


Christen Democratische Verkenningen 
is het maandblad van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CD A. 
Het is de voortzetting van 
Anti-Revolutlonaire Staatkunde, 
Christelijk Historisch Tijdschrift en 
Politick Perspectief. 

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 maatschappelijke 
vraagstukken. 

Christen Democratische Verkenningen 
richt zich op de trend in het politieke en 
maatschappelijkc gebeuren ook in de 
politieke actualiteit van de dag. 
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VAN DE REDACTIE 

Van de redactie 

Dit is het eerste nummer van Christen Democratische Verkenningen, het maandblad 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het is de voortzetting van Anti-Re
volutionaire Staatkunde, het Christelijk Historisch Tijdschrift en Politick Perspectief. 
De abonnees van deze bladen krijgen Christen Democratische Verkenningen automa
tisch toegezonden. 

In de colofon op de binnenkant van de omslag staat afgedrukt, dat dit maandblad een 
gewetensfunctie wil vervullen binnen de cbristen-democratie, vanuit een kritisch
solidaire en onafhankelijke opstelling ten opzichte van het CDA. Men kan aan deze 
opzet vele woorden wijden. Maar waar het voor de lezer natuurlijk op aan komt is, 
wat voor soort artikelen de redactie elke maand opnieuw hem of haar voorzet. 
Vandaar dit introductienummer, dat vooraf gaat aan de start van de nieuwe jaar
gang met ingang van 1 januari 1981. Dit nummer wil een illustratie zijn van wat de 
redactie met haar maandblad voorbeeft. 

* * 
* 

Hct nummer wordt geopend met een artikel van prof. dr. H. N. Ridderbos over het 
spanningsveld tussen geloof en politick. De emeritus hoogleraar aan de Theologische 
Hogeschool in Kampen bespreekt het 'wonderlijke' van de totstandkoming van bet 
CDA en hij vraagt zich af wat de achtergronden biervan geweest zijn. Hij schrijft over 
het eigen gezicht van bet CDA; over de eigen aard en de grenzen van wat de overbeid 
kan en mag, en over de onophefbare spanning tussen geloof en politick: tussen het 
cnerzijds niet 'in het geloof wegvluchten' met achterlating van de politick, of omge
keerd door alles zo 'politick te maken', dat de evangeliscbe druk geheel wegvalt. 
Dr. Ridderbos benadrukt dat het het CDA om een politick beleid moet gaan en niet 
om een profetie, en dat men in bet CDA elkaar niet ontijdig de scbeidsbrief mag 
geven, want het CDA kan evenmin 'zonder een voortdurende zorg, dat de karavaan 
niet steeds verder naar links en rechts wordt verstrooid'. 

Prof. dr. A. G. M. van Melsen schrijft eveneens over het CDA. Hij analyseert vele 
argumenten contra en pro christelijke partijvorming en concludeert, dat er geen 
dwingende redenen zijn om een christelijke politieke partij principieel af te wijzen. 
Maar er zijn evenmin redenen om baar als exclusieve vorm van politick bedrijven door 
christenen te propageren. Hij waarschuwt tegen het pogen van bet CDA een loutere 
programpartij te maken. Het zal moeten gaan om de combinatie van principiele 
grondslag en programmatische aanpak. 

* * 
* 

Vervolgens schrijven mevrouw mr. J. J. M.S. Leyten en drs. J. de Koning over twee 
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klemmende politieke vraagstukken: 'emancipatie en individualisering' en 'verscher
ping van het ontwikkelingsvraagstuk als gevolg van de prijsverhogingcn van energie'. 

Mevrouw Leyten signaleert een bedenkelijk emancipatiestreven dat geen recht doet 
aan beginselen van draagkracht en solidariteit. Als emancipatie alleen bereikt kan 
worden met het middel van individualisering, dan dreigen menscn teruggeworpen te 
worden op hun eigen belang, hetgeen niet de onderlinge saamhorigheid in de hand 
werkt, maar juist vereenzaming. Zij roept het CDA op, andere partijen hierin niet 
te volgen, waarbij zij zich vooral ook baseert op het recent tot stand gekomen pro
gram van uitgangspunten van het CDA. 

Voor de christen-democratic liggen de grootste uitdagingen op het internationale 
terrein; dit blad wil meer dan in onze kring tot nu toe gebeurde daaraan aandacht 
besteden. Minister De Koning illustreert de betekenis hiervan met een artikel over 
de rampzalige gevolgen van de energieprijsstijgingen voor de ontwikkelingslanden. 
De economische groei loopt overal terug en de olieprijzen stijgen nog voortdurend. 
Arme en rijke Ianden kunnen onderling elkaars problemen helpen verlichten. Een 
herstructurering van de bedrijvigheid in de rijke wereld is nodig, evenals blijvende 
financiele steun aan de arme Ianden. Op enige termijn heeft ook het Westen hier 
profijt van, hoe groot de sociale problemen ook zullen zijn in de overgangsperiode. 

* * 
* 

De inzet van het CDA op sociaal-economisch terrein bij de komende verkiezingen: 
dat is het onderwerp van een gesprek tussen de heren dr. W. Albeda, mr. F. H. J. J. 
Andriessen, drs. R. F. M. Lubbers, prof. dr. D. B. J. Schouten en prof. dr. H. J. 
van Zuthem, onder voorzitterschap van drs. H. Borstlap. Een weergave van dit ge
sprek is in dit nummer opgenomen. De heren spreken uitvoerig over de haalbaarheid 
van 300.000 arbeidsplaatsen die in vele partijprogramma's worden gewenst, over het 
gebrek aan politieke consensus en over de vraag of de overheid wei moet streven 
naar volledige werkgelegenheid, redelijke inkomensverhoudingen en economische 
groei. Met andere woorden: wat betekent gespreide verantwoordelijkheid voor de 
sociaal-economische vraagstukken van de jaren '80? 

* * 
* 

Tenslotte bespreekt prof. mr. P. H. Kooijmans 'Colijn en het einde van de coalitie', 
deel II, van dr. G. Puchinger. 
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CHRISTEN-DEMOCRATIE 3 

door dr. H. N. Ridderbos 

dr. H. N. Ridderhos ( 1909) is emeritus hoogleraar van 
de Fheolof.{ische Hogeschool te Kampen. Hij was lange 
tijd rcdacteur van het Gereformeerd W eekhlad. 

In het spanningsveld van geloof 
en politiek 
Een artikel te schrijven over het CDA, in het eerste nummer van dit blad, zou ik uit 
mijzelf nooit ondernomen hebben. Daarvoor is de zaak mij nog gecompliceerd genoeg. 
lk behoor niet tot de kat-uit-de-boom-kijkers. Tk doe er zeer bepaald wei aan mee . 
Maar nog niet z6 bekoord, dat ik er uit mijzelf nodig een verhaal over moet houden. 
Maar als de redactie tegen mij zegt: ,Maar hoe ervaar je het dan wel?", nu, waarom 
zou ik die impressie niet willen geven? Er zijn in ieder geval in deze hele ontwikkeling 
sommige gezichtspunten, waarover ik wei iets kwijt wil. 

Hct ,wonder" 
Mijn eerste impressie was en is die van 
een zekere verbazing, deels ook van be
wondering over het blijkbaar niet te 
stuiten ontstaan van het CDA. Dater 
jarcn overhecn gegaan zijn alvorens de 
dcstijds geuite kreet: ,Samen uit, samen 
thuis" thans tot een geconsolideerd resul
taat heeft geleid, doet hieraan niet af. 
Want aldie jaren door heeft het ontstaan 
van het CDA ook onder vuur gelegen: 
van zijn regelrechte tegenstanders, die 
juist bezig warcn de ondergang van de 
christelijke politieke partijen te voorspel
Icn, en de buit reeds onder elkaar te ver
de! en; maar ook van meer geestverwante 
zijdcn, die van het verdwijnen van eigen 
partij teveel gezichtsverlies, van het ont-
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staan van een grote christelijke volkspartij 
teveel vervaging van de C en te weinig 
,evangelische radicaliteit" (zoals men 
zegt) duchtten. Deze tegenstroom, niet 
weinig aangewakkerd door het overgrote 
deel van de persorganen, heeft echter de 
gang van het CDA niet kunnen stuiten. 
Eigenlijk kan men zeggen, dat het kind al 
geboren was, eer de vroedvrouwen er op 
bedacht waren. Het hoeft ook helemaal 
niet in de couveuse, maakt aile indruk van 
levensvatbaar en een blijver(tje) te zijn. 
Ondanks aile, toch niet te onderschatten 
distantie, scepsis, spijt, onverholen afkeer, 
die ook zeer na-verwante familieleden aan 
de dag leggen. 

Dat is voor mijn besef het onverwachte, 
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wonderlijke (met prof. Steenkamp), mira
culeuze (met de NRC) van het CDA. Het 
heeft zich als een niet te stuiten politieke 
werkelijkheid geponeerd, zelfs toen zijn 
geloofsbrieven volgens het oordeel van de 
deskundigen, nog lang niet ,in het net" 
geschreven waren. 

Waar vandaan? 
Je vraagt dan: waar komt dat vandaan? 
Sommigen praten er erg idealiserend, 
anderen erg denigrerend over. Mijn im
pressie (wederom) is, dat voor geen van 
beide reden is. Het eerste gebeurt als men 
het CDA een vrucht van oecumenisch 
denken noemt, zoals dat bijv. in Neder
land ook in de Raad van Kerken gestalte 
begint te krijgen. Daar mag iets van waar 
zijn, maar het is dan toch in beide geval
len niet dezelfde oecumeniciteit. Het 
merkwaardige is n.l., dat velen die in de 
kerk zeer ruim oecumenisch denken, 
tegenover het CDA een vee! minder ruim
hartig standpunt innemen, voor eenheid 
in de politick althans veel radicalere 
criteria stellen dan in de kerk. Omgekeerd 
denken vele voorstanders van het CDA 
er niet over om uit deze politieke ,oecu
meniciteit" ook kerkelijke consequenties 
te trekken. Tegenstanders van het CDA 
voeren daarom als argument aan, dat het 
CDA een verwijdering met de kerken 
teweeg zou brengen, gezien ook het feit 
dat het kennelijk niet altijd op de politieke 
koers van de Raad van Kerken ligt. Per
soonlijk heb ik over die verwijdering min
der zorg, omdat voor mijn besef het CDA 
in de kerken een zeer brede basis heeft, 
misschien wei breder dan de Raad van 
Kerken. In deze gedachtengang zou je het 
CDA juist een samenbindende factor in 
de kerkelijke verhoudingen kunnen noe
men. 

Toch zal men de fusie van de drie christe
lijke partijen uit andere motieven moeten 
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verklaren. Zij, die voor het eerst de leus: 
,samen uit, samen thuis" uitgaven, waren, 
als ik ze goed bekijk, v66r alles politieke 
pragmatici, die bij de algemene schaalver
groting van de politieke vraagstukken en 
verhoudingen, en bij het afbrokkelen van 
de confessionele partijen het gescheiden 
optrekken van de drie niet Ianger zinvol 
en opportuun vonden. Toch zouden zij 
metal hun politick beleid het met die 
fusie niet ver gebracht hebben, als de tijd, 
dat wil zeggen, het volk, dat die ene partij 
moest dragen, er niet rijp voor geweest 
was. En dat was op de een of andere (voor 
Nederland) wonderbaarlijke wijze het ge
val. Het sloeg zelfs bij ,de voet" veel 
meer aan dan bij ,de top" en daarom was 
het ook niet te keren. 

Sommigen, die dit met lede ogen aanzien, 
willen daar weer uit afleiden, dat met 
name bij de achterban de politieke kleur
loosheid zo groot is geworden, dat men 
daar op grate schaal bereid was eigen 
traditionele ,identiteiten" op een hoop te 
werpen om op deze wijze eigen gemeen
schappelijke verworvenheden beter veilig 
te kunnen stellen. Zo lees ik in het dag
blad Trouw van 11 oktober j.l. (de dag 
van de oprichting van het CDA): ,het 
CDA moet het niet hebben van ,evange
lisch-radicalen", of van naar ,Bijbelse 
gerechtigheid" hongerende activisten. 
Nee, de ruggegraat van het CDA is de 
nieuwe burgerij, die opbloeit in de knusse, 
naoorlogse woonwijken, vol keurige rij
tjeshuizen met een doorzonkamer" etc. 
etc. ,De kneuterige Nederlandse versie 
van de Amerikaanse ,suburb"." 

Men is, wanneer men zoiets leest, uiter
aard geneigd te vragen in wat voor be
huizing al die ,evangelische radical en", 
over wie Trouw het hier heeft, wonen. 
Voor zover ik ze in mijn omgeving kan 
onderscheiden, verblijven zij ook niet in 
krotten, maar wonen ze met de niet-
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DR. H. N. RIDDERBOS 
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radicalen keurig op hetzelfde rijtje. Ik 
denk daarom, dat de man, die zoiets 
schrijft, met zijn kennis van Amerika nag 
niet vee! inzicht heeft verworven in de 
,rank and file" van het Nederlandse 
CDA. Het is stellig waar, dat men dezen 
in de politick niet allen als ,evangelisch 
radicalcn'' kan aanduiden, maar dat was 
vroeger, toen ze zich als de kleine luijden 
met minder woongenot tevreden moesten 
stellen, niet anders. De man, die in Neder
land misschien als de meest geprofileerde 
christelijke politieke opiniemaker bekend 
staat, dr. A. Kuyper, de oprichter van de 
AR-partij, heeft altijd de grootste terug
houdendheid betracht bij het spreken van 
,christelijke" politick, laat staan van 
,.radicaal-evangelische". 1 

Daarvoor was hij teveel afkerig van do
perse tendenzen en wist hij vee! te goed 
hoe moeilijk het evangelic zich in politie
ke termen laat vertalen. 
Tach is er in de laatste eeuw nauwelijks 
iemand in Nederland geweest, die zijn 
volgelingen zo heeft ingepeperd (want het 
ging niet altijd op zo'n zachtzinnige 
marrier), dat politick bedrijven geen !outer 
burgerlijk-seculaire, laat staan opportu
nistische bezigheid voor hen mocht zijn. 
Merkt men daarom (terecht) op, dat niet 
allen die het CDA aanhangen, het evan
gelic in de politick radicaal menen te 
kunnen realiseren, dan moet men niet al 
te spoedig klaar staan met zijn puur mate
rialistische maatschappijkritiek. Lag de 
,ruggegraat" van het CDA enkel in het 
bewonen van knusse huisjes en nette 
straatjes, dan was er toch aan een CDA 
geen enkele behoefte! Men kan daarvoor 
in de Nederlandse politick zowellinks als 
rechts als in het midden te kust en te keur 
terecht. Wordt er dan nochtans door de 
achterban zoveel wind in de zeilen van 
cen nieuw te vormen CDA geblazen dan 
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moet er nag wei iets anders aan de hand 
zijn; volgens mijn impressie: ten eerste 
dater in het Nederlandse volk nog steeds, 
dat is: ondanks het voortgaande proces 
van secularisatie en verlies aan geestelijke 
identiteit, een belangrijke stroming is, die 
in het christelijk geloof een sterk en bin
dend politick grondmotief vindt, en er 
ook aan blijft hechten als basis voor poli
tieke partijvorming. Ten tweede:- en dat 
is het nieuwe- dat zij aan de historische 
scheidslijnen van de oude partijen niet 
meer een zodanige relevantie toekent, dat 
men om die reden nog Ianger gescheiden 
zou moeten optrekken. Of zij in dat alles 
het gelijk aan haar kant heeft en of met 
name het ten tweede aan het ten eerste 
geen afbreuk zal doen, valt nader te be
zicn. Maar men kan, uit wat voor tegen
zin, achterdocht of spijt ook, de achterban 
die het CDA geboren deed worden, niet 
te gemakkelijk allerlei karakterloosheid 
verwijten, zonder zichzelf buiten de reali
teit te stellen. 

Een wijs besluit? 
Een andere zaak is uiteraard of deze 
krachtige drang om in het CDA tot een 
partij te komen, en de daarvoor noodza
kelijke opheffing van de oude kaders, in 
de praktijk zullen blijken een wijs beleid 
te zijn geweest. Hoe positief men de inten
ties ook wil beoordelen, ,samen thuis" is 
nogal wat ingrijpender, Ievert meestal ook 
meer problemen op dan ,samen uit". Wat 
vroeger KVP, CHU en ARP heette en 
was, vloeit niet zomaar in die ene bed
ding, die nu CDA heet en goeddeels nog 
moet worden. Niet aileen gaat de bijzon
dere en vertrouwde band, die men vroeger 
had aan zijn ,eigen" partij niet automa
tisch over op de nieuwe, maar er heeft 
ook inhoudelijk een verandering plaats. 

1 Vcrgelijk het zcer instructieve opstel over ,Abraham Kuyper over Christelijke politick" van 
W. Speelman in In rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit, 1880-1980, 
Kampen, 1980, pagina 167 e.v. 
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Het nieuwe heeft nog niet het duidelijke 
,gezicht" van het oude, kan dat ook niet 
hebben, want de ,gezichten" van de drie 
oude partijen waren niet gelijk. Moet dit 
niet tot gezichtsverlies leiden, in de zin 
van identiteitsvervaging? Voor mijn besef 
is dit gevaar zeker niet denkbeeldig. Want 
wat moet zich niet allemaal in die nieuwe 
behuizing thuis gaan voelen? Ik geef maar 
weer mijn eigen impressie. 

De ARP, in welke in dit opzicht tegen de 
fusie de meeste bezwaren leefden (blij
kens de stemmingen over de opheffing), 
heeft zich van de drie vanouds wellicht 
het meest geprofileerd-,christelijk" opge
steld, niet zelden zelfs strijdlustig, an tithe
tisch en hecht georganiseerd. Haar uit
gangspunt lag daarbij in de politieke be
lijdenis van de souvereiniteit van God, 
een beginsel antithetisch aan het ,revolu
tionaire" van de volkssouvereiniteit. Op 
allerlei wijzen is getracht in de praktische 
politiek aan dit algemene beginsel invul
ling en uitvoering te geven, onder meer 
door de leer van ,de souvereiniteit in 
eigen kring". Dit alles was als typisch 
christelijke politiek echter lang niet altijd 
duidelijk herkenbaar en langzamerhand 
ziet men dan ook het oude kasteel van de 
beginselen verlaten en worden er po
gingen gedaan om tot een meer directe 
aansluiting te komen aan wat nu niet 
meer bij voorkeur het Woord Gods, maar 
,het evangelie" genoemd wordt. Er wordt 
dan minder geredeneerd vanuit de taak 
van de overheid, maar meer direct een 
beroep gedaan op uitspraken van Jezus, 
waarin de liefde en de gerechtigheid op 
een radicale wijze worden uitgelegd, als 
in de bergrede, de gerichtsrede over ,deze 
mijne minste broeders" etc. Duidelijk een 
kentering dus, maar opnieuw een poging 
om ,het christelijke" in de politiek con
creet gestalte te geven, zij het dat anderen 
bij deze directe verbinding van evangelie 
en politiek ernstig voorbehoud maken. 
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Het is deze, in aanmerkelijke beweging 
zijnde en haar eigen evenwicht zeker nog 
niet gevonden hebbende partij, die het 
CDA ,thuis" krijgt. Een partner, waaraan 
het, naar mijn impressie, in meer dan een 
opzicht ,plezier" kan beleven! 

Niet alsof het bij die andere partners nu 
juist zoveel anders zou liggen. Ik heb 
daar wel niet zoveel ervaring mee als met 
de ARP en moet dus voorzichtig zijn. Van 
de overgang van de CHU naar het CDA 
verwachten velen weinig spectaculairs, 
vooral ook omdat de CHU vanouds het 
,christelijke"' meer dan in beginselen en 
strijdbaarheid, vooral in het bewaren en 
verdedigen van het, voor haar onopgeef
bare, historisch-reformatorische erfgoed 
gezien heeft. Dat zou op grote stabiliteit 
kunnen wijzen. Anderzijds was de CHU 
in het verleden vee! minder tot toenade
ring tot de katholieken geneigd dan haar 
AR-broeders; ook vee! afstandelijker te
genover die laatsten (waarin oude kerke
lijke en andere ervaringen zeker een rol 
gespeeld hebben) dan deze laatsten-
die, goed Kuyperiaans, kerk en politiek 
altijd scherp gescheiden hielden - tegen
over haar. Als er dan ook een bewijs is, 
dater in de christelijke politiek toch wei 
beweging zit, dan is het voor mijn besef 
in de krachtige en onbewimpelde mede
werking van de CHU om het CDA op de 
been te krijgen met achterlating van 
allerlei oude particularismen en met een 
duidelijk nieuwe concentratie op wat zij 
- heel wat minder zwaar tillend dan vele 
antirevolutionairen- als een nieuwe 
kans en een nieuwe weg ziet voor de 
christelijke politiek in Nederland. 

En deze heiden dan tesamen met ,de 
Katholieken", of liever met diegenen on
der dezen, die voor een christelijke poli
tieke partij zijn blijven kiezen, toen het 
lang onaangetaste katholieke gebouw 
uiteen viel. 
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DR. H. N. RIDDERBOS 
CHRISTEN-DEMOCRATIE 

Naar mijn impressie daarom ook een 
partner die op een duidelijk keerpunt in 
zijn geschiedenis is komen te staan, waar 
bet vanzelfsprekende oude verband heeft 
moeten plaatsmaken voor een vee! meer 
persoonlijke keuze en bet christelijke niet 
meer door de kerkelijke hierarchie in 
pacbt gebouden en beheerd wordt, maar 
veeleer een volstrekt zelfstandige uitdruk
king zoekt in de politiek. Dat verdraagt 
zicb niet meer met oude natuur-en-gena
de-scbema's, dat vergt een veel meer 
direct op de wereld betrokken spirituali
teit, ook a! is een katholiek vanouds 
buiten bet domein van de kerk minder 
geneigd tot confessionele explicietheid 
dan zijn broeders uit de reformatie en al 
beeft bij duidelijk meer moeite dan zij, 
op de nogal protestants ingerichte politie
ke toogdagen (van bet CDA) psalmen 
van David te zingen en nog wei op de 
melodieen van bet oude Geneve! 

Zal zich dit alles nu, als de eerste liefde 
weer wat bekoeld is, tot een nieuwe een
beid kunnen voegen en dat met een dui
delijk ,gezicht"? Mijn impressie is dat dit 
minder afbankelijk is van liturgische 
oefeningen, maar v66r ailes van de inten
siteit waarmee men gemeenschappelijk 
worstelt met de vraag hoe men in de weer
barstige en psalmloze werkelijkheid 
waarin wij Ieven, nationaal en internatio
naal, op de wijze en met de mid de/en van 
de politiek er toe kan bijdragen om het 
Ieven van de mensen Iichter, vrijer, eerlij
ker en draaglijker te maken. Daarbij komt 
bet er niet in de eerste plaats op aan door 
wie bet gebeurt, maar of het gebeurt; niet 
of men bistorisch, sociologisch en confes
sioneel precies dezelfde taal spreekt, maar 
of men voldoende gegrepen is door de 
geweldige uitdaging die zo gezien in de 
politiek gelegen is. Dat is, als men het ook 
een keer idealistisch mag steilen, de wijd
heid en de grootsheid van de echte poli
tieke doelstelling. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 0/81 

Maar zo goed er een doel is, dat de poli
tick moet inspireren, zo zeker ook moet 
er een voedingsbodem zijn, een door bet 
geloof gerichte en genormeerde kijk op 
de mens, de wereld, de toekomst. Zander 
geloof vaart niemand wei, zegt Kuitert 
(terecht). Maar bet komt er ook op aan 
en bet maakt wei verschil- zegt hij 66k! 
- welk geloof. 
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Oat is voor de christenen bet christelijk 
geloof, gedragen door de christelijke ge
meenschap. Het vraagt daarom in de poli
tick naar de aard van de politiek, als bet 
even kan ook een christelijke partij. Wie 
daarbij niet denkt aan een elitair gezel
schap van enkele gelijkgezinden, maar 
aan bet organiseren en bet bewerktuigen 
van een zo groot mogelijk dee! van de 
christelijke gemeenschap, zal altijd voor 
bet vraagstuk van de eenheid in de veel
heid en van de veelheid in de eenheid 
staan. Wil men anders, dan komt aan bet 
desintegratieproces geen einde, zoals de 
praktijk van iedere dag in kerkelijk en 
politiek Nederland bewijst. Toch zal bet 
er voor bet CDA op aankomen, dat de 
eenheid in deze pluriformiteit niet ten 
onder gaat of onherkenbaar wordt. En dat 
zal aileen kunnen wanneer haar als 
,christelijk democratisch" uitgegeven 
appel haar niet aileen blijft onderscheiden 
van een regelrechte belangenpartij, maar 
bovenal blijkt in haar eensgezinde bereid
heid de uitdaging te aanvaarden die uit de 
wanorde, de nood en bet onrecht in de 
wereld tot de politiek uitgaat; want daarin 
aileen ligt, hoe bescheiden men zich ook 
wil opstellen, niet aileen de intentie, maar 
ook de rechtvaardiging van haar bestaan. 

Het ,eigen gezicht" 
Toch zal bet CDA bet- om zo te zeggen 
- met haar ,eigen gezicht" altijd moei
lijk houden, niet aileen intern, vanwege 
haar plurale samenstelling, maar ook in 
bet krachtenveld van heel de Nederlandse 
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politiek. Die moeilijkheid ligt in het be
grip van een christelijke politick zelf opge
sloten. In zekere zin kan men stellen, dat 
andere partijen, die vanuit een bepaalde 
politieke ideologic opereren als bet socia
lisme of bet liberalisme of, meer pragma
tisch, zich op een aantal concrete doel
stellingen verenigen, bet met ,hun ge
zicht" gemakkelijker hebben dan een 
partij, die in bet christelijk geloof, bet 
evangelic (of hoe men bet omschrijven 
wil) haar bepalend uitgangspunt zoekt. 
Want bet geloof in bet evangelie is
ondanks aile materialistische exegese
niet typisch politick en heeft nog vee! 
minder de opdracht of bet uitzicht mee
gekregen om via de politiek de wereld 
christelijk te beheersen. Het evangelic 
spreekt wei voortdurend in termen van 
een ,Koninkrijk", dat ook niet slechts 
toekomstig of ,hemels" is, doch dat zich 
als een geestelijke realiteit in de harten 
en de samenleving der mensen wil doen 
gelden. Maar de aard en de middelen van 
dat rijk zijn anders dan die van een 
politieke overheid. En men kan evenmin 
bet rijk van Christus met de machtsmid
delen van de wereldlijke overheid realise
ren als dat men van deze laatste eisen kan 
volgens de wet en de ,logica" van bet 
koninkrijk van Christus te regeren, hoe 
dikwijls dit ook- met negatieve gevol
gen- beproefd en bepleit is. 

Dit voorop te stellen betekent geen uit
wijken naar een ,twee-rijken-leer" die 
bet ambt van de overheid en bet rijk van 
Christus als twee van elkaar geheel ge
scheiden gebieden naast of, in bepaalde 
omstandigheden, zelfs tegenover elkaar 
stelt, ieder met een eigen invloedssfeer. 
Want dan valt er van een politiek CDA 
niet meer te spreken. Het betekent echter 
wei, dat men ook binnen een christelijke 
levensbeschouwing altijd de eigen aard en 
de grenzen van wat de overheid kan en 
mag doen scherp in het oog moet vatten. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 0/81 
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Dat brengt met zich mee dat hetgeen een Mo 
christelijke partij, i.e. bet CDA in de we 
politiek voorstaat, in vele opzichten paral- als 
lei kan lopen of zal samenvallen met wat ket 
andere partijen (a! dan niet vanuit hun ch1 
politieke filosofie) beogen. Want bet ambt ge~ 

van de overheid is geen christelijke instel- ste 
ling en een christelijke politieke partij do' 
mag daarom niet (,theocratisch") via de sd 
overheidsmacht haar christelijke inzichten be1 
aan haar medeburgers opleggen. Zij kan m2 

er zelfs tot op zekere hoogte toe genoopt va1 
worden in de wet te regelen (niet sanctio- dm 
neren!) wat zij voor zich als in strijd met gel 
de wil van God verwerpt. Regelingen W< 
inzake echtscheiding, prostitutie, abortus hei 
zijn daarvan sprekende voorbeelden. Het he1 
evangelic zelf spreekt in dit verband van da~ 
,de hardheid van de harten" waarmee de qu 
overheid rekening moet houden en de no 
kerkvader Augustinus had daarvoor de ev<: 
kernachtige kwalificatie ,limes non fomes ,Vi 

peccati", wat men enigszins vrij kan ver- ore; 
talen door ,limitering van bet kwaad, toE 
maar geen vrijbrief". sja 

wa 
Daarnaast is ook niet minder waar, dat ge1 
de heilzame betekenis van een rechtsbe- eer1 
deling, die chaos en willekeur weerstaat, en • 
die bet recht bestelt voor de verdrukten, da: 
bet schild opheft boven de zwakken, en diel 
voorwaarden schept voor een vrije Ievens- ov1 
ontplooiing etc. etc., niet aileen wordt vol 
voorgestaan door wie zich op een bewust bel 
christelijk standpunt stellen, maar ook zic 
ver daarbuiten. Dat alles maakt, zolang ha\ 
de grondnoties van gerechtigheid en vrij- stel 
heid en de dienende betekenis van de vm 
overheidsmacht niet worden aangepast, pa\ 
politieke samenwerking op brede basis vm 
mogelijk, wettigt compromissen, wijst 66k am 
een principiele oppositie haar grenzen in get: 
de loyaliteit, kortom maakt dat iedere tie. 
partij, christelijk of niet christelijk, zich get 
verantwoordelijk moet weten voor de He 
natie en niet slechts voor de belangen of Plll 
inzichten van haar eigen volgelingen. eer 

CHI 
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Maar de hand tussen religie en politick 
wordt hierdoor niet opgeheven, noch ook 
als ,Privat-sache" aan het oog onttrok
ken. Want de overheid zelf moge geen 
christelijke instelling zijn en haar taak om 
gerechtigheid, vrede, welzijn etc. te be
stellen zeker niet enkel een christelijke 
doelstelling, het maakt wei een groat ver
schil of men deze- op zich abstracte
begrippen invult op grand van een op het 
marxisme georienteerd socialisme dan wei 
van een personalistisch vrijheidsbeginsel, 
dan wei van de prioriteiten die het evan
gelic voor de menselijke samenleving stelt. 
Want al zicn allen de taak van de over
heid in de handhaving van recht en vrede, 
het maakt wederom groat verschil of men 
daaronder de hand having van de status 
quo en van hetgeen ieder het zijne kan 
noemen verstaat, dan wei de kritische 
evaluatie daarvan; en of men onder 
,.vrede" slechts de afwezigheid van wan
orde en onveiligheid verstaat dan wel een 
toestand van welbevinden, die de bijbel 
sjaloom noemt. En verder, of de voor
waarden voor vrede en welzijn v66r alles 
gezocht worden in materiele factoren, in 
ecn steeds verder opgevoerde economic 
en techniek, dan wei in de beteugeling 
daarvan. En hetzelfde geldt van de kijk 
die men op het gezag en de macht van de 
overheid heeft: als uitdrukking van een 
volkswil, waarvan men de grenzen naar 
believen kan uitzetten en de meerderheid 
zich kan bedienen om zoveel mogelijk 
haar maatschappelijke inzichten en doel
stcllingcn te realiseren, dan wei als een 
van oorsprong hoger gezag, dat juist de 
partijdige suprematie moet beteugelen en 
voor alles bescherming moet verschaffen 
aan degencn, die zich vanwege hun klein 
getal, hun zwakke maatschappelijke posi
tie, hun anders-zijn niet kunnen Iaten 
gelden. 
Het is vanuit deze en dergelijke gezichts
punten niet moeilijk aan te tonen dater 
ccn onafwijsbaar verband bestaat tussen 
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de christelijke religie en de politick. Het 
is ook daarom, dat de (door anderen) veel 
ondernomen poging om het eigene van 
ecn christelijke partij te herleiden tot de 
koers die andere partijen bezeilen 
(,links", ,rechts" of ,in het midden" 
daarvan) als een miskenning van haar 
eigen, normatief beginsel moet worden 
afgewezen. Het ,eigen gezicht" van een 
christelijke partij behoeft daarom niet te 
bestaan in het opzienbarende of extreme 
van haar optreden (zo min als een regel
matig gelaat minder eigenheid zou ver
tonen dan een, dat opvalt bijv. door een 
grate mond of een hoog ingeplante neus) 
maar in de mate waarin zij hinnen het 
kader van politiek denken en handel en 
het zout, het zuurdeeg van het evangelic 
ingang kan verschaffen. Het kan zijn dat 
de weerstand daartegen zo groat is, dat 
het zout zijn werking niet kan doen. Er 
zijn tijden geweest dat dit zo sterk het 
geval was dat er voor de christelijke ge
meente geen plaats meer was in de poli
tick, en die tijden kunnen terugkeren. 
Maar nog meer voorbeelden geeft de ge
schiedenis van het krachteloos worden 
van het zout zelf. Maar dan moet men 
het grote woord van het christelijk appel 
niet meer in de mond nemen. ,Het deugt 
nergens toe, dan om weggeworpen en 
door de men sen vertreden te worden". 

De onophefbare spanning 
Hier ligt uiteraard, speciaal ook voor het 
CDA, het eigenlijke kritische punt. Hier 
ligt tegelijk ook de spanning, de onrust, 
die men niet aileen niet kan, maar ook 
niet mag ontlopen, omdat deze in hetgeen 
men ,christelijke politick" noemt, als het 
ware ingebakken zitten. 

Enerzijds is het zout, het zuurdeeg, waar
van het evangelic spreekt, oneindig meer 
dan zich in de politick, d.w.z. in de rechts
orde die de overheid stelt ( desnoods met 
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geweld) laat verwerkelijken. Anderzijds 
laat het evangelie, als men het eenmaal 
goed gehoord heeft, zich nergens tot 
zwijgen brengen, nergens buiten spel 
zetten. 

Daarbij dreigt- zoals ook thans tel kens 
blijkt - altijd het gevaar dat men deze 
spanning op een oneigenlijke wijze opheft, 
n.l. of door ,in het geloof te vluchten" 
met achterlating van de politick of omge
keerd door ailes zo ,politiek te maken" 
dat de evangelische druk geheel wegvalt. 

Het eerste ziet men, naar mijn mening, bij 
de (vooral in Nederland) zich telkens weer 
apart opsteilende ,reformatorische", 
,evangelische", ,katholieke", ,radicaal
christelijke" splinterpartijen, die, met hoe
vee! ernst, moed en zelfbewustheid zij de 
idee van een christelijke politiek menen 
te moeten aanscherpen en radicalisercn. 
toch aileen kunnen bestaan omdat ze zich 
politiek nooit waar behoeven te rna ken. 
Dezelfde neiging kan men bijvoorbeeld 
ook merken bij degenen, die het CDA ver
loochening of verwatering ran haar begin
sel verwijten door mee te doen aan een 
regeling van de abortus, in plaats van deze 
radicaal te (helpen) verbieden. 

Enigszins anders (maar niet beter!) ligt 
het met het bezwaar dat het CDA niet als 
een man de voorgestelde economische 
boycot tegcn Zuid-Afrika door Nederland 
heeft gesteund; een maatregel die welis
waar, zolang zij door Nederland aileen 
wordt ondernomen geen cnkel econo
misch of positief politick effect zou heb
ben, Nederland daarom ook niets zou 
kosten, maar als getuigenis van solidariteit 
met de zwarte bevolking van Zuid-Afrika 
toch op zijn minst wei de steun van het 
CDA had moeten ontvangen. Zo zegt 
men. 
M.i. een onzakelijke vermenging van 
christelijkheid en politiek. Oat er van die 
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solidariteit getuigd moet worden, vroeg 
en laat, tijdig en ontijdig, staat voor mij 
vast. Ook dat de Nederlandse regering 
aile politieke en economische (boycot)
stappen moet ondernemen die kunnen 
helpen om aan het onrecht, dat aan de 
zwarten in Zuid-Afrika begaan wordt, 
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een eind te maken. Maar dat van een 
regering geeist zou moeten worden enkel 
bij wijze van getuigenis politick een slag 
in de Iucht te doen, lijkt mij niet aileen 
niet in het belang van de zwarte bevolking 
van Zuid-Afrika, maar ook zodanig in 
strijd met het aanzien van de politick, dat 
men er vooral niet een test-case van 
,evangelische politick" van moet maken. 
En getuigen en het oefenen van politieke 
gerechtigheid zal op een andere manier 
moeten geschieden. 

Uiteraard is dit slechts een zijde van de 
zaak en het CDA kan zich steilig niet aile 
kritiek, die haar een tekort aan evangeli
sche of christelijke consequentie verwijt 
(bijv. van de zijde van de zgn. NBBA
beweging) op deze wijze van het lijf hou
den. Men kan, om de spanning tussen 
geloof en politick te ontgaan, ook op de 
vlucht gaan in de politick (,omdat poli
tick nu eenmaal politick is"). Daarom zal 
een christelijke politieke partij m.i. zeer 
oplettend moeten luisteren als anderen, 
die tot oordelen bevoegd zijn (vriend of 
vijand) haar verwijten dat het zout bij 
haar smakeloos is geworden en dat zij de 
druk van het evangelic op de politick al 
te zeer zou hebben verminderd of zelfs 
buiten werking gesteld. 

Toen ik dezer dagen omzag naar litera
tum die mij voor dit opstel wat op de 
goede weg zou kunnen helpen, viel mij 
een geschrift uit 1971 van de AR-Partij
stichting in handen, waarin referaten van 
prof. Rothuizen en prof. Goudzwaard zijn 
opgenomen over het onderwerp: ,Het 
christelijke in de politick". 
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Rothuizen betoogt daarin dat christelijke 
politiek op een gegeven moment verras
sende politiek zou moeten zijn- of ze zal 
niet zijn. En hij beroept zich daarvoor op 
degenen die zeggen dat ons al jaren en 
jaren de resultaten van christelijke poli
tiek als bijzonder veelbelovend zijn ge
presenteerd, maar vragen: wat is ervan 
tcrecht gekomen? 
En Goudzwaard pakt de zaak nog con
creter en inhoudelijker aan. Zijn stelling 
is, dat de eerste vraag niet is of wij ja dan 
nee een bepaalde partij-formatie of 
-combinatie willen, maar welke strategie, 
welk politiek beleid ons op lange termijn 
voor ogen staat en die hij dan- in 1971 
- aldus concretiseert: welke plaats zijn 
wij nu eigenlijk van plan te geven aan de 
uitbouw van economie, techniek en we
tcnschap in de toekomst van onze samen
leving. 

Het is bekend dat deze beide woordvoer
ders in de ARP van toen (1971) zich 
thans van het CDA hebben gedistantieerd. 
Blijkbaar omdat het CDA niet voldoet 
aan hetgeen hun toen reeds als christe
lijke criteria voor een nieuwe partijfor
matie voor ogen stond. En zeker ook, 
omdat de tijd intussen niet heeft stilge
staan en met name ook het tegengaan van 
de kernbewapening- vee! meer dan 
tocn!- in dit opzicht hoge kritische 
actualiteit heeft verkregen. 

Hoe men nu voorts over zaken als deze 
den ken moge- ik voor mij heb meer hou
vast aan de benadering van Goudzwaard 
dan aan die van Rothuizen - zeker is, 
dat deze zaken zowel op politiek als het 
gcloof (het evangelie, de christelijke 
ethiek) op een voor beide zeer aangelegen 
wijze raken. Stellig is hier niet van een 
dcnkbeeldig, maar van een echt span
ningsveld sprake, waaruit men noch naar 
de cne noch naar de andere kant weg
vluchten kan, zonder zich aan de verant-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 0/81 

11 

woordelijkheid voor het geheel (geloof 
en politiek, vice versa) te onttrekken. 
Toch zal men, zolang men politieke ver
antwoordelijkheid wil dragen, voor poli
tieke vraagstukken ook een politieke op
lossing moet bieden. Men kan, als het in 
de wereldlijke politiek vastloopt, zoals 
bijv. in de nucleaire bewapening, niet een
voudig overstappen op de ,logica" van 
het andere Rijk, want in die logica komen 
de zgn. ,conventionele" (!) wapens even
min voor als de nucleaire. Men zal dan 
eerder met deze logica moeten beginnen 
en wellicht moeten afzien van iedere ge
wapende weerstand op het niveau van de 
internationale politiek. Dit laatste is niet 
bedoeld als een argument uit het onge
rijmde. 

Mensen, die terwille van hun conscientie 
bereid zijn voor zich aile consequenties 
van dit standpunt te aanvaarden, verdie
nen respect. Maar het betekent wei, dat 
zij de politieke strijd tegen de bewape
ningswedloop en voor de internationale 
ontspanning aan anderen overlaten. Dat 
dit thans (reeds) het ,Gebot der Stunde" 
zou zijn, is daarom voor de meeste chris
tenen moeilijk te geloven. Anderen, als 
bijv. het IKV, zijn daarom van mening, 
dat via de politiek zelf een ethisch ,expe
riment" te beproeven zou zijn, n.l. om 
door gedeeltelijke eenzijdige ontwapening 
het vertrouwen van zijn tegenstander te 
winnen (en als het niet lukt eventueel de 
zaak terug te draaien). Het is geen wonder 
dat het daarvoor vee! bijval vindt, want 
wie zou niet elk middel willen aangrijpen 
dat kan bijdragen tot de afwending van de 
onoverzienbare gevaren die de wereld in 
dit opzicht bedreigen. Toch zal men die 
middelen wei op hun politieke waarde 
moeten toetsen, en wanneer anderen dit 
IKV -,experiment" - m.i. terecht
onbruikbaar of zelfs gevaarlijk achten 
tegenover de logica van een totalitaire 
macht, zal men hun daarom nog niet een 
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gebrek aan ethische verantwoordelijkheid 
mogen verwijten. Maar wei is er nauwe
lijks een zaak te bedenken, waarin de 
( onophefbare) spanning tussen geloof en 
politiek zo hoog oploopt en voor ons be
sef zo problematisch kan worden als juist 
in dit geval; daarom ook nauwelijks een 
zaak waarin wij minder het recht hebben 
het christelijke gelijk voor onszelf op te 
eisen en aan anderen te ontzeggen dan 
hier. 

Niet minder belangrijk is in dit verband 
het (boven gereleveerde) door prof. 
Goudzwaard gestelde criterium voor ethi
sche politiek en christelijke partijvorming: 
het met grote volharding door hem tel
kens naar voren gebrachte motief van het 
rentmeesterschap. Belangriik niet alleen 
vanwege het onbetwistbaar bijbelse en 
christelijke karakter van dit beginsel, 
maar ook vanwege de politieke relevantie 
ervan. Niet gemakkelijk is er een be grip te 
bedenken, waarin onze gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid voor het beheer 
en de verdeling van het aardse goed, voor 
de omgang met de natuur, voor de ont
wikkeling van economie, techniek etc. etc. 
beter tot uitdrukking kan worden ge
bracht. Toch staat ook hier weer een over
heid die aan dit beginsel een- aan heel 
het volk op te leggen- uitwerking zal 
moeten geven, voor grotere problemen 
dan een predikant, voor wie deze ,tekst 
van Goudzwaard" een krachtige stimulans 
kan zijn om een preek te houden, die bij 
de gemeente indruk maakt. (Ik ken ze
de predikanten die dat ,overkomen" is!). 
Want de veronderstellingen van het (reli
gieus-)ethische begrip van rentmeester
schap reiken vee! verder en dieper dan 
waarop de overheid als politiek orgaan 
een beroep kan doen bij het volk. En 
wanneer zal blijken dat zulk een rent
meesterschap aan de uitbouw van de 
economie en techniek beperkingen oplegt, 
die haaks staan op de instandhouding en 
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voortgang van het eenmaal bereikte wel
vaartspeil, dan leert de praktijk van 
iedere dag, waarin juist in het aanzwenge
len van de economie het middel tegen 
aile kwalen wordt gezocht, op welke on
voorstelbare, ook niet enkel materialis
tische weerstanden een politiek stuit, die 
deze logica principieel wil doorbreken. 
Dat betekent niet, dat een christelijke 
partij het Niet Bij Brood Aileen niet in 
haar vaandel mag schrijven, nog minder 
dat zij daarvan in haar politiek beleid, 
vanwege de ,onhaalbaarheid" ervan, een 
dode letter zou mogen maken. Leven bij 
de ,haalbaarheid" betekent meestal ach
ter de feiten aanlopen, dikwijls zelfs deze 
in de politiek maar liever verdoezelen, om 
als partij niet a! te impopulair te worden. 

Daarom kan de politiek niet zonder moe
dige en krachtige !eiders, die de weg naar 
de toekomst wijzen en het volk de waar
heid durven te zeggen. Maar dit leider
schap zal zich toch altijd als politick 
moeten bewijzen en politick moeten func
tioneren, d.w.z.: niet op de eenzame hoog
ten van de profetie, maar in de moeizamer 
te bespelen zalen van de volksvergade
ring. Dater in dit spanningsveld tussen 
geloofsideaal en politieke werkelijkheid, 
tussen profetisch ongeduld en democrati
sche traagheid grote problemen kunnen 
en zullen rijzen voor het CDA, om zowel 
haar eenheid als haar geloofwaardigheid 
te kunnen handhaven, is dus niet alleen 
mijn impressie, maar ligt in de aard van 
zijn bestaan. 
Daarom is het laatste wat wij, in dit moei
zame pogen om geloof en politiek bijeen 
te houden, mogen doen: elkaar voortijdig 
de scheidbrief geven. Een christelijke 
politiek kan niet zonder onrust, niet zon
der spoorzoekers en waarschijnlijk ook 
niet zondcr dwarsliggers; maar zij kan 
66k niet zonder de voortdurende zorg, 
dat de karavaan niet steeds verder naar 
links en naar rechts verstrooid wordt. 
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Enige gedachten over een christelijke 
politieke partij 
I. Inleiding 
Tot goed begrip van de onderstaande gedachten over een christelijke politieke partij 
kan het dienstig zijn te vermelden dat zij wellicht nooit op papier gezet zouden zijn 

,- als de redactie er mij niet uitdrukkelijk om verzocht had. Daarbij wist noch de 
1g- redactie, noch ikzelf tot welke conclusies deze gedachten zouden leiden. 
ter 

l-

~1 

i 

ei-

Een en ander moge ook de opbouw van 
deze bijdrage verklaren. Ik heb voor mij 
zelf zo eerlijk mogelijk de argumenten 
pro en contra een christelijke politieke 
partij op een rijtje gezet en getracht tot 
een zekere afweging te komen. Deze 
afweging heeft overigens niet de bedoeling 
definitieve conclusies te trekken. De be
tekenis van argumenten pro en contra 
heeft immers een wijdere strekking dan 
het voorbereiden van conclusies of het 
maken van een keuze uit voorhanden 
mogelijkheden. Ook als een keuze een
maal gevallen is, blijven argumenten pro 
en contra een functie vervullen. Iedere 
keuze is immers een beperking, hetgeen 
betekent dat het er op aankomt de voor
delen van de betrokken keuze zo goed 
mogelijk te benutten en de nadelen zoveel 
mogelijk te ondervangen. Om die reden 
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is het overwegen van argumenten pro en 
contra na het nemen van een beslissing 
vaak nog belangrijker dan ervoor. 

2. Argumenten contra 
Het is een interessant gegeven dat velen, 
niet-christenen zowel als christenen, het 
bestaansrecht van een christelijke poli
tieke partij ontkennen. Men wil desnoods 
nog wei in bepaalde omstandigheden een 
politieke partij van christenen of van een 
bepaalde groep onder hen erkennen, bij
voorbeeld als uitvloeisel van een emanci
patiestreven. Zo'n partij was de vooroor
logse Rooms-Katholieke Staatspartij. 
Deze partij kon immers een bijdrage 
leveren aan de emancipatie van het katho
lieke volksdeel, en zij droeg bij aan de 
politieke vorrning ervan. Daarenboven 
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leefden er in de katholieke geloofsge
meenschap bepaalde ideeen over staat en 
maatschappij. AI was het katholieke ge
loof het criterium waarom katholieken lid 
waren van de partij, respectievelijk erop 
stemden, de RKSP kon toch ook een 
politieke partij genoemd worden omdat zij 
specifieke politieke of in elk geval politick 
relevante ideeen vertegenwoordigde. In 
meer dan een opzicht verschilde de RKSP 
dan ook niet van de SDAP. Ook de SDAP 
wilde immers een partij zijn van een be
paalde groep, de arbeiders, en zij had 
uitgesproken politieke ideeen. 
Met het CDA is het wezenlijk anders ge
steld. Deze partij vertegenwoordigt niet 
Ianger meer een bepaalde volksgroep en 
men kan evenmin zeggen dat zij uitgaat 
van een onder christenen algemeen aan
vaarde politieke en maatschappelijke 
leer. Dit laatste blijkt wei het duidelijkst 
uit het politick nogal verschillende gezicht 
dat christelijke partijen vertonen. In ons 
land kan men daarbij wijzen op de ver
schillen tussen CDA, GPV en SGP of 
een eventuele progressief evangelische 
partij en buiten onze grenzen Iaten chris
ten-democratische partijen in Duitsland, 
Spanje, Italie of Latijns-Amerika zien 
hoe verschillend de "C" politick kan uit
vallen. Het lijkt meer van het politieke 
krachtenveld af te hangen waar een chris
telijke partij komt te staan dan van haar 
beginselen. Nu geldt dit weliswaar ook 
wel voor partijen die op een uitgesproken 
politick beginsel berusten (vergelijk bij
voorbeeld de positie van de liberalen in 
Duitsland en in ons land), maar een partij 
zonder uitdrukkelijk politick beginsellijkt 
toch gevoeliger te zijn voor de werking 
van het politieke krachtenveld. 
Een ander bezwaar tegen een christelijke 
politieke partij dat vooral onder christe
nen leeft is dat een zich christelijk noe
mende partij met haar politieke reilen en 
zeilen het christelijk geloof gemakkelijk 
kan compromitteren. Buitenstaanders be-
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oordelen dit geloof dan op wat christelijke 
politici doen. Politick bedrijven betekent 
nu eenmaal zowel voor de daarbij betrok
ken personen als voor de partij streven 
naar macht. Dit moge in de politick als 
het correct gebeurt verantwoord zijn, 
maar het kan moeilijk anders of het 
christelijk geloof komt zo al spoedig in 
de verdenking te staan op macht uit te 
zijn. Dit bezwaar geldt des te sterker 
omdat in menige periode van de geschie
denis het christendom zich aan machts
misbruik schuldig gemaakt heeft. Het is 
soms te vuur en te zwaard verkondigd, en 
menigmaal is het ook anderszins met ge
weld opgedrongen aan niet- of andersge
lovigen. 
Ook afgezien hiervan- en dat is een 
volgend bezwaar - heeft het christendom 
in het algemeen gesproken politick geen 
al te fraaie rol gespeeld. Lang heeft bij
voorbeeld de katholieke kerk zich met het 
,ancien regime" vereenzelvigd, en zij 
heeft nogal moeite gehad de grondidee 
van de democratic in haar ware betekenis 
te waarderen. Als de kerk in een bepaald 
land voor godsdienstvrijheid opkwam, 
leek dit meestal meer op opportunistische 
dan op principiele gronden te gebeuren. 
Zoals de kerk pas laat de betekenis van 
de wetenschap van de nieuwe tijd is gaan 
onderkennen, is ze ook pas laat de bete
kenis van nieuwe politieke en maatschap
pelijke idealen gaan beseffen. Met name 
lijkt ze te weinig beseft te hebben hoezeer 
sommige van deze idealen voor een be
langrijk deel de eigentijdse vertaling waren 
van fundamentele christelijke beginselen. 
Dit laatste punt brengt ons tot een prin
cipiele moeilijkheid waarmee een christe
lijke politieke partij heden ten dage ge
confronteerd wordt en waarbij we wat 
Ianger moeten stilstaan. Deze moeilijk
heid is niet dat de christelijke geloofsvisie 
geen politieke consequenties zou hebben, 
want dit is ontegenzeggelijk wei het geval. 
De moeilijkheid is veelmeer dat deze con-

PF 
Cl 

sel 
zij 
co 
ke 
sc 
m: 
vr, 
ne 
a a 
fit 

bo 
zij 
ch 
he 
Dt 
de: 
vi~ 

m 
eei 
kh 
de 
me-
00 

ko 
sm 
en 
fit 

vo: 
va1 
va1 
tw1 
He
zo· 
de: 
VOt 

po 
ha< 
onq 
om 
ver 
gel 
we 
wa 
uit; 
ver 
In. 
ker, 

CHI 



14 

ke 

(.-

~n 

)ill 

tet 

is 
d 

1e 

n 

p-

er 

·en 
tl. 

e-

n, 
a!. 
n-

PROF. DR. A. G. M. VAN MELSEN 
CHRISTEN-DEMOCRATIE 

sequenties nogal tijd- en plaatsgebonden 
zijn. Dat bijvoorbeeld de huidige politieke 
consequenties in het verleden niet onder
kend werden door de geloofsgemeen
schap, laat zulks duidelijk zien, ook a! 
mag men de geloofsgemeenschap dit 
vroeger niet onderkennen niet kwalijk 
nemen. Er was vroeger aile reden om 
aan te nemen dat het Ieven op aarde de 
mensen maar geringe mogelijkheden 
bood. Deze leken van nature beperkt te 
zijn. Het is derhalve begrijpelijk dat de 
christelijke geloofsvisie van deze beperkt
heid uitging. Ze kon moeilijk anders. 
Deze beperktheid van aardse mogelijkhe
den maakte ook de christelijke geloofs
visie, die boven het aardse Ieven uitwees, 
in hoge mate plausibel. Het gevolg van 
een en ander was dat het schijnbaar zo 
klaarblijkelijke feit van de beperktheid 
der aardse mogelijkheden dee! ging uit
maken van de geloofsvisie. Dit verklaart 
ook het verzet tegen in de nieuwe tijd op
komende stromingen zoals Iiberalisme en 
socialisme, en tegen hun maatschappelijke 
en politieke idealen. Deze leken in strijd 
met de geloofsvisie. Dit had weer tot ge
volg dat de nieuwe stromingen, overtuigd 
van hun idealen, de geloofwaardigheid 
van de christelijke geloofsvisie wei in 
twijfel moesten trekken. 
Het feit dat de traditionele geloofsvisie 
zo sterk gekleurd was door het besef van 
de geringe aardse mogelijkheden, was 
voor vee! critici een reden de stelling te 
poneren dat de christelijke geloofsvisie 
haar gehele bestaansgrond aan deze ver
onderstelde geringe aardse mogelijkheden 
ontleend. In haar eschatologie, haar bo
venaardse toekomstverwachting bood de 
geloofsvisie daarvoor compensatie. De 
werkelijke betekenis van de eschatologie 
was volgens de critici echter dat zij voor
uitgreep op wat later de aardse toekomst
verwachting van de mensheid zou worden. 
In de eschatologie werd aldus iets onder
kend van wat mensen zelf konden bewer-
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ken. Dit was ook haar verdienste. Maar 
deze verdienste sloeg in haar tegendeel 
om op het moment dat de aardse toe
komstverwachtingen reele kansen kregen. 
Toen ging de christelijke geloofsvisie met 
haar hemelse toekomstverwachting een 
eigen Ieven Ieiden en werd zij een rem op 
de vooruitgang. 
AI met a! kregen Iiberalisme en socialisme 
daardoor begrijpelijkerwijze anti-gods
dicnstige karaktertrekken. Dit feit Iegiti
meerde voor de gelovige christen hun be
strijding. Het Iegitimeerde in een later 
stadium ook de opkomst van een christe
Iijke sociale leer en daarop gebaseerde 
partijen. Toen immers duidelijk werd dat 
de idealen welke liberalisme en socialisme 
voorstonden in menig opzicht nastrevens
waardige idealen waren, was het van be
lang hun realisatie te behartigen zonder 
de anti-godsdienstige context, welke zij 
en andere stromingen nu eenmaal hadden. 
Dit argument voor het ontstaan van chris
telijke politieke partijen en maatschappe
Iijke organisaties was minstens even be
Iangrijk als het eerder vermelde emanci
patie-argument. 
Sedertdien hebben zich echter twee ont
wikkelingen voorgedaan, die het Iaatstbe
sproken argument vee! van zijn kracht 
ontnemen. De eerste is dat liberalisme en 
socialisme hun anti-godsdienstig karakter 
grotendeels verloren hebben. De andere 
ontwikkeling is dat christenen vee! sterker 
zijn gaan beseffen dat de realisatie van de 
maatschappelijke en politieke idealen van 
de nieuwe tijd niet slechts nastrevens
waardig is, maar ook de eigentijdse uit
werking van fundamenteel christelijke be
ginselen. Ook de blikrichting van het ge
loof is meer aards geworden. Daar kwam 
nog bij dat de zo geheten christelijke 
sociale leer in veel opzichten sterk tijdge
bonden bleek, afgezien nog van de er zich 
eventueel achter verschuilende klassebe
langen. 
Door al deze ontwikkelingen doet zich het 
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merkwaardige feit voor, dat bet nogal 
moeilijk is, voor de politiek relevante, 
specifieke christelijke beginselen te vin
den. Daarmee wordt geenszins ontkend 
dat veel politiek relevante beginselen zoals 
de zorg voor armen, zieken en onderdruk
ten van joods-christelijke oorsprong zijn. 
Ze zijn echter deel van de westerse cul
tuur geworden, en als bij uitstek mense
lijke cultuurwaarden erkend. Hun realisa
tie is een zaak van allen, en niet van 
christenen alleen. 
Natuurlijk blijft er verschil van inzicht 
mogelijk in welke mate bepaalde idealen 
gerealiseerd kunnen worden en langs 
welke weg. Daarnaast blijft het probleem 
bestaan dat elk ideaal, hoe verheven ook, 
nooit bet goede als zodanig representeert, 
maar altijd slechts een bepaald aspect 
ervan. Vrijheid is een groat goed, maar 
zeker niet bet enige. Daarenboven heeft 
de vrijheid zelf nogal onderscheiden 
aspecten. Hetzelfde geldt voor gelijkheid 
of gelijkwaardigheid, voor rechtvaardig
heid, voor barmhartigheid, voor vrede 
enz. De realisatie van het ene ideaal staat 
bet andere nogal eens in de weg. Wie ge
lijkheid nastreeft, komt snel in conflict 
met vrijheid en omgekeerd. Democratic 
staat op gespannen voet met een slagvaar
dig bestuur. Progressiviteit kan Ieiden tot 
het verloren gaan van waardevolle zaken 
die niet gemist kunnen worden. En wie 
deze laatste wil behouden, ervaart dat zij 
vooruitgang op ander gebied in de weg 
staan 1 . 

Alles bijeen is er dus volop ruimte voor 
verschillen in politiek opzicht op grand 
van uiteenlopende vragen zoals: Wat be
hoort voorrang te hebben? Welke wegen 
lei den tot bet doel? enz. Daar komt nog 
bij dat met name de toekomst zo onbe
kend is. Staan we nog aan bet begin van 
de wetenschappelijk-technische ontwikke-

16 

ling of niet? En wat betekent dit voor de 
structuur van de maatschappij? Wat zal 
uiteindelijk mogelijk blijken en wat is ge
wenst? Op zich zelf beschouwd is het, 
gezien de menselijke beperktheid, derhal
ve goed dat er partijen zijn die bepaalde 
onderling verschillende zwaartepunten 
hebben, verschillende visies op prioritei
ten, wegen en middelen. Dat daarbij ook 
onderscheiden groepsbelangen een rol 
spelen is eveneens begrijpelijk en te billij
ken. Met alle gevaren aan deze beharti
ging verbonden is dit wellicht tach bet 
beste middel om alle in bet geding zijnde 
belangen zo goed mogelijk in de beschou
wing en de beslissing te betrekken. 
Hoe is nu tegen deze achtergrond de 
plaats van een christelijke partij te situe
ren? Er is duidelijk plaats voor progres
sieve en meer conservatieve partijen; voor 
partijen die allereerst voor persoonlijke 
vrijheid opkomen, en andere die sterker 
de betekenis van regelingen door de sa
menleving, de staat of andere gemeen
schappen beklemtonen. Maar waar zou 
bier de plaats zijn voor een christelijke 
partij? Zou dit een partij kunnen zijn die 
op grand van haar gelovig aanvaarden 
van Gods openbaring in staat is de juiste 
balans te vinden tussen verschillende 
visies en waarderingen? Er zullen weinig 
gelovigen zijn die dit zouden durven be
weren, en veel gehoor zullen zij in elk 
geval niet vinden. De ervaring leert 
immers dat ook christe!ijke partijen zeer 
verschillende standpunten innemen en 
met dezelfde onzekerheden te maken heb
ben als alle andere. 
Het heeft er derhalve aile schijn van dat 
christelijke politieke partijen een overblijf
sel zijn uit vervlogen tijden, door een 
soort traagheidswet die ook buiten de 
natuurwetenschap geldt, in stand gehou
den. Het voortbestaan van een christelijke 
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partij hoeft trouwens niet slechts het ge
volg van deze traagheidswet te zijn. Het 
kan immers ook zijn dat een christelijke 
partij, krachtens de plaats die zij vanouds 
in het politieke krachtenveld heeft inge
nomen, feitelijk een uitermate nuttige 
politieke functie vervult en zich daardoor 
kan bestendigen. Dit zou voor het CDA, 
als opvolger van KVP, ARP en CHU, wei 
ecns het geval kunnen zijn. De feitelijke 
politieke traditie zou dan belangrijker zijn 
dan de geproclameerde. Dit zou ook het 
merkwaardige feit verklaren dat in een 
klimaat dat allerwege deconfessionalise
ring en ontzuiling laat zien, nu juist een 
christelijke politieke partij als het CDA 
zich zo redelijk weet te handhaven. Men 
zou verwachten dat in een dergelijk 
klimaat politieke partijen het eerst gede
confessionaliseerd zouden worden. Dat 
christelijke scholen zich handhaven ligt 
immcrs meer voor de hand, gezien het 
karakter van de school als vormingsinsti
tuut. Daarbij kan de geloofsvisie een veel 
specifiekere rol spelen dan bij een poli
tieke partij. 
Het zich handhaven van de traditionele 
christelijke politieke partijen in hun sa
mcngaan zou, als bovenstaande analyse 
juist is, derhalve meer op feitelijke dan 
principiele gronden te verklaren zijn. Het 
zou de stelling niet behoeven tegen te 
spreken dat christelijke politieke partijen 
een relict uit het verleden zijn. 

3. Argumenten pro 
Toch kan de feitelijke belangrijke politieke 
rol welke de christelijke politieke partijen 
gespeeld hebben en nog spelen niet de 
cnige reden zijn waarom het CDA de 
deconfessionalisering lijkt te overleven. 
Daarvoor is de geestdrift van velen bij de 
vorming van het CDA te groot. Die 
geestdrift is opvallend, vooral wanneer 
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men haar vergelijkt met veel andere instel
lingen en organisaties die, al dan niet 
gefuseerd, wei de deconfessionalisering 
overleven, maar zonder enig enthousias
me. Ze bestaan nu eenmaal en hebben 
een nuttige maatschappelijke functie, 
waarbij het confessioneel karakter geen 
bezwaar lijkt, maar ook geen specifieke 
betekenis heeft. W at zou dan de reden 
van het relatieve succes van het CDA 
kunnen zijn en vooral van het feit dat het 
zoveel enthousiasme heeft kunnen op
wekken? 
Het is, dunkt me, geen al te gewaagde 
veronderstelling dat een der redenen 
daarin gelegen is dat het CDA een partij 
is van protestanten en katholieken. Het is 
niet zomaar een partij die ontstaan is door 
fusie van afbrokkelende partijen. Het 
CDA drukt ook een stuk oecumenische 
gezindheid uit. De partij is mede geboren 
uit de overtuiging van velen dat de pro
blemen waarmede christenen vandaag 
geconfronteerd worden gezamenlijke pro
blemen zijn en dat de scheidslijnen die 
deze problemen oproepen dwars door de 
onderscheiden confessies heenlopen. Om
dat deze problemen alles te maken hebben 
met de vormgeving van de moderne we
reid, is het begrijpelijk dat vele protestan
ten en katholieken de behoefte gevoelen 
hun bij elkaar behoren politick tot uit
drukking te brengen 2. 

Het CDA is dan ook geen volkspartij in 
de zin dat zij bepaalde sociologisch te 
karakteriseren groepen der bevolking ver
enigt, hetgeen wei het geval was met de 
RKSP respectievelijk KVP, met de ARP 
en in mindere mate met de CHU. Het 
CDA doet als partij een appel op een 
bewuste keuze. In die zin is het CDA vee! 
meer een politieke partij als de vroegere 
partijen waaruit het ontstaan is. Er moe
ten dus ook uitgesproken politieke argu-

\mbo ' Daarbij spcclt misschien ook nog het feit een rol dat het met de oecumene der kerken maar 
mocilijk gaat. Het CDA hood een bctere kans. 
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menten zijn voor het CD A. Het zojuist 
besproken argument is dat immers niet of 
slechts zeer ten dele. 
Wanneer we de vraag stellen wat het 
CDA politiek te bieden heeft, dan is het 
antwoord niet zo eenvoudig. De boven 
uiteengezette bezwaren tegen een christe
lijke politieke partij zijn immers niet ge
ring. Zij culmineren in het feit dat chris
tenen niet kunnen pretenderen krachtens 
hun geloof een bepaalde politieke visie te 
hebben. Dit betekent dat de grondslag 
van het CDA als politieke partij altijd 
wat onduidelijk is. Het is ook deze ondui
delijkheid die velen in het CDA hindert, 
je weet politiek niet wat je aan ze hebt. 
Dit is anders bij een liberale, conserva
tieve, progressieve of socialistische partij. 
Daarmee wordt niet ontkend dat geloof 
of levensbeschouwing met politiek te 
maken hebben, er wordt slechts vastge
steld dat de geloofsgrondslag te ver af 
staat van de concrete politieke keuzen die 
een partij nu eenmaal doen moet. 
Het is echter nog maar de vraag of deze 
grotere afstand inderdaad zo'n groot 
politiek bezwaar is. Het kan ook een 
voordeel zijn. In een situatie waarbij 
politieke partijen minder verschillen in 
uiteindelijke doeleinden dan in het zicht 
op de middelen om deze te realiseren, kan 
het nuttig zijn als een politieke partij het 
zich permitteren kan niet te veel aan 
politieke apriori's gebonden te zijn. Het 
vergroot de handelingsvrijheid. Pragma
tisch handelen is vaak de enige wijze om 
goed en doeltreffend te handelen. Het is 
echter niet wel mogelijk het pragmatisme 
als grondslag van een politieke partij te 
kiezen omdat dit een innerlijke contradic
tie oplevert. Ook wie pragmatisch handelt 
heeft immers een doel voor ogen en dit 
doel puur pragmatisch te omschrijven lukt 
niet. En als de grondslag in het onge
wisse blijft, kan een puur pragmatisch 
handelende partij overal uitkomen. Ze 
mist een orienterende grondslag. Gegeven 
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nu dat pragmatisch handelen in de poli
tiek zeer zinvol kan zijn, en dat de ruimte 
daarvoor groter is bij een partij die haar 
grondslag in eerste ins tan tie niet in poli
tieke beginselen zoekt maar in Jevensbe
schouwelijke, is een partij op levensbe
schouwelijke grondslag allerminst een 
politiek onding. 
Uiteraard heeft bet voorafgaande argu
ment alleen gelding tegen de achtergrond 
van de overtuiging dat politiek handelen 
levensbeschouwelijk geleid behoort te 
worden. Ten aanzien van deze overtui
ging bestaat nauwelijks verschil van 
mening tussen aanhangers van de ver
schillende politieke partijen. Het verschil 
van mening betreft een andere vraag, 
namelijk in hoeverre een levensbe
schouwing ook de gronds!ag van een 
politieke partij kan zijn. In de praktijk 
blijkt immers dat elke levensbeschouwing 
meer dan een politieke keuze open laat. 
EL. van verschillende levensbeschouwin
getl uit kunnen mensen tot dezelfde poli
tieke keuze komen. Gezien deze feiten 
ligt de conclusie voor de hand: de grand
slag van een politieke partij behoort op 
een politieke keuze te berusten. Wat ook 
de mogelijke voordelen mogen zijn van 
een levensbeschouwelijke grondslag, de 
afstand tussen deze grondslag en de poli
tiek is te groot om politiek handelen te 
orienteren. Daarmee lijkt het bovenge
geven argument ontkracht, maar is dit 
werkelijk bet geval? 
Het antwoord zal grotendeels afhangen 
van de vraag hoe men de verhouding tus
sen levensbeschouwing en politiek ziet. Is 
het wel juist de levensbeschouwelijke en 
de politieke grondslag zo ver uit elkaar te 
trekken als door hen gebeurt die een 
partij op levensbeschouwelijke grondslag 
afwijzen? Het lijkt er erg op dat levens
beschouwing daarbij het karakter krijgt 
van een louter persoonlijke visie op bet 
Ieven. Levensbeschouwing behoort in 
deze gedachtengang tot de private en niet 
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tot de puhlieke sfeer, terwijl de politick 
de publieke sfeer betreft. In feite wordt 
daardoor echter het begrip Ievensbe
schouwing onverantwoord uitgehold. 
Ook een politieke overtuiging heeft im
mers een levensbeschouwelijk karakter. 
Een politieke overtuiging gaat altijd uit 
van een bepaalde mensvisie, een bepaaldc 
visie op het Ieven en een bepaalde maat
schappijvisie. Het moge zijn dat politieke 
overtuigingen de levensbeschouwing niet 
geheel bepalen, maar mag men dit dan zo 
interpreteren dat hetgeen overblijft slechts 
een prive-overtuiging is, voor de persoon 
wellicht van belang, maar niet van publie
ke betekenis? 
Het is in het Iicht van de voorafgaande 
overwegingen begrijpelijk dat er christe
ncn zijn die onder erkenning van het feit 
dat het christelijk geloven niet per se tot 
ccn bepaalde politieke keuze dwingt, het 
gevaar van politieke onduidelijkheid min
der zwaar Iaten wegen dan dat van Ievens
heschouwelijke onduidelijkheid. Met dit 
Iaatste bedoel ik niet dat er politieke par
tijen zijn die mensen van zeer verschiiien
de levensbeschouwelijke overtuiging 
herbergen, maar wei dat er de suggestie 
van uitgaat dat levensbeschouwing een 
prive-zaak is. Deze suggestie wordt nog 
versterkt door het feit dat de staatsinvloed 
op aile terreinen van het Ieven steeds 
meer toeneemt, bijna alles valt immers 
tegenwoordig onder de regelende invloed 
van de staat. Daardoor neemt ook de 
levcnsbeschouwelijke invloed van de over
heid steeds meer toe. De staat bepaalt 
door zijn wetten wat geoorloofd is of niet, 
hij bepaalt door zijn subsidiepolitiek wat 
de moeite waard is en wat niet en hij be
paalt door zijn doeleinden dat waarop de 
samenleving en daarmee het Ieven gericht 
staat. 
Met deze toegenomcn betekenis van de 
staat is ook de 'levensbeschouwelijke' 
betekcnis van de politieke partijen en van 
dat waarvoor deze staan toegenomen. 
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Het op de achtergrond blijven van de ge
loofsovertuiging in politieke partijen 
weerspiegelt derhalve een tendentie in het 
gehele openbare Ieven. Het op de voor
grond plaatsen van de geloofsovertuiging 
in een politieke partij zou een tegenwicht 
kunnen bieden tegen een ,publieke" 
levensbeschouwing die het geloof slechts 
een marginale of hoogstens inspirerende 
taak toekent. Dat is - dunkt me - een 
van de redenen waarom de idee van het 
CDA velen aanspreekt, ook a! ziet men 
wei in dat uit de geloofsovertuiginp; geen 
ondubbelzinnige politieke koers kan wor
den afgeleid. 
De noodzaak de verhouding van geloof 
en politick opnieuw te doordenken was er 
niet slechts na het uiteenvallen van het 
oude wereld- en maatschappijbeeld, deze 
noodzaak blijft voortdurend actueel, want 
de ontwikkeling staat niet stil. Steeds 
verschijnen weer nieuwe mogelijkheden. 
Deze situatie nu vraagt om een organisatie 
waarbinnen de relatie van politick en ge
Ioof als zodanig aan de orde is, zowel 
naar de kant van het geloof als naar de 
kant van de politick. Naar de kant van 
het geloof om de geloofsvisie te onder
zoeken op haar mogelijke politieke conse
quenties voor de inrichting van de maat
schappij. Naar de kant van de politick om 
na te gaan wat politick realiseerbaar is en 
wat niet. Zo'n organisatie behoeft geen 
christelijke politieke partij te zijn, maar 
zij kan het natuurlijk wei zijn. En wanneer 
zo'n partij er nu eenmaal is, lijkt zij ook 
de meest voor de hand liggende organisa
tievorm. 

Er is tenslotte nog een argument voor de 
keuze van deze organisatievorm, zij het 
dat het een nogal dubbelzinnig argument 
blijkt te zijn. We Ieven in een tijd waarin 
het christelijk geloof door velen in eerste 
instantie als een geloof beschouwd wordt 
om het Godsrijk op aarde te vestigen. Dit 
betekent derhalve dat het geloof ook heel 
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sterk een politiek accent krijgt. Stro
mingen in de theologie zoals een politieke 
theologie, een bevrijdingstheologie of een 
feministische theologie leggen daarvan 
getuigenis af. Dit behoeft natuurlijk 
geenszins te betekenen dat de aanhangers 
van deze theologische stromingen daar
mee per se voor een christelijke politieke 
partij kiezen, dit hangt van velerlei om
standigheden af. In ons land zullen uitge
sproken aanhangers van bovengenoemde 
theologieen in het algemeen niet voor het 
CDA kiezen. Daarvoor is in hun ogen het 
CDA teveel een middenpartij, die geen 
radicale politieke keuze doet, niet wil of 
kan doen. Maar dit neemt niet weg dat 
het theologisch klimaat waarin we Ieven 
en dat de politieke consequenties van de 
christelijke geloofsvisie zo op de voor
grond plaatst andere gelovigen ertoe 
brengt juist wei voor een christelijke poli
tieke partij te kiezen. 

4. Conclusies 
Het geheei van pro's en contra's overwe
gend, zou een eerste conclusie moeten zijn 
dat er geen dwingende argumenten zijn 
om een christelijke poiitieke partij prin
cipieei af te wijzen, maar evenmin om 
haar ais exclusieve vorm van poiitiek be
drijven door christenen te propageren. 
Daaruit volgt dan verder dat noch de aan
hangers van een christelijke poiitieke 
partij, noch de tegenstanders ervan de 
pretentie mogen hebben zich als christe
nen bij uitstek te beschouwen. Elk van 
de keuzes heeft specifieke voordelen, elk 
houdt ook risico's in. Het zich bewust zijn 
van deze risico's is vaak nog belangrijker 
dan de keuze zelf. Daarbij is uiteraard het 
besef van de risico's die de eigen keuze 
meebrengt, belangrijker dan het breed 
uitmeten van de risico's met een andere 
keuze verbonden. 
Wat nude specifieke risico's van het CDA 
betreft, een van de risico's is- dunkt 
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me - dat het CDA zich voorai politiek 
wil waarmaken door een eigen specifiek 
politiek program, bijvoorbeeid een derde 
weg tussen liberalisme en socialisme, of 
tussen progressiviteit en conservatisme. 
Het lijkt uiteraard aantrekkelijk naar een 
dergelijke politiek te streven en als pro
grammatische opstelling kan het zelfs zeer 
goed te verdedigen zijn, maar het blijft 
cen gevaarlijk avontuur een dergelijk poli
tiek programma ook ais politieke grand
slag te kiezen op grond van een christelijke 
levensovertuiging. Christelijke politiek 
kan, dunkt me, nooit een derde weg zijn. 
Het kan echter wei een politiek zijn die 
christenen voorhoudt in welke richting 
zij, als het enigszins mogelijk is, politiek 
behoren te bedrijven. De mogeiijke kracht 
van een christelijke politiek is immers 
juist de combinatie van principiele grand
slag en pragmatische aanpak en deze 
combinatie verdraagt zich niet met een 
dogmatisch politiek credo. 
Tot goed begrip: een pragmatische aan
pak heeft weinig van doen met politiek 
opportunisme, het treffen van onsamen
hangende maatregelen zonder grate lijn 
of het kiezen van de weg van de minste 
weerstand. Een pragmatische aanpak be
tekent een groot realiteitsbesef in het na
streven van ideaien. Het ,vertaalt" geen 
idealen in van tevoren vastliggende poli
tieke keuzen, het doet de keuzen in het 
Iicht van wat verwezenlijkbaar lijkt. Het 
radicaal nastreven van bepaalde idealen, 
hoe aantrekkelijk en principieei dit ook 
klinkt, voert vaak tot een verwerkelijking 
die allesbehalve ideaal is. Uiteraard zal 
dit gevaar door iedere zichzelf respecte
rende politieke partij onderkend worden, 
maar de noodzaak een politieke grandslag 
uit te werken brengt het wei nabij. 
Een pragmatische politieke aanpak is -
hoe kan het anders - niet zonder risico's. 
Een van de risico's kwam ai eerder ter 
sprake. Een pragmatische partij kan poli
tiek gemakkeiijk daar terecht komen waar 
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het politieke krachtenveld dit bepaalt, 
waardoor zulk een partij toch een sterke 
politieke kleur krijgt. Toch lijkt me dit 
niet het grootste gevaar. Ik zie twee 
andere. 
Het eerste is dat een christelijke partij om 
gelovigen politiek te ,mobiliseren" be
paalde zaken die rechtstreeks met chris
telijke beginselen te maken hebben, tot 
politiek belangrijke kwesties wil maken, 
hoewel zij dit politiek niet zijn. 
Een tweede gevaar is dat een christelijke 
politieke partij zo opgaat in pragmatische 
politiek dat zij naar de kant van haar aan
hangers weinig doet om hen juist als ge
lovigen aan te spreken op de mogelijke 
politieke consequenties van het geloof, 
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Slotconclusies: Een christelijke politieke 
partij lijkt me van de ene kant een groot 
waagstuk vol pretenties, die moeilijk waar 
te maken zijn. Van de andere kant: ge
geven het feit dat het goed is dat er 
meerdere politieke partijen zijn, kan het 
bestaan van een politieke partij die uit
drukkelijk getuigt van de betekenis van 
de christelijke geloofsvisie in het open
bare Ieven, heilzaam zijn, ook in politiek 
opzicht. 
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door mevr. mr. J. J. M.S. Leyten-de Wijkerslooth 

mevrouw mr. f. f. M. S. Leyten-de Wijkerslooth ( 1935) 
was adjunct-griffier van de Tweede Kamer, lid van 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, vice-voorzitter 
van de KVP en tot 11 oktober 1980 lid van het presi
dium van het CDA. Thans is zij lid van de Omroep
raad en lid van de Eerste Kamer voor het CDA. 

Emancipatie en individualisering 
In 1975 publiceerde het CDA-vrouwenberaad ter gelegenheid van het internationaal 
jaar van de vrouw een brochure, getiteld: Samen op weg naar een verantwoordelijke 
maatschappij. 

In een inleidend artikel van die brochure 
deed ik een poging om aan te geven, dat 
een emancipatiebeleid van de drie grote 
politieke stromingen- christen-democra
ten, socialisten en Iiberalen- evenzeer 
zou - en ook zou moeten - verschillen 
als de mens- en maatschappijvisies van 
die drie stromingen verschillen. Mijn zorg 
was toen, dat het emancipatiebeleid een 
soort apolitieke bezigheid zou worden, 
die een eigen weg zou gaan zonder toet
sing van dat beleid aan andere ideal en 
en uitgangspunten van het CDA. 
Nu we vijf jaar verder zijn en een veel 
helderder zicht hebben gekregen op de 
geweldige maatschappelijke veranderin
gen, die zich voltrekken op bijvoorbeeld 
het terrein van het gezin, van andere 
samenlevingsvormen, van de opleidings
kansen van vrouwen, van de beroeps
arbeid van gehuwde vrouwen, lijkt het 

nuttig een aantal mede door het CDA 
gesteunde en geentameerde beleidsmaat
regelen te evalueren en te toetsen op hun 
effect op andere aandachtsvelden van het 
CDA, zoals bijv. de positie van kinderen 
en gezin, de positie van de thuis werkende 
vrouw, het vrijwilligerswerk en een even
wichtige inkomensverdeling, de zorg voor 
de alleenstaanden en andere samenle
vingsvormen. 
Toen het verkiezingsprogram 1977-
1981 ,Niet bij brood aileen" werd vast
gesteld, was iedereen tevreden, want alles 
had zijn plaats gekregen: het gezin, de 
kinderen, het emancipatiebeleid, de 
alleenstaanden, de een-oudergezinnen, de 
andere samenlevingsvormen en zelfs de 
thuis werkende gehuwde vrouw in de 
fiscale paragraaf. Gemakshalve verwijs ik 
hier naar de in dit verband meest relevan
te artikelen 3, 4 en 124 1 • 
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1 artikel 3 we 
Het gezin is een onmisbare pijler van onze samenleving. Het schept het meest geeigende opvoe- po: 
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De tevredenheid duurde echter niet zo 
lang, want al in de '.-erkiezingscampagne 
bleek, dat we op allerlei vragen, die ons 
gesteld werden over met name artikel 3, 
geen gedegen antwoorden hadden. Dege
nen, die met grate instemming in artikel 3 
de zin: ,Het gezin is een onmisbare pijler 
van onze samenleving" hadden gelezen, 
vroegen hoe het CDA - eenmaal belast 
met regeringsverantwoordelijkheid- die 
onmisbare pijler zou steunen en met name 
dat meest geeigende opvoedingsklimaat 
voor kinderen dacht te beschermen. En 
degenen, die zeer ge1nteresseerd waren in 
de gelijke kansen voor de vrouw en het 
doeltreffend emancipatiebeleid, vroegen 
of het feit, dat deze zaken in hetzelfde 
artikel 3 -maar ml. het gezin - werden 
genoemd, betekende, dat de emancipatie 
van de vrouw ondergeschikt werd ge
maakt aan het gezin en in feite een afkeu
ring inhield van de beroepsarbeid van 
gehuwde vrouwen met kinderen. 

Kortom: het bleek niet zo eenvoudig om 
een samenhangende visie te geven op de 
vraag hoe een beleid er uit zou moeten 
zien, dat tegelijkertijd de zo noodzakelijke 
emancipatie van de vrouw zou bevorde-

rcn, het gezin als meest geeigend opvoe
dingsklimaat van kinderen zou bescher
men, en de helpende hand zou toesteken 
aan het sterk toenemend aantal in moei
lijkheden verkerende een-oudergezinnen. 
Heel vee! verder zijn wij met die samen
hangende visie nog niet gekomen, ook al 
zijn daarvoor de afgelopen jaren wei een 
groot aantal bouwstenen aangedragen, 
o.a. het WRR-advies over de emancipatie 
van de vrouw uit 1976, het SER-advies 
over de positie van de vrouw met betrek
king tot de arbeid, en verschillende advie
zen van de Emancipatie-Commissie, 
waarvan de belangrijkste, het Advies 
Arbeid, zojuist in oktober 1980 is ver
schenen. Als eigen CDA-bouwstenen valt 
hierbij in het bijzonder te denken aan de 
brochure van een werkgroep uit het CDA
Vrouwenberaad over het Gezin (voorjaar 
1979) en het op het fusiecongres van 11 
oktober 1980 definitief vastgestelde pro
gram van uitgangspunten van het CDA. 

Taak overheid 
Alvorens in te gaan op een aantal klem
mende vragen, die naar mijn mening het 
CDA zal moeten beantwoorden wil het 

dingsklimaat voor kinderen en verschaft de noodzakelijke basis voor wettelijke regelingen. Gelijke 
kansen voor man en vrouw; een in bovenstaand Iicht doeltreffende uitwerking van het emancipa
tiebeleid is gewenst. 
Maatschappelijke dienstverlening en gezinsverzorging zijn noodzakelijk en moeten voor de mensen 
bereikbaar zijn. 

artike/4 

Daarnaast vragen wij bijzondere aandacht voor velerlei groeperingen alleenstaanden, zoals onge
huwden, wcduwen, weduwnaars, gescheidenen - allen met of zondcr kinderen, al of niet in ge
zinsverband wonend - en voor samenwonenden in andere samenlevingsvormen. 
Voor zover andere samenlevingsvormen als huishouding worden erkend, wordt dit niet aileen in 
cen voor hen voordelige zin (huisvesting) maar ook in een voor hen nadelige zin (studiebeurzen, 
sociale uitkeringen) toegepast. 

artike/124 

De fiscale positie van de gehuwde vrouw in de inkomstenbelasting verdient voor wat de thuis
werkende gehuwde vrouw betreft nadere bezinning. Hetzelfde geldt voor de bijzonder moeilijke 
positie waarin zich onvolledige gezinnen kunnen bevinden. 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 0/81 



MEVR. MR. J. J. M.S. LEYTEN-DE WIJKERSLOOTH 
EMANCIPATIE 24 

tot die samenhangende visie kunnen ko
men, wil ik eerst enkele opmerkingen 
maken over de beperkte taak en de be
perkte mogelijkheden, die de overheid 
heeft om de bijzondere betekenis, die het 
CDA toekent aan huwelijk en gezin 
(program van uitgangspunten artikel14) 
in de praktijk gestalte te geven. 

De zojuist genoemde Gezinsbrochure van 
het CDA-Vrouwenberaad ontketende 
een grote hoeveelheid publiciteit en 
discussie o.a. omdat deze brochure 
aantoonde, dat geheel onafhankelijk van 
overheidsinvloeden het gezin ingrijpende 
wijzigingen had ondergaan: de verenging 
van familie tot kern-gezin, de sterke ge
zinsverdunning, het toenemend aantal 
echtscheidingen, de toenemende neiging 
onder jongeren om andere- soms vrij
blijvender- samenlevingsverbanden op 
te zetten. Sterker nog, het gezin had al 
deze ontwikkelingen ondergaan in een 
periode waarin de overheid huwelijk en 
gezin beschermde door allerlei maatre
gelen van juridische aard (huwelijksgoe
derenrecht, erfrecht, alimentatie), van in
komenspolitieke aard (lonen en inkomens 
werden op een niveau gebracht, dat 
toereikend was voor man, vrouw en kin
deren), van fiscale aard, en zeker niet in 
de laatste plaats door het introduceren 
van het hele sociale verzekeringsstelsel 
van AOW tot en met Kinderbijslag, dat 
alleenstaanden en gezinnen een minimum 
inkomen garandeerde. 
Toch bleek in een groot aantal discussies, 
spreekbeurten en fora over deze brochure, 
dat velen binnen het CDA juist van de 
overheid verwachten, dat zij in staat zal 
zijn huwelijk en gezin weer die bijzon
dere betekenis te geven, c.q. te doen be
houden, zoals die in het program van 
uitgangspunten is geformuleerd. Hoe 
vurig ik ook hoop, dat huwelijk en gezin 
de stormen van de huidige maatschappe
lijke ontwikkelingen zullen weten te over-
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Ieven, het zal naar mijn mening in de 
eerste plaats afhangen van de eigen ver
antwoordelijkheid en creativiteit van de 
mensen zelf of dit ook het geval zal zijn. 
De kerken en maatschappelijke organisa
ties, zoals bijv. de christelijke vrouwen
organisaties, hebben een zeer belangrijke 
taak om de mensen de weg te wijzen hoe 
een modern gezin de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van ieder van de 
gezinsleden kan combineren met de on
derlinge liefde, verantwoordelijkheid en 
geborgenheid, die het gezin zijn bijzon
dere betekenis geven. 

De overheid kan die taak niet overnemen, 
hetgeen niet wil zeggen dat de overheid 
in het geheel geen taak op dit terrein 
heeft. De taak van de overheid is echter 
marginaal. De overheid dient zich te ont
houden van maatregelen, die het huwelijk 
in een ongunstiger positie plaatsen dan 
andere samenlevingsvormen, van maat
regelen, die het ouders steeds moeilijker 
maken zelf de verantwoordelijkheid en 
zorg voor hun kinderen op zich te nemen, 
van maatregelen, die zozeer gericht zijn 
op eigenbelang, dat deelgenoten in samen
levingsverbanden van elkaar vervreemden 
en op hun individualisme worden terug
geworpen. Als complement daarvan kan 
en moet zo nodig de overheid maatrege
Ien nemen, die mensen stimuleren verant
woordelijkheden voor elkaar te dragen, 
die ouders in de gelegenheid blijven 
stellen hun kinderen zoveel mogelijk zelf 
te verzorgen en op te voeden, die mensen 
in de gelegenheid blijven stellen vrijwil
ligerswerk te verrichten. 

Spanningsveld 
Zonder hier verder uitvoerig op de Ge
zinsbrochure van het CDA-Vrouwenbe
raad te kunnen ingaan, wil ik naast de !of 
voor de eerlijke analyses in de brochure 
van de ontwikkelingen in het gezin en het 
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beschrijven van een aantal taken voor bet 
christelijk gezin in de toekomst, ook wei 
een punt van kritiek of teleurstelling 
uiten over deze brochure. Deze teleur
stelling mijnerzijds betreft met name bet 
feit, dat de brochure onvoldoende bloot
legt het spanningsveld, zoals zich dat lijkt 
te ontwikkelen tussen een sterk op de 
verzelfstandiging van de positie van de 
gehuwde vrouw gericht emancipatiebeleid 
enerzijds en de positie van bet gezin, met 
name die van de kinderen daarin ander
zijds. Het signaleren van dat spannings
veld had tijdiger kunnen leiden tot bet 
formuleren van een aantal politieke vraag
punten voor het CDA; nu hebben in de 
afgelopen jaren CDA-Tweede Kamer
fractie en bewindslieden soms te haastig 
antwoorden op die vraagpunten moeten 
zoeken, omdat de maatschappelijke ont
wikkeling verder uitstel van beleid niet 
kon dulden. Ook de commissie, die belast 
is geweest met het opstellen van bet nieu
wc concept-verkiezingsprogram ,Om een 
zinvol bestaan" is tegen een aantal van 
die vragen opgelopen en heeft eveneens 
onder tijdsdruk voorlopige oplossingen 
moeten kiezen. 

Toch zijn al deze oplossingen onbevredi
gend voor wisselende groepen, zolang er 
geen consensus is, waar we willen eindi
gen met de verdeling van betaalde be
roepsarbeid tussen mannen en vrouwen, 
met de verdeling van de zorg voor kinde
rcn en van huishoudelijke taken, met de 
verdeling van het vrijwilligerswerk, en 
tenslotte met de verdeling van de lonen 
en inkomens. 
Zolang we geen eindmodel hebben als 
CDA is het ook buitengewoon moeilijk 
een evenwichtig oordeel te hebben over 
aile maatregelen, die er nu genomen en 
bepleit worden, omdat we ze niet kunnen 
toetsen aan een ideaal dat we willen be
reiken met al die verdelingen. 
Tk kan niet warm !open voor een emanci-
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patiestreven dat bet gericht zijn van men
sen op elkaar geweld aan doet en dat 
geen recht doet aan beginselen van draag
kracht (in de belastingen bijvoorbeeld) 
en solidariteit (in de sociale zekerheid). 
Ik vind dat bet CDA zich hiertegen te 
weer moet stellen; bet zou mij wat waard 
zijn wanneer ook de CDA-vrouwen 
daarin voorop zouden gaan. 
Aan de hand van enkele concrete punten 
wil ik een en ander nader toetsen. 

Het vraagstuk van de individualisering en 
de dubbele inkomens 
In de eerste helft van deze eeuw is bet 
als een grote sociale verworvenheid be
vochten en beschouwd, dat de mannen
lonen zodanig omhoog gingen, dat na bet 
afschaffen van de kinderarbeid nu ook 
vrouwen het zich konden veroorloven 
zich geheel aan de verzorging van bet 
huishouden en de kinderen te wijden. Na 
de oorlog werden ook de uitkeringen ge
heel op dit ideaal geent. 
Ook in bet fiscale recht werden man en 
vrouw als eenheid beschouwd en gold 
voor de fiscus de draagkracht van bet 
echtpaar als geheel, de zgn. gezinsdraag
kracht. Inkomens van man en vrouw 
werden bij elkaar opgeteld en volgens bet 
dan geldende progressieve tarief bij de 
man belast. In dit systeem maakte bet 
voor de te betalen belasting weinig ver
schil of man en vrouw ieder f 50.000,
verdienden, dan wei de man alleenver
diener was van een inkomen van 
f 100.000,- (geringe extra aftrekposten 
buiten beschouwing gelaten). 
In 1973 werd dit systeem gewijzigd in die 
zin, dat de vrouw voor wat betreft haar 
inkomen uit arbeid zelfstandig werd aan
geslagen. In bet hiervoor genoemde voor
beeld leverde dat een belastingbesparing 
per jaar op van ca. f 12.000,- voor de 
twee inkomens van f 50.000,- vergeleken 
met bet ene inkomen van f 100.000,-. 
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Het systeem had ontegenzeggelijk grote 
voordelen: psychologisch was het voor de 
werkende gehuwde vrouw een verbetering 
om tenminste door de belasting als een 
min of meer zelfstandig persoon te wor
den behandeld en niet meer aileen als 
inkomensbestanddeel op het aangifte
biljet van haar man. Daarnaast werkte 
het zeer stimulerend op de participatie 
van vrouwen in de betaalde arbeid, omdat 
er simpel gezegd van het verdiende inko
men van de vrouw meer overbleef dan bij 
heffing volgens het hoge marginale tarief 
van de man het geval was. Tenslotte had 
het minstens het optische voordeel, dat 
het samen het inkomen verdienen (en 
dus ook samen het werk binnenshuis ver
delen?) met een fiscale premie werd be
Joond. 

Het systeem had ook nadelen: het werkte 
voordeliger (m.a.w. de fiscale premie was 
groter) naarmate het inkomen van de 
man of vJn beiden hoger was. Bijv. bij 
een inkomen van de man van f 25.000,
en van de vrouw van f 10.000,- was het 
fiscale voordeel f 1580,-, maar bij een 
inkomen van de man van f 90.000,- en 
van de vrouw wederom van f 10.000,
was het fiscale voordeel f 4780,-. 
Inmiddels is een verdere verfijning van 
dit systeem in voorbereiding. Staatssecre
taris Nooteboom diende in 1979 een nota 
in getiteld ,Op weg naar gelijke fiscale be
handeling van de (werkendL) gehuwde 
vrouw en haar man, en van deelgenoten 
van vormen van samenleven en samen
wonen". De nota zal de.· .·r dagen in de 
Tweede Kamer in openljare behandeling 
komen. 
Eveneens werd in oktober 1%u door de 
Tweede Kamer een motie op voorstel van 
de CDA-fractie aanvaard ertoe strekken
de, dat ook voor de vermogensbelasting 
en de inkomens uit vermogen naar een 
zelfstandige positie van de gehuwde 
vrouw moet worden gestreefd. 
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Gezinsdraagkracht 
Waarom over deze zaken zo uitgewijd? 
In de eerste plaats om aan te tonen, dat 
Kamer en regering duidelijk op weg zijn 
naar een toenemende individualisering in 
de belastingen (en de uitkeringen, maar 
daarover hieronder meer) zonder de ge
zinsdraagkracht opnieuw in de overwe
gingen te betrekken. Bij de voorstellen in 
de nota ,Op Weg" is de zinsnede opge
nomen: ,Vergeleken met het bestaande 
stclsel is aan de gezinsdraagkrachtge
dachte geen groter gewicht toegekend". 
Toch zou daar naar mijn mening alle 
reden toe zijn, omdat de draagkracht nu 
eenmaal ten nauwste samenhangt met de 
vraag hoeveel personen van dat inkomen 
moeten Ieven en een toenemende indivi
dualisering zich nu juist verwijdert van 
het stellen en beantwoorden van die 
vraag. Het kan naar mijn mening niet de 
bedoeling van een emancipatiebeleid zijn, 
dat het mensen terugwerpt op zichzelf en 
daarmee de betekenis en verantwoorde
lijkheid van mensen voor elkaar ontkent. 
Ook een emancipatiebeleid moet getoetst 
kunnen worden aan begrippen als verant
woordelijkheid en solidariteit. 

Het concept-verkiezingsprogram ,Om een 
zinvol bestaan" doet een poging de gren
zen van de individualisering aan te geven: 
Art. 3.17 c .... ,Ten behoeve van het doe] 
van het emancipatiebeleid wordt zover 
mogelijk gegaan met individualisering. De 
grens hiervoor ligt in het draagkrachtbe
ginsel van de belastingwetgeving en in 
het solidariteitsbeginsel van de sociale 
zekerheidswetgeving". Ik hoop zeer, dat 
de bedoeling van deze formulering goed 
wordt verstaan en dus ook in het verkie
zingsprogram blijft staan. 

We zullen de begrippen draagkracht en 
solidariteit nog hard nodig hebben om in 
de komende jaren van koopkrachtverlies 
en inleveren tenminste de minimum-ge-
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zinsinkomens zoveel mogelijk van koop
krachtverlies te vrijwaren en de koop
kracht van zgn. alleenverdieners niet te 
ver te doen achterblijven bij beroepsge
noten, die een belangrijk dee! van de kos
ten van levensonderhoud kunnen spreiden 
over twee inkomens. De zgn. dubhele inko
mens zullen daarbij zeker niet buiten be
schouwing kunnen blijven. In het voren
staande heb ik al gememoreerd, dat het 
fiscaal vee! voordeliger is in een gezin 
twee inkomens van f 50.000,- te heb
ben, dan een van f 100.000,-. Het wordt 
nog opvallender als we ons realiseren, dat 
van een inkomen van f 100.000,- een 
vee! forser offer in de komende jaren zal 
worden gevraagd dan van een of twee van 
f 50.000,-. (Hogere inkomens zullen 
meer moeten inleveren dan lagere.) Deze 
verschillen in consumptiemogelijkheden 
tussen zgn. ,alleenverdieners" en dubbele 
inkomens verdienen daarom aandacht 
omdat het legioen van alleenverdieners in 
toenemende mate te vinden is in gezinnen 
met kinderen, zeker in de jongere genera
tie, waar vrijwel aile vrouwen, die geen 
kinderen hebben of nog niet hebben, 
werken. 

De discussies over ongerechtvaardigde 
inkomensverschillen krijgen iets heel on
werkelijks als we ons realiseren hoe groot 
de welvaartsverschillen al geworden zijn 
tussen mensen met eenzelfde bruto-inko
men, maar verschillende gezinssituaties. 
Ter toelichting: Stel op dezelfde basis
school werken 5 onderwijzers van ca 40 
jaar met een bruto-inkomen van ca 
f 40.000,-. 
A. fs een gescheiden vrouw met 3 kinde
ren zonder alimentatie (duur huishouden, 
vanwege huishoudelijke hulp, klaargekoch
te kinderkleren, dure diepvriesprodukten 
etc. etc.). 
B. Gehuwde man met 3 kinderen, waarvan 
de vrouw naast de verzorging en opvoe
ding van de kinderen aileen onbetaald 
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vrijwilligerswerk doet. 
C. Gehuwde man zonder kinderen, waar
van de vrouw eveneens aileen onbetaald 
vrijwilligerswerk doet. 
D. Alleenstaande man of vrouw. 
E. Gehuwde man zonder kinderen, waar
van de vrouw tevens onderwijzeres is. 
(Zij hebben samen een inkomen van 
f 80.000,-.) 
F. Ongehuwde man, samenwonend met 
een ongehuwde vrouw, tevens onderwij
zeres, zonder kinderen. :zij hebben even
eens samen een inkomen van f 80.000,-, 
doch betalen thans minder belasting dan 
het echtpaar onder E.) 
Het zal duidelijk zijn, dat het welvaarts
peil, of misschien beter gezegd de con
sumptiemogelijkheden, sterk oplopen van 
A naar F, en dat hun draagkracht totaal 
verschillend is. De maatschappelijke ont
wikkeling is bovendien zodanig, dat het 
aantal gevallen onder A (een-oudergezin
nen) en het aantal gevallen onder F (sa
menlevingsverbanden zonder kinderen) 
sterk stijgt, terwijl in belangrijke mate 
ons systeem van inkomensvorming, draag
kracht, kinderbijslag, uitkeringen e.d. 
geent is op de situaties onder B, C en D. 
Op 6 oktober 1980 stuurde de Nederlandse 
Gezinsraad een brandbrief naar de Twee
de Kamer ter gelegenheid van de Algemene 
Politieke Beschouwingen om toch vooral 
te willen letten op de koopkrachtdaling in 
gezinnen met kinderen. Doch ook in die 
brief werd in wezen alleen de situatie van 
B en C vergeleken. De Gezinsraad wijst 
erop, dat ,we wei heel ver af zijn van de 
start van het huidige kinderbijslagstelsel 
(SER-advies 1964), waaraan de intentie 
ten grondslag lag het welvaartspeil van 
gezinnen met kinderen niet lager te Iaten 
liggen dan ca 80 % van dat van gezinnen 
zonder kinderen". De Gezinsraad kwanti
ficeert niet hoever we van die 80 % ver
wijderd zijn, het is zeker een nauwkeurig 
onderzoek waard. 
Een oppervlakkige blik op de cijfers doet 
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mij echter vermoeden, dat ik zeker niet 
te pessimistisch ben met de stelling, dat 
het welvaartspeil van A en B ruim onder 
de 40 % blijft van het welvaartspeil van 
F. 

V erkiezingsprogram 
Om aan bovenstaande ongerechtvaardig
de verschillen althans iets te doen is in 
het concept-program ,Om een zinvol 
bestaan", naast een bepaling ter bescher
ming van de minimum-gezinsinkomens 
het navolgende artikel opgenomen: 
Art. 2.47: 
,Ook in de belastingwetgeving wordt ge
streefd naar een gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, die in vergelijkbare 
omstandigheden verkeren. Dit overigens 
zonder het draagkrachtbeginsel uit het 
oog te verliezen. Daarom: als beide part
ners in een huwelijk elk afzonderlijk meer 
dan f 30.000,- verdienen, wordt van de 
minst-verdienende het deel hoven ge
noemde f 30.000,- opgeteld bij het in
komen van de meest-verdienende, voor 
wat betreft de berekening van beider be
lastingverplichtingen. Duurzaam niet
gehuwd samenlevenden worden in begin
sel gelijkgesteld aan gehuwd samenleven
den." 
De verontwaardiging van andere politieke 
partijen- en van sommigen binnen het 
CDA- over dit artikel was groot (,een 
onaanvaardbare stap terug in het Iicht 
van de emancipatie"); misschien kunnen 
zijn ons eens uitleggen hoe deze veront
waardiging zich verhoudt tot hun stand
punten van solidariteit met de zwakken, 
die zij in ander kader in aile eerlijkheid 
proberen waar te maken. Of moeten wij 
zo langzamerhand het hebben van kinde
reo gaan beschouwen als een luxe, die 
vergelijkbaar is met luxe-bestedingen als 
een reis naar de Canarische eilanden of 
het hebben van een tweede woning? 
Ook het FNV heeft nog in het geheel 
geen standpunt over het vraagstuk van 
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de dubbele inkomens blijkens een inter
view met Wim Kok in de Haagse Post van 
16 oktober 1980. Het FNV denkt toch 
niet echt, dat we voort kunnen gaan met 
een precies even groot inkomensoffer ten 
behoeve van de uitkeringstrekkers te vra
gen van de mevrouw in mijn voorbeeld A 
als van de mijnheer in mijn voorbeeld F? 

Het vraagstnk van de individualisering 
van de uitkeringen 
Conform artikel4, lid 1 van de 3e richt
lijn van de Europese Gemeenschappen 
dienen mannen en vrouwen ook in het 
sociale zekerheidsstelsel gelijkberechtigd 
te worden. Het is goed, dat het concept
program ,Om een zinvol bestaan" deze 
verplichting met evenzoveel woorden 
heeft opgenomen, daarmee aangevend te 
onderschrijven het belang van de gelijk
berechtiging van vrouwen. 
De staatssecretarissen De Graaf van So
ciale Zaken en mevrouw Kraaijeveld-
W outers van CRM zijn doende een 
systeem te ontwerpen, waarbij de uitke
ringen gei'ndividualiseerd worden. In het 
Iicht van het voorgaande lijkt het duide
lijk, dat er nauwlettend op moet worden 
toegezien, dat de gezinnen, die van een 
uitkering moeten rondkomen geen onaan
vaardbare achterstanden gaan oplopen 
vergeleken met de gezinnen en samen
levingsverbanden waar twee uitkeringen 
of een uitkering + een arbeidsinkomen 
aanwezig zijn. Immers ook hier geldt 
weer, dat het in de toekomst voorname
lijk de een-oudergezinnen en de gezinnen, 
waarvan de vrouw heeft afgezien van be
taalde beroepsarbeid ten gunste van de 
onbetaalde arbeid van opvoeding van 
kinderen en vrijwilligerswerk, zullen zijn, 
die bij ziekte of werkloosheid van een uit
kering moeten Ieven. 
Het concept-verkiezingsprogram zegt 
hierover: 
Art. 2.32. ,Het stelsel en de finan
ciering van de sociale zekerheid worden 
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doorgelicht op het functioneren van de 
beginselen van solidariteit, equivalentie 
(verhouding premie-uitkering) en draag
kracht. Daarbij zuilen aile draagkracht
bepalende elementen (belastingen, pre
mies, subsidies, dubbele inkomens etc.) in 
onderlinge samenhang moeten worden 
beoordeeld." 
Het is voor mij zeer de vraag of bet - na 
invoering van individualisering van de 
uitkeringen - uit financiele overwe
gingen nog verantwoord is om juist in 
gezinnen met kinderen te kiezen voor een 
arbeidsinkomen- en dus voor een uit
kering bij ziekte of ontslag- in een tijd 
waarin zoveel werkloosheid heerst, dat de 
kans op werk in een noodsituatie gering 
is en de minima zozeer onder druk van 
de slechte economische situatie komen te 
staan, dat aan koopkrachtvermindering 
van de minima niet meer te ontkomen 
valt. Naarmate bet verschil tussen een ge
zinsuitkering en de dubbele uitkeringen 
voor werkenden grater wordt, is daarom 
naar mijn mening de kans ook grater, dat 
de Emancipatie-Kommissie (in haar Ad
vies Arbeid) gelijk krijgt, dat bet arbeids
aanbod van vrouwen tot 1990 aanzienlijk 
hager kan uitvailen dan bet CPB thans 
raamt. Het CPB heeft een toeneming van 
het totale arbeidsaanbod tot 1990 bere
kend van 630.000 personen ( = 400.000 
mensjaren). De E.K. acht het mogelijk, 
dat tot 1990 daarboven nog een extra 
arbeidsaanbod van voornamelijk vrouwen 
zal plaatsen van 540.000 personen 
(270.000 mensjaren). Wat een dergelijke 
gigantische stijging van bet arbeidsaanbod 
in de komende 10 jaar zou betekenen 
voor de werkgelegenheid en de uitke
ringen laat zich raden. 
Het lijkt aileen al uit economische over
wegingen niet erg logisch om af te koer
sen op een beleid, waarbij vrouwen met 
jonge kinderen zich op de arbeidsmarkt 
gaan mel den, die daaraan geen behoefte 
hebben uit ontplooiingsoverwegingen of 
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zulks in strijd met bet belang van hun 
kinderen achten, doch dit aileen gaan 
doen omdat het nalaten ervan te grate 
risico's voor hun gezinnen en kinderen 
met zich brengt. 

De zwakke rechtspositie van de gehuwde 
vrouw zonder betaalde baan en de 
alimentatie 
Als een jonge vrouw haar baan opgeeft 
omdat zij een baby krijgt, dan zijn daar
van de gevolgen op bet ogenblik aanzien
lijk grater dan een tiental jaren geleden. 
In de eerste plaats halveert uiteraard bet 
gezinsinkomen (uitgaande van gelijksoor
tig werk van man en vrouw), maar de 
kans dat zij over een aantal jaren weer 
een baan vindt is veel kleiner geworden 
als gevolg van de zeer hoge werkloosheid. 
Daarentegen is de kans, dat zij die baan 
weer nodig zal hebben door het sterk ge
stegen aantal echtscheidingen eveens 
enorm toegenomen. 
Tegelijkertijd tekent zich echter een Ka
mermeerderheid af, die voorstander is 
van een sterke inperking van de alimen
tatierechtenfplichten. (Zie o.m. motie 
Wessel-Tuinstra uit november 1979.) Nog 
dit jaar zal een wetsontwerp worden in
gediend gebaseerd op bet Rapport Ali
mentatienormen uit 1978. Een van de 
doelstellingen is de alimentatievaststelling 
beter voorspelbaar en meer doorzichtig te 
maken, ongetwijfeld een groat goed voor 
de rechtszekerheid. Zeker zal echter ter 
gelegenheid van dit wetsontwerp ook een 
fundamentele discussie over de alimen
tatie worden gevoerd. Begrippen als ver
antwoordelijkheid en solidariteit dienen 
ook bier voor bet CDA leidraad in die 
discussie te zijn. Geen eenvoudige opgave 
in een tijd, waarin begrippen als indivi
dualisering, ,jezelf kunnen zijn" en 
,iedere volwassene moet voor zichzelf 
zorgen" populairder lijken. 
Artikel14 van bet Program van Uitgangs
punten zegt bet volgende: 
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,Het CDA acht huwelijk en gezin van 
bijzondere betekenis. Het kind behoort te 
kunnen opgroeien onder de voortdurende 
zorg en verantwoordelijkheid van zijn 
ouders of verzorgers, waarbij geborgen
heid, liefde en ondcrlinge zorg voorop 
staan". In de praktijk zal dit doorgaans 
(nog?) betekenen, dat de moeder een 
aantal jaren haar betaalde functie opgeeft 
om dit opvoedingsklimaat mogelijk te 
maken. Een behoorlijke alimentatierege
ling blijft noodzakelijk om de keuzevrij
heid van ouders, dat een van beiden geen 
betaalde arbeid verricht in het belang van 
de kinderen, oak in de toekomst te garan
deren. 

Slot 
De Emancipatie-Kommissie schat, dat 
het arbeidsaanbod van vrouwen de ko
mende 10 jaar zal toenemen met tenmin
ste 325.000 en wellicht zelfs met 800.000. 
De vraag welke van beide cijfers in 1990 
zal blijken te zijn bereikt, hangt m.i. 
mede af van het beleid, dat de komende 
10 jaar zal worden gevoerd. Het beleid 
mag in het belang van de emancipatie 
van de vrouw niet gericht zijn op het 
weren van vrouwen van de arbeidsmarkt, 
doch dient evenmin tot gevolg te hebben, 
dat de keuzevrijheid van gezinnen om met 
een inkomen genoegen te nemen, zozeer 
wordt ingeperkt, dat ouders wei ge
dwongen zijn heiden betaalde beroeps
arbeid te zoeken. Als de individualisering 
doelstelling van beleid wordt, de kinder
bijslag verder onder druk komt te staan, 
bij nivellering en verlies van koopkracht 
geen rekening wordt gehouden met de ge
zinsomstandigheden van alleenverdieners, 
en tenslotte de rechtspositie van gehuwde 
vrouwen zonder betaalde baan zwakker 
wordt, lijkt dat gevolg onvermijdelijk. 
Mijn zorg is dat gepoogd wordt het doel 
van de emancipatie door het middel van 
de individualisering naderbij te brengen 
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zonder acht te slaan op de principiele 
grenzen die Iiggen in het in onderlinge 
zorg en verbondenheid leven van mensen 
en voorts in de beginselen van draag
kracht en solidariteit. Ik meen dat een 
emancipatiestreven dat mensen terug
werpt op hun eigen belang niet de onder
linge saamhorigheid maar juist de vereen
zaming in de hand zal werken; een derge
lijk emancipatiestreven hoort niet thuis in 
een christen-democratische partij. Het is 
al treurig genoeg dat andere partijen zich 
hier sterk voor maken. 
Als wij er in slagen ook die begrenzing 
in het beleid gestalte te blijven geven, 
zullen wij er hopelijk ook in slagen ,het 
recht op een gelijkwaardige ontplooiing 
van aile mensen te realiseren, zonder dat 
dit ontspoort in een ontkenning van de 
onderlinge afhankelijkheid van menscn" 
(Toelichting op het Program van Uit
gangspunten). Dat zal in onze visie de 
kern moeten zijn van een emancipatie 
van samenlevende mensen. 
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door drs. J. de Koning 

drs. 1. de Koninr; ( 1926) is minister voor Ontwikke
linr;ssamenwerkinr;. Van 1969 tot 1971 was hij lid van 
de Eerste Kamer, en van 1971 tot zijn toetreden tot 
het kahinet-Van Agt, lid van de Tweede Kamer. 
Tevens had hij van 1971 tot 1977 zitting in het 
Europese Parlement te Straatsburg. 

De verscherping van het 
ontwikkelingsvraagstuk 

De positie van de ontwikkelingslanden die geen energie produceren - en dat zijn 
verreweg de meeste - verslechtert zienderogen. De crisis in de wereldeconomie en 
de grate prijsverhoging van gei:mporteerde energie treft hard de zwak ontwikkelde 
economieen van de arme Ianden en er is geen weerstand om de klappen op te vangen. 

Zoals altijd worden de armsten in de ont
wikkelingslanden het eerst en het meest 
getroffen. Voor de 800 miljoen mensen in 
de Derde Wereld die werkelijk straatarm 
zijn, wordt het een zaak van Ieven of 
dood. Voor hun twee miljard iets minder 
arme medeburgers gaat het om de kans 
0p verdere ontwikkeling, dan wei stil
stand en terugzakken in diepe armoede. 
Kunnen er maatregelen genomen worden 
die en de ontwikkeling van de Derde 
Wereld in haar geheel bevorderen en het 
lot van de allerarmsten verbeteren? 

Wat is er aan de hand? 
Kart samengevat: De economische groei 

vermindert over de hele wereld, zij het in 
verschillende mate; de importprijzen van 
olie zijn sterk gestegen; als gevolg van 
beide factoren vindt een dramatische stij
ging plaats van de betalingsbalanstekorten 
van de olie-importerende ontwikkelings
landen. 
Over aile drie genoemde punten een paar 
cijfers met een enkele aantekening: 1 

Het is altijd weer schokkend het enorme 
verschil in inkomen per hoofd te consta
teren tussen rijke en arme Ianden. Een 
verschil dat doorwerkt op vrijwel alle 
levensterreinen. Om er een paar te nem
men: 

de kindersterfte is in de arme Ianden 
achtmaal zo hoog als in de rijke 

1 De cijfers en sommige aantekeningen zijn ontleend aan de rede van Robert McNamara, President 
van de Wcreldbank, tijdens de jaarvergadering 1980 van de Bank en het Internationaal Monetair 
Fonds. 
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TABEL I- GROEI VAN BNP PER HOOFD VAN DE BEVOLKING, 1960-85 

1980 
J aarlijks gemiddelde 

percentuele groei 

Bevolking BNP per hoofd 
(in 1980 

miljoenen) dollars a 1960-70 1970-80 1980-85 
-----··----- ---

OLIE-INVOERENDE 
ONTWIKKELTNGSLANDEN 

Inkomen armste ontwikkelingslanden: 
Landen ten zuiden van de Sahel 
Azie 

141 
992 

Sub-totaal (c.q. gemiddeld) 1,133 
Midden-inkomen 701 

Totaal (c.q. gemiddeld) 1,834 

OLIE-UITVOERENDE 
ONTWIKKELINGSLANDEN 456 

Ge"industrialiseerde landen 671 
Landen met een planeconomie 1,386 

inclusief China) 

a voorlopige schattingen 

land en; 
de gemiddelde leeftijdsverwachting 
ligt voor de arme Ianden bij 50 jaar, 
tegenover 75 jaar bij ons; 
slechts 40 % van de volwassenen in 
de arme Ianden kan lezen en schrij
ven; 
miljoenen jonge kinderen in de arme 
landen lopen onherstelbare hersen
schade op door ondervoeding of ver
keerde voeding; 
enz. enz. 

De verschillen zullen in de komende jaren 
alleen maar grater worden. Dat blijkt al 
uit de groeicijfers, maar wordt nog duide
lijker als men de uiteenlopende bevol
kingsgroei ook in aanmerking neemt: in 
de ontwikkelingslanden veelal 2 a 3 %' 
in de ge"industrialiseerde Ianden neigend 
naar 0. 
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239 
212 

216 
1,638 

751 

968 
9,684 
1,720 

1.6 
1.6 

1.6 
3.6 

3.1 

2.8 
3.9 

0.2 -0.3 
1.1 1.1 

0.9 1.0 
3.1 2.0 

2.7 1.8 

3.5 3.0 
2.4 2.5 
3.8 3.3 

V oor de bevolking van de armste land en 
zijn de vooruitzichten bet meest somber. 
Daar dreigt volledige stagnatie en zelfs 
verdere verarming. 

De oorzaken liggen, zoals gezegd, vooral 
in de wereldrecessie en in de gestegen 
energieprijzen. De inYloed van de Iaatste 
factor valt af te lezen uit de tabel op 
blz. 33. 

Bij bet beoordelen van deze cijfers moet 
men bedenken dat daarin al een zeer 
krachtige bezuiniging op bet gebruik van 
energie in ontwikkelingslanden is ver
werkt, terwijl bovendien wordt aangeno
men dat zeer hoge investeringen zullen 
worden gedaan in de ontwikkeling van 
eigen energiebronnen (vgl. laatste regel 
tabel). Zonder deze aanname's zou de 
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----- --- -- ------

TABEL II- PETROLEUM-INVOER VAN DE OLIE-INVOERENDE ONTWIK-
KELINGSLANDEN ((Biljarden dollars (lopende prijzen)) 

1973 1978 1980 1985 1990 
---------

Kosten van de import van 
petroleum 

Lage inkomens 
Ontwikkelingslanden 1 2 6 13 23 
Midden-inkomen 6 30 61 111 206 

Totaal 7 32 67 124 229 

ACHTERGROND GEGEVENS 

Prijs per vat 
( c.i.f., US $) 
Dollars lopende prijzen 4.20 13.70 29.80 50.30 78.30 
1980 Dollars 8.88 17.13 29.80 35.10 40.85 

Volume van de netto-invoer 
(Miljoen vaten per dag) 4.6 6.4 6.2 6.8 8.0 

Volume van de binnenlandse 
produktie a 5.7 7.3 8.5 12.7 18.5 

----

a Aile vormen van de produktie van de energie vertaald in het equivalent van een 
miljoen vaten olie per dag. 

rekening in 1990 nog 50 miljard hager 
zijn! 
Of aan beide voorwaarden kan worden 
voldaan moet nog maar worden afge
wacht. Ook ontwikkelingslanden zijn 
verslaafd geraakt aan een hoog energie
verbruik. Met name de steden kunnen niet 
zonder, en zeker niet de stedelijke elites 
met hun auto's, hun air-conditioning en 
andere energie-verslindende westerse con
sumptie-artikelen. Bij energie-tekorten 
zullen zij het gevecht om de laatste liter 
olie gemakkelijk winnen, ten koste van 
verpaupering van het platteland en de ste
delijke armen. De verhoudingen in de ont
wikkelingslanden zelf representeren zo de 
verhoudingen in de wereld, waar de rijke 
landen ook altijd tot het laatst toe in de 
markt zullen zijn, met verdringing van de 
arme landen. · 
Alvorens te komen tot de betalingsbalans
tekorten van de Derde Wereld (tabel III), 
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moet er nog op worden gewezen, dat in 
tabel II en III terecht de ge"industriali
seerde Ianden ontbreken. Natuurlijk wor
den ook zij getroffen door de gestegen 
olieprijzen, maar zij kunnen die gemak
kelijker verwerken door verschuivingen 
in hun binnenlandse bestedingen en zij 
geven die ook gedeeltelijk door aan der
den in de vorm van stijgende exportprij
zen. 
Ik vind het buitengewoon pijnlijk te ant
woorden op de vraag van ministers van 
ontwikkelingslanden: ,Waarom bereke
nen rijke landen hun inflatie door aan 
ons, in de vorm van voortdurend stijgende 
exportprijzen? Voorzover die inflatie ge
volg is van stijgende olieprijzen treft die 
ook ons. Voor de rest is het een gevolg 
van jullie ego"isme en consumptiedwang, 
waarbij jullie de tering vooruit laten lopen 
op de nering. Wij worden zodoende 
tweemaal gepakt." 
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TABEL III - TEKORT OP DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGS
BALANS VAN DE OLIE-INVOERENDE ONTWIKKELINGS-
LANDEN (In biljarden US dollars (lopende prijzen)) 

Tekort op de lopende rekening 
van de Betalingsbalans 
(exclusief officiele overmakingen) 
Lage inkomens 
Ontwikkelingslanden 
Midden-inkomen 

Totaal 

Tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans als 
percentage van BNP 
Lage inkomens 
Ontwikkelingslanden 
Midden-inkomen 

Totaal 

Het antwoord ligt voor de hand: Wij 
kunnen onze export-prijzen niet corrige
ren voor energie- en arbeidskosten, want 
in onze economische orde exporteert niet 
de staat (die zulke correcties (desge
wenst?) zou kunnen aanbrengen), maar 
de individuele onderneming, die nu een
maal haar kosten moet doorberekenen. 
Het is duidelijk dat dit beroep op onze 
economische orde mijn gesprekspartners 
niet overtuigt. Zij blijven immers met de 
brokken zitten. 
Ik blijf zitten met het onbevredigende 
gevoel dat wij de consequenties van een 
door ons gewenste economische orde 
afwentelen op de ruggen van de zwakken 
en onschuldigen in de wereld. 
N a deze bespiegelende verklaring - als 
u wilt: verklarende bespiegeling- komen 
wij tot tabel III: de huidige en te ver
wachten betalingsbalanstekorten. 

De stijging en de omvang van deze tekor
ten is onthutsend! Wie zal die financieren 
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1973 

2.3 
4.4 

6.7 

2.2 
0.9 

1.1 

1975 1978 

5.4 
34.2 

39.6 

3.8 
5.3 

5.1 

5.7 
21.4 

27.1 

2.7 
2.2 

2.3 

1980 

10.0 
51.0 

61.0 

3.6 
4.0 

3.9 

en wat gebeurt er als die in de komende 
jaren niet gefinancierd kunnen worden? 
Om met de Iaatste vraag te beginnen: als 
betalingsbalanstekorten niet gefinancierd 
kunnen worden treden ze Uberhaupt niet 
op! De exporteur houdt dan op met 
exporteren en het betrokken ontwikke
lingsland houdt op met importeren: geen 
importen van voedsel en medicijnen, van 
grondstoffen en (onderdelen van) machi
nes. In vee! gevallen komen ontwikkelins
landen dan terecht in een neergaande 
vicieuze cirkel: verhoogde kosten van 
energie, grondstoffen, westelijke eindpro
dukten (machines e.d.) en ,basic needs" 
(voedsel, medicijnen), leiden tot onvol
doende bevoorrading, dus tot verminde
rende export van grondstoffen en eind
produkten, dus tot verminderende be
voorrading, enz ... Een van de vele voor
beelden van zo'n noodlottige neergang 
vindt men in Tanzania. Voor de eerste 
oliecrisis had het 5 % van zijn export
opbrengsten nodig om zijn olierekening 
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te betalen en nu meer dan 50 % ! Intus
sen daalt de exportcapaciteit meer en 
meer door stagnatie in de noodzakelijke 
importen. 
Het is duidelijk dat financiering van de 
optredende betalingsbalanstekorten van 
het hoogste belang is om economische 
achteruitgang en verdere verarming van 
de bevolking te voorkomen. 
Een dergelijke financiering kan niet an
ders dan een tijdelijke oplossing zijn. 
Niemand is bereid geld in een bodemloze 
put te smijten en een land behoort ook 
niet blijvend afhankelijk te zijn van bui
tenlandse geldschieters. 
Op de langere duur moet voor ieder ont
wikkelingsland een nieuw betalingsba
lansevenwicht worden nagestreefd. Dat 
vraagt van de ontwikkelingslanden zelf 
een enorme inspanning bij de versterking 
van het eigen economisch potentieel. Ook 
daarvoor zullen grate bedragen aan finan
ciele steun door buitcnlandse geldschie
ters nodig zijn, naast omvangrijke techni
sche hulp. 
Over beide operaties enkele opmerkingen. 

Financiering betalingsbalanstekorten 
Tot dusver is deze omvangrijke taak 
grotendeels vervuld door private banken. 
Deze lenen echter aileen aan kredietwaar
dige Ianden en tegen hoge rente. Ook 
voor deze Ianden dreigen de lasten van 
rente en aflossing echter ondraaglijk te 
worden en deswege worden de banken 
terughoudender bij verdere kredietver
strekking. Naarmate Ianden armer zijn 
blijven ze uiteraard ook eerder van dit 
soort krediet verstoken. 
Langzamerhand groeit er een communis 
opinio over de noodzaak van aanvullende 
kredietverlening, waarbij de overheden 
van de rijke Ianden een grotere verant
woordelijkheid moeten aanvaarden. 
Ikzelf heb dit voorjaar in een rede tijdens 
de openbare vergadering van de Brandt-
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Commissie voorgesteld het Internationaal 
Monetair Fonds de mogelijkheid te ver
schaffen aanvullende betalingsbalanssteun 
te verstrekken voor een langere periode 
dan gebruikelijk, tegen zachte rente en 
onder het steilen van voorwaarden die 
draaglijk zijn voor de bevolking en het 
ontwikkelingsproces doorgang Iaten vin
den. Het lijkt crop dat het I.M.F. inder
daad bereid is op afzienbare termijn met 
dergelijke voorsteilen te komen. 
Ik zou dat zeer toejuichen, niet aileen om
dat dan voorzien kan worden in dringen
de behoeften van met name de armste 
ontwikkelingslanden, maar ook omdat 
het I.M.F. zich daarmee kan bevrijden 
van kritiek die zowel uit ontwikkelings
landen als uit bepaalde groepen uit de 
rijke Ianden op het I.M.F.-beleid is uitge
oefend. Met name de conflicten van Tan
zania en Jamaica met het I.M.F. hebben 
bij velen de indruk gevestigd dat het 
I.M.F. onredelijk harde voorwaarden stelt 
en zich daardoor bemoeit met de binnen
landse politick van de hulpvragende Ian
den. 
Die kritiek is zeker ten onrechte, wanneer 
zij de indruk wekt dat het I.M.F. geen 
voorwaarden zou mogen stellen. Hulp 
door het I.M.F. is gericht op herstel van 
het betalingsbalansevenwicht en het 
J.M.F. mag en moet dus de betrokken 
regeringen vragen om maatregelen die dat 
mogelijk maken. Wei kan men zich afvra
gen of het beoogde doel niet op een te 
korte termijn moet worden bereikt. Dan 
moeten regeringen van ontwikkelingslan
den immers hard ingrijpen in de over
heidsuitgaven (bijv. door schrapping van 
voedselsubsidies en sociale programma's) 
en te geforceerd hun importen verminde
ren en hun exporten vergroten (bijv. door 
devaluatie van hun munt). Onaanvaard
bare consequenties voor de armste groe
pen en voor het ontwikkelingsprogramma 
kunnen dan het gevolg zijn. 
De laatste jaren zijn de mogelijkheden 
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van het I.M.F. om voorwaarden aan zijn 
betalingsbalanssteun te steilen die reke
ning houden met de positie van ontwik
kelingslanden al sterk vergroot. Zowel 
verdere vergroting van de hulpmiddelen 
als verdere verzachting van de voorwaar
den is echter nodig. Te verwachten valt 
dat het I.M.F. de daartoe nodige beslui
ten in het het voorjaar 1981 zal nemen. 

V ersterking economie ontwikkelings
landen 
Een nieuw evenwicht op de betalings
balans van de niet-olieproducerende ont
wikkelingslanden kan aileen ontstaan in
dien op den duur tegenover de gestegen 
prijzen van de import of een overeen
komstige stijging van de export komt te 
staan, of daling van importen optreedt. 
In beide gevailen is zeer veel geld nodig 
voor de ontwikkeling van exporterende 
of import-vervangende industrie- en land
bouwbedrijven of voor de opsporing en 
winning van energiebronnen in eigen 
land. 
De W ereldbank is voornemens voor deze 
doeleinden grote bedragen ter beschikking 
te steilen in de vorm van ,aanpassings
leningen". Daarbij zal nauw worden sa
mengewerkt met het I.M.F., opdat in een 
gecombineerde operatie van betalings
balanssteun en versterking van de econo
mie het gat in de betalingsbalans kan 
worden gesloten. Idealiter zouden beide 
instanties- in overleg met de regering 
van het betrokken land- een plan moe
ten opstellen, dat erop gericht is zowel 
de gevolgen van het verstoorde betalings
balansevenwicht op te vangen als dat 
evenwicht op redelijke termijn te herstel
len. 
Als dat lukt is zo te zien de zaak rond. 
Toch valt vanuit een ontwikkelingsoog
punt daarbij nog wel een enkele aante
kening te maken: 
1° De betrokken ontwikkelingslanden 
zullen in geforceerd tempo (export-)in-
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dustrie en energiewinning moeten ontwik
kelen die vrijwel altijd grootschalig zal 
moeten zijn. In vele gevallen zuilen daar
voor omvangrijke financiele en technische 
opera ties van multinationale onderne
mingen nodig zijn. Wordt daardoor een 
harmonische ontwikkeling niet (nog) 
verder verstoord en wordt de kloof tus
sen arm en rijk binnen de ontwikkelings
landen niet (nog) groter? Wordt ook de 
invloed van de multi-nationals op de 
ontwikkelingslanden niet (nog) verder 
versterkt? De in aanbouw zijnde gedrags
code voor multi-nationals in de V.N. biedt 
hiervoor waarschijnlijk maar weinig te
genwicht. Daarvoor is de weerstand 
tegen bindende bepalingen en afdoende 
toezicht te sterk. 
2 o Versterkte export van industrie- en 
landbouwprodukten is aileen mogelijk 
als de rijke Ianden hun markten voor die 
export willen opensteilen en bereid zijn 
tot herstructurering van hun eigen econo
mie, zodat op die markten ook ruimte 
ontstaat. 
De laatste jaren zien we echter het tegen
deel. Onder invloed van recessie en werk
loosheid neemt in de rijke Ianden het 
protectionisme toe. Men beschermt door 
invoertarieven en contingenten de eigen 
markt om werkgelegenheid te redden. 
Van geleide herstructurering komt weinig 
terecht; daarentegen wordt door enorme 
subsidies van overheidswege kunstmatig 
werkgelegenheid in door concurrentie be
dreigde bedrijven in stand gehouden. 
3 ° V oorzover desondanks toch werkge
legenheids-vernietigende importen uit 
ontwikkelingslanden plaatsvinden, moet 
men op scherpe reacties in de publieke 
opinie van de rijke Ianden beducht zijn. 
Argumenten om zich te verweren door 
grenssluiting zijn gauw gevonden: lage 
lonen, kinderarbeid, lange werktijden en 
onaanvaardbare sociale omstandigheden. 
Het is weilicht teveel verwacht van de 
bevolking van de rijke landen om in te 
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zien dat dit nu juist de onvermijdelijke 
kenmerken zijn van de arme Ianden en 
dat zij geen andere ,concurrentie-voorde
len" hebben om uit te buiten. 

Interdependentie 
Over onderlinge afhankelijkheid tussen 
rijke en arme Ianden wordt door sommi
gen smalend gesproken, als ware het een 
concept door rijke Ianden bedacht om de 
uitbuiting van arme Ianden voort te zetten 
en zelfs te intensiveren. Niet is minder 
waar. 
Interdependentie is een werkelijkheid, 
waarvan de erkenning van groot belang 
is voor de arme Ianden als ook- op den 
duur - voor de rijke Ianden. Het be
tekent dat de arme Ianden investeringen 
uit en export naar de rijke Ianden nodig 
hebben voor hun economische groei. Het 
betekent ook dat de rijke Ianden inzien 
dat de economische groei van ontwikke
lingslanden onmisbare voorwaarde is voor 
het behoud van eigen welvaart. 
Vermindering van armoede in ontwikke
lingslanden en versterking van hun econo
mie leidt tot verhoging van hun koop
kracht. Daardoor zal een grotere vraag 
ontstaan op de markten van ontwikkelde 
Ianden en dus herstel van hun recessie en 
van hun werkgelegenheid. Voorwaarde 
daartoe- de cost gaat voor de baet uit 
- is echter financiele steun en investe
ringen van de rijke Ianden in de arme 
Ianden en een handelspolitiek die ontwik
kelingslanden ook in staat stelt de vruch
ten daarvan - en van hun eigen inspan
ningen - te plukken. Zoals in de dertiger 
jaren een beperking tot de nationale eco
nomie- ,koopt Nederlandse waar, dan 
helpen wij elkaar"! - tekort schoot om 
uit de recessie te komen, zo schiet thans 
een beperking tot het rijke deel van de 
wereld tekort. Humanitaire redenen 
vooral, maar ook economische redenen, 
nopen tot versterking van de economische 
groei van tweederde - straks drievierde 
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- van de wereldbevolking die tot dusver 
niet of nauwelijks een rol in de wereld
economie spelen. 

Ook bij deze paragraaf enkele kantteke
ningen. 
1 o Vele van de armste ontwikkelingslan
den zullen voorlopig toch geen enkele rol 
van betekenis spelen in de wereldecono
mie. Voor hen geldt echter ook een ,recht 
op ontwikkeling" dat voorshands hoofd
zakelijk door ontwikkelingshulp moet 
worden gerealiseerd. De druk tot verho
ging van deze hulp door de rijke Ianden 
moet dan ook onverminderd worden ge
handhaafd. Het is een schande dat de be
loften, daartoe aan het begin van de 
zeventiger jaren gedaan, thans maar voor 
de helft zijn gerealiseerd. Slechts Zweden, 
Noorwegen, Denemarken en Nederland 
hebben aan die verplichting- 0.7 % van 
het BNP- (meer dan) voldaan. 
2 o Ik onderschat niet de sociale proble
men van internationale arbeidsverdeling 
en herstructurering die uit de realiteit van 
de interdependentie voortvloeien, zowel 
in de arme als in de rijke Ianden. 
In de arme Ianden betekent het een toe
nemen van de spanning tussen de moder
ne en de traditionele sectoren van de 
economie en van de samenleving. 
Thans reeds schuurt daar de moderne 
economie - van de primaire tot de 
quartaire sector- met angstwekkend ge
kraak over de traditionele samenleving. 
Soms leidt dat tot onvoorziene empties 
en regressie - vgl. Iran! Van de sociolo
gische consequenties weten we nog bijna 
niets. 
Het proces is echter onomkeerbaar. Ook 
voor de bevolking van de ontwikkelings
landen geldt dat ,begeerte hen heeft aan
geraakt". Via onderwijs en via film, T.V., 
radio en kranten is een ideaalbeeld van 
welvaart en welzijn in de rijke Ianden 
meegedeeld aan de hele wereld. Ook de 
bevolkingsgroei maakt een weg terug on-
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mogelijk. 
In de rijke Ianden vraagt de internationale 
arbeidsverdeling een omvangrijke her
structurering van industrie en landbouw, 
die zeer vee! arbeidsplaatsen kost. Op den 
duur komen daar wei andere arbeids
plaatsen voor terug, - door toegenomen 
concurrentiekracht van de geherstructu
reerde economie- maar die kunnen 
veelal niet bezet worden door hen die 
werkloos zijn geworden. We hebben dat 
in eigen land zien gebeuren: eerst de 
kleine boer, de dorpssmid, de veenarbei
der; later de textielindustrie, de schoenfa
brieken, de scheepsbouw. Een goede 
reactie in de vorm van omscholing en 
mobliteit is nog nauwelijks gevonden; 
veelal is de W.W. en de W.A.O. de voor 
de hand liggende uitweg. De noodzake
lijke herstructurering lost wei economi
sche, maar geen sociale problemen op. 

V erwringing van bet ontwikl;.elingsproces 
Als gevolg van een versnelde aanpassing 
van de economie van ontwikkelingslanden 
aan de nieuwe omstandigheden dreigt een 
verwringing van het ontwikkelingsproces 
op te treden. 
Versnelling van de economische groei is 
dermate urgent dat de armste groepen, 
die aan dat groeiproces (nog) niet kunnen 
deelnemen, nog meer in de verdrukking 
dreigen te komen. Aile beschikbare mid
delen moeten worden gericht op import
financiering en economische groei. Voor 
armoedebestrijding blijft weinig aandacht 
en geld over. 
Tach is het van groot belang dat het ont
wikkelingsproces harmonisch plaatsvindt. 
Er moet aandacht blijven voor de zwak
ken, de armsten en de achterblijvers, zelfs 
in het barre economische klimaat dat 
thans in vele ontwikkelingslanden heerst. 
Voorkomen moet worden dat nog meer 
honderden miljoenen mensen wegzinken 
in uitzichtsloosheid en apathie. Juist voor 
hen is het van belang dat perspectief op 
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een menswaardig bestaan wordt geopend. 

Uitdaging aan bet beleid 
De huidige wereldeconomie vormt een 
bedreiging en een uitdaging, zowel voor 
de rijke als voor de arme Ianden. 
De bedreiging is duidelijk, zij het dat het 
daarbij voor de rijke Ianden nog maar 
gaat om enkele procenten minder wel
vaart, terwijl het voor velen in de arme 
Ianden een vraag van Ieven of dood wordt 
De uitdaging is eigenlijk ook duidelijk. 
Het gaat erom de lasten van recessie en 
energiecrisis billijk te verdelen. Het gaat 
erom de sterke schouders van de rijke 
Ianden de zwaarste lasten te Iaten dragen 
en de lasten op de zwakke schouders van 
de armste Ianden zodanig te verlichten 
dat ze weer een weg naar een betere toe
komst kunnen gaan. 
Het internationaal overleg tussen rijke 
en arme Ianden wordt tot dusver nog 
overschaduwd door de bedreiging van de 
huidige economische situatie; zelfs de 
hulp van rijke aan arme Ianden loopt 
terug. Het wordt tijd dat we kiezen voor 
de uitdaging! 
Dat vereist een beleid dat kiest voor ver
andering van de structuren van de huidige 
wereldeconomie. Die veranderingen zijn 
mogelijk, al zal de Nieuwe Internationale 
Economische Orde niet van vandaag op 
morgen op aarde neerdalen. 
We kunnen wel in die richting werken 
door ontwikkelingslanden meer hulp te 
geven (tenminste 0.7 % van het B.N.P.), 
meer handelsmogelijkheden, meer finan
cieringsmogelijkheden, schuldverlichting, 
betere grondstoffenprijzen, meer delen in 
onze kennis van wetenschap en technolo
gie, zelf energie te besparen. 
De verscherping van het ontwikkelings
vraagstuk, die voortvloeit uit de huidige 
economische verhoudingen, kan zo wor
den verzacht. Dat is het minste waarop 
ontwikkelingslanden ten opzichte van ons 
aanspraak kunnen maken. 
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dr. W. Albeda 
mr. F. H. J. J. Andriessen 
drs. R. F. M. Lubbers 
prof. dr. D. B. J. Schouten 
prof. dr. H. J. van Zuthem 
o.l.v. drs. H. Borstlap 

Op uitnodiging van de redactie zijn op 
dinsdagavond 4 november voor een ge
sprek bijeengekomen de heren dr. W. 
Albeda, mr. F. H. J. J. Andriessen, drs. 
R. F. M. Lubbers, prof. dr. D. B J. 
Schouten en prof. dr. H. J. van Zuthem, 
onder voorzitterschap van de redactie
secretaris, drs. H. Borstlap. 
Het thema van het gesprek was: Wat 
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moet de inzet van het CDA zijn op sociaal
economisch terrein bij de komende ver
kiezingen voor de Tweede Kamer. 

Werkgelegenheid en gespreide 
veran two o rdelij kheid 

Weergave van een gesprek 
BORSTLAP: Mijne heren, hartelijk welkom. De aanleiding voor dit gesprek is de 
sociaal-economische ontwikkeling in ons land, die velen benauwt. Ondanks de stel
ligheid van vele verkiezingsprogramma's verkeren velen toch in bet onzekere over 
de vraag welke ontwikkeling gewenst is en hoe aan een beleid vorm gegeven kan 
worden. Mag ik u vragen in een eerste ronde aan te geven wat naar uw opvatting bet 
sleutelprobleem is voor de komende jaren, waarvan u zegt: als bet ons niet Iukt dat 
probleem aan te pakken, dan kunnen wij er maar beter helemaal mee ophouden. 

ANDRIESSEN: Ik vind dat de komende 
jaren bet meest knellende punt is: hoe 
krijgen wij een reele, gezonde verhouding 
terug tussen de collectieve en de parti
culiere sector. Het meest in bet oog 
springend is natuurlijk bet probleem van 
de werkloosheid, maar dit probleem is 
een gevolg van de scheefgegroeide ver
houding tussen de collectieve en de parti
culiere sector. Wij zullen ook weerstand 
moeten bieden tegen de verleiding extra 
aardgasbaten collectief te besteden; in de 
begroting voor 1981 is dat onvoldoende 
gelukt: de aanpassing aan het wegvallen 
van de economische groei wordt in zeer 
aanzienlijke mate opgevangen door bet 
aanwenden van extra aardgasinkomsten 
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uit binnen- en buitenland; dat gaat ons 
natuurlijk opbreken. Het werkgelegen
heidsprobleem stelt ons voor de opgave 
de keuzen zichtbaar te maken die onver
mijdelijk zijn wanneer wij proberen meer 
ruimte dan thans beschikbaar te stellen 
voor de particuliere sector. 

VAN ZUTHEM: Ik ben blijven haken 
bij een bepaalde zin in bet concept CDA
verkiezingsprogram, omdat ik dat een 
van de meest klemmende problemen van 
de komende jaren acht: hoe kun je de 
komende jaren een gezaghebbend beroep 
doen op de mentaliteit van de bevolking? 
Is de overheid in staat dat gezaghebbend 
beroep te doen? En onder welke voor-
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prof. dr. W. Albeda is 
minister van Sociale 
Zaken; daarv66r was 
hij rector van de Stich
ting Bedrijfskunde te 
Delft. 

waarden? Ik denk dat het onvermijdelijk 
is dat wij zoeken naar politieke maatrege
len, die de aanvaardbaarheid van het wat 
minder aantrekkelijke sociaal-economi
sche en financiele beleid kunnen vergro
ten. De gedachten die destijds zijn ont
wikkeld in het CDA-rapport 'Gespreide 
Verantwoordelijkheid' over de economi
sche orde, die behoorlijk wat aandacht 
hebben gekregen in het ontwerp-verkie
zingsprogram, zu!Ien de komende jaren 
politick vertaald moeten worden in maat
regelen die inderdaad de verantwoorde
lijkheden spreiden. Niet aileen wat betreft 
het Ioonbeleid, dus het decentraliseren 
van het loonoverleg naar Iagere niveaus 
(liefst in de onderneming of althans zo 
dicht mogelijk bij de onderneming), maar 
ik denk ook aan het spreiden van verant
woordelijkheden met betrekking tot het 
economisch beleid, dus de zeggenschap 
over investeringen, zeker als het gaat 
over de zeggenschap over het geld dat 
beschikbaar komt als gevolg van inko
mensmatiging. 

ALBEDA: Ik heb natuurlijk met de an
deren de neiging om te zeggen dat de 
werkgelegenheid het moeilijke centrale 
probleem is, maar ik denk dat er een 
serie van instrumenten aangevat moet 
worden om daaraan iets te doen. Ik denk 
dat het van belang is vast te steiien dat 
het niet een typisch Nederlands probleem 
is, maar een probleem van de hele weste
lijke wereld. Het heeft te makcn met in
grijpende structuurveranderingen in de 
internationale economic en internationale 
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arbeidsverdeling. Ik denk ook dat het te 
maken heeft met een te weinig inspelen 
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in ons land op de technologische ontwik
kelingen, bijvoorbeeld als we het verge
lijken met de J apanse aanpak. Ik ben 
tamelijk onder de indruk van het boek 
van Servan Schreiber, die zegt dat heel 
West-Europa en ook de Verenigde Staten 
sterk achterlopen bij het tempo waarin 
Japan mechaniseert. Dat is niet een 
kwestie van een lagere arbeidsinkomens
quote, maar van inventiviteit en creativi
teit waarmee het bedrijfsleven reageert op 
de mogelijkheden. Wat doen wij om die 
inventiviteit te vergroten? 
Wij staan voor een proces van herindus
trialisering, van een omvang die ik zou 
willen vergelijken met de opgave waar
voor wij pal na de tweede wereldoorlog 
stonden. Hiertoe is een nieuwe technolo
gische ontwikkeling noodzakelijk in ons 
land, wij zuiien beter gebruik moeten 
maken van de moderne technologic en 
zullen de angst voor het gebruik van 
computers en automatisering moeten ver
vangen door er op in te spelen en er een 
creatief gebruik van te maken. 
Natuurlijk heeft dit punt ook te maken 
met het punt dat Andriessen noemde: de 
verhouding van de coiiectieve tot de 
particuliere sector. Inderdaad Iaat de be
grating voor 1981 goed zien hoe moeilijk 
het is deze problematiek aan te pakken, 
omdat we eigenlijk twee dingen moeten 
leren: hoe Ieren we Ieven met een tragere 
economische groei, maar tegelijkertijd: 
welke maatregelen nemen wij om die 
groei weer te herstellen? 
Deze twee opgaven hoeven niet precies 
met elkaar te sporen en dat zien wij dan 
ook dikwijls gebeuren. En je moet boven
dien deze beide opgaven realiseren op 
een wijze dat je je niet vervreemdt van 
de sociale partners, die met elkaar de 
matiging in daden moeten omzetten. Op 
dit punt val ik graag Van Zutthem bij die 
zegt: hoe komen we tot een gezaghebben-
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de oproep? Jk zie namelijk niet hoe je 
voor een aantal jaren een loondictaat 
oplegt aan het bedrijfsleven. Ik denk wei 
dat naarmate onze inspanning om de in
dustrialisatie weer in gang te zetten krach
tiger is, ons beroep op de sociale partners, 
met name de vakbeweging, ook geloof
waardiger kan zijn. 

Gezonde financiele verhoudingen 

SCHOUTEN: Jk vind met Andriessen dat 
het meest knellende probleem is het her
stellen van gezonde financiele verhou
dingen in ons land. Wij moeten naar een 
arbeidsinkomensquote die toch niet vee! 
hoger is dan 80 % van ons nationaal 
produkt. Dat hebben we op dit moment 
niet en ik realiseer mij natuurlijk heel 
goed dat met de geringere economische 
groei die wij mogen verwachten het terug
brengen van de arbeidsinkomensquote 
van 97,5 tot 80 een enorm karwei is. Ik 
denk dan ook dat deze niet zonder een 
radicale hervorming van onze maatschap
pelijke orde tot stand kan komen. Je kunt 
natuurlijk van bovenaf wei een inkomens
beleid opleggen, een prijsbeleid, een in
dustrialisatiebeleid en weet ik wat voor 
beleid verder nog, indicatief, overredend 
of in overleg: maar wij komen er daar 
niet mee. Wij zullen moeten erkennen dat 
de overheid niet verantwoordelijk kan 
zijn voor onze inkomens, de werkgelegen
heid, en evenmin voor het prijsbeleid. 
Wei natuurlijk voor het milieu- en ener
giebeleid, algeheel veiligheidsbeleid en 
verdere beschermende maatregelen voor 
de burger. Dat is duidelijk. Maar voor 
sociale zekerheid, inkomens, prijzen, 
werkgelegenheid, kan niemand anders 
verantwoordelijk zijn dan de bedrijfsge
meenschappen zelf. Ook ten aanzien van 
de concurrentiepositie van ons bedrijfsle
ven: wij moeten niet de illusie hebben dat 
wij die van bovenaf zouden kunnen ver-

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 0/81 

41 

beteren. Wij zullen een heel andere rich
ting in moeten slaan, met een grote na
druk op het beginsel van de soevereiniteit 
in eigen kring, of het subsidiariteitsbegin
sel om de verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven zelf te activeren. Medezeg
genschap is in dit verband een centraal 
aandachtspunt, maar dan zeg ik er wei 
bij, dat medezeggenschap zonder risico 
dragen ook ten aanzien van de vraag wat 
er op een zeker moment binnen een on
derneming voor inkomens beschikbaar 
blijft, natuurlijk niet gaat. Ik vind dat 
onze ordeningswetgeving op dit punt 
onvoldoende is ontwikkeld. Ik ben van 
mening dat de overheid deze ordenings
wetgeving krachtig moet aanpakken. 
Daarnaast vind ik het noodzakelijk dat 
wij een nieuwe structuur van ons bank
wezen opzetten, met name van investe
ringsbanken, om noodzakelijke sanering 
en herstructurering te begeleiden. De 
overheid moet hier bevorderen en stimu
leren, ook via fiscale maatregelen. Maar 
mijn hoofdlijn blijft: bedrijfsleven, zoek 
het zelf maar uit. Ik, als overheid, sta 
daar toch wat buiten. Ik zorg als overheid 
voor een fatsoenlijk financieringstekort, 
ik zorg dat het investeringsbankwezen de 
nodige middelen krijgt, er is een over
heidszorg voor een zeker evenwicht tus
sen besparings- en investeringsdoelstel
Iingen, maar voor de rest: zoek het zelf 
maar uit. 
Dit is natuurlijk een wat ander verhaal 
dan we de laatste tijd voortdurend horen. 
Vadertje Staat voor dit, voor dat, maar 
Vadertje Staat k:in het niet allemaal. Dat 

mr. F. H. J. J. Andries~ 
sen was tot voor kort 
minister van Financien; 
thans is hij lid van de 
Eerste Kamer voor het 
CDA. Per 1 januari 
1981 wordt hij voor Ne
derland lid van de 
Europese Commissie. 
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is nu tach wei gebleken. Er wordt de 
laatste jaren ook vee! gesproken over af
spraken op het mesoniveau, de bedrijfs
takken: reglementen, afspraken, maar 
verder ook geen risico dragen. Ik geloof 
daar allemaal niet zo in. Wij moeten naar 
het niveau toe waar men werkelijk risico's 
kan dragen en dat is het ondernemings
niveau. 

LUBBERS: Werkgelegenheid staat ook 
in mijn benadering centraal. 
Wij komen uit de situatie dat een toene
mend beslag van de overheid op de mid
delen bijdroeg aan de economische groei, 
als gevolg van investeringen, in de infra
structuur etc. Ook vanuit bet sociale 
zekerheidsstelsel zijn naar mijn oordeel 
in de aanvang positieve produktiviteits
effecten uitgegaan. De overheid heeft in 
het verleden in belangrijke mate bijge
dragen aan een klimaat waarin onderne
mingen echt konden gedijen. Maar op 
een zeker moment kunnen diezelfde over
heidsuitgaven niet meer produktiviteits
verhogend werken, maar gaan ze als een 
last op de economie drukken; zij beper
ken dan de groei in plaats van deze te 
bevorderen. Deze ontwikkeling valt sa
men met een situatie waarin de groei ook 
stagneert vanwege een aantal internatio
nale oorzaken. Ik doel met name op de 
energieschaarste en de fricties als gevolg 
van de verschuiving in de internationale 
arbeidsverdeling. Bovendien weigeren de 
westerse samenlevingen de consumptie 
voldoende te matigen om ruimte te 
maken voor particuliere en collectieve 
investeringen. Dat tekort aan sparen ma
nifesteert zich met name in de gegoede 
middenklasse. Wat betekent dit nu alle
maal? Wij zitten in een samenleving 
waarin de groei vanzelfsprekend wordt 
gevonden, waarin ook van de overheid 
een heel actieve bijdrage hieraan wordt 
verwacht, maar wij zien tevens dat deze 
overheid dat niet waar kan maken. En 
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dan wordt er van die overheid een extra 
ins panning gevraagd om dat wel te reali
seren, bijvoorbeeld door van de particu
liere sector iets af te ramen, maar dat is 
natuurlijk een illusie: daar worden de 
ontwikkelingen niet beter van. 
Daarnaast denk ik dat veel van onze 
problemen samenhangen met een ver
keerde benadering van die problemen. 
Wat mij dan opvalt is dat wij de proble
matiek tezeer veralgemeniseren. Bijvoor
beeld wanneer wij zouden zeggen: indien 
wij er in slagen in de collectieve sector 
x miljard te bezuinigen, dan loopt het 
systeem weer. Zo'n opmerking is goed
koop zolang men niet zegt waar precies 
te bezuinigen, en zolang men niet weet 
welke overheidstaken men wil terugbren
gen. Wij blijven te vaak in macro-kaders 
han gen. 
Een ander voorbeeld: men zegt wei dat 
wanneer wij maar een realistische groei
voet zouden inschatten, wij al een heel 
eind met het oplossen van de problemen 
gevorderd zouden zijn. Ik vind dat dik
wijls een alibi om de zaken werkelijk 
meer in het hart aan te pakken. Ik be
strijd evenzeer de ,garantiehouding", 
die er op neerkomt dat men zegt: ik wil 
wei meedoen aan allerlei maatregelen, als 
ik maar de garantie krijg dat dit en dat 
dat. Dit lijkt mij in strijd met de werking 
van ons sociaal-economisch systeem, 
want die garanties zijn in rechtstreekse 
zin niet te geven. 
Ik wil tenslotte wijzen op het probleem 
dater echt nog heel veel verschil in op
vatting is in de politiek over de weg die 
wij moeten gaan; er is geen werkelijke 
consensus. Men suggereert wei dat de 
verschillen in aanpak van CDA, VVD en 
PvdA slechts marginaal zijn. Ik verzeker 
u dat de verschillen nog van dien aard 
zijn, dat het gevaar blijft dat de aanpak 
die nodig is de komende tijd geblokkeerd 
blijft. Dat is aan de hand van de drie ver
kiezingsprogramma's heel goed aan te 
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geven. Aile drie deze programma's willen 
arbeid scheppen voor ongeveer 300.000 
mensen. De PvdA zegt: we gaan in de 
publieke sector 110.000 arbeidsplaatsen 
scheppen en de VVD zegt: we beperken 
dat tot 40.000. 
Een ander punt: de VVD voert op dat het 
wegnemen van knelpunten op de arbeids
markt 40.000 mensen aan het werk kan 
he! pen. De PvdA voert dit niet op. Ken
nelijk bij hen een taboe-onderwerp. Ook 
hier blijkt een enorm verschil van inzicht 
in de analyse van de problemen. En wat 
D'66 betreft: voor wat betreft de collec
tieve sector sluit D'66 exact bij ons aan. 
Zij is echter veel pessimistischer over de 
marktsector en zwijgzamer over de ar
beidsongeschiktenstroom. Haar panacee 
bestaat uit deeltijdbanen in combinatie 
met inkomensmatiging. AI met a! schat 
ik dat op deze terreinen CDA en D'66 
erg dicht bij elkaar staan. 

Economische groei 
BORSTLAP: Ik wil met u het gesprek 
toespitsen op drie punten: in welke mate 
kan het opnieuw opvoeren van de econo
mische groei ons uit de problemen hel
pen, want ik proef uit uw antwoorden 
tach een verschil in taxatie van dit punt. 
Vervolgens zou ik aan de orde willen 
stellen het element dat de heren Van 
Zuthem en Schouten met name hebben 
benadrukt: hoe pakken wij de problemen 
aan? Wat behoort tot de taak van de 
overheid in dit verband? En tenslotte Iijkt 
mij het punt dat de heer Lubbers zojuist 
heeft gesignaleerd van belang: het gebrek 
aan consensus tussen de politieke hoofd
stromingen in ons land over de analyse 
en dus ook over de aanpak van de hui
dige vraagstukken. Eerst dat punt van de 
economische groei. 

ANDRIESSEN: Toen Lubbers zei dat 
sommigen verwachten dat wij met het 
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inschatten van een realistische groei er 
zijn, kwam bij mij de gedachte op: nie
mand durft het aan op het ogenblik de 
groei realistisch te ramen, om vervolgens 
vanuit die realistische inschatting beleids
aanbevelingen te doen. Ik vind dat CDA, 
PvdA en VVD aile drie in hun program
ma's uitgaan van onrealistische groeiver
wachtingen. 

LUBBERS: Jk bestrijd de stelling van 
Andriessen, dat de programma's geba
seerd zijn op bepaalde groeicijfers. In ons 
program houden wij allereerst rekening 
met de ruilvoetverslechtering, die van de 
economische groei afgetrokken moet wor
den; als wij dit ook bij de andere doen, 
dan constatecr ik dat deze aile drie op 
rand de 2 % uitkomen. Dit is niet zo 
toevallig. Want die 2 % hangt vrij mathe
matisch samen met het gegeven dat aile 
drie de programma's zich ten doel stellen 
om 300.000 mensen extra aan het werk 
te helpen. 
Nu kan het zo zijn dat men zegt: die 
300.000 mensen extra krijg je nooit aan 
het werk. Daar kan men inderdaad ver
schillend over denken. Als dit inderdaad 
niet lukt, dan wordt de groei minder. 
Bovendien wordt het aantal uitkerings
trekkers dan grater, met uiteraard over
eenkomstige negatieve inkomensontwik
keling voor aile burgers. Los van de 
hoogte van de groei verschiilen de pro
gramma's ook qua systematiek van vroe
ger, toen wij uitgingen van een bepaalde 
economische groei en daaruit een zekere 
aanvaardbare omvang van de collectieve 
sector afleidden. Thans doen wij het an
ders: wij zijn niet uitgegaan van het in
schatten van een bepaalde economische 
groei bij voorbaat, maar hebben eenvou
digweg gezegd: kunnen wij langs verschil
lcnde wegen zoveel extra mensen inge
schakeld krijgen in het arbeidsproces. De 
groei die daaruit resulteert is niets meer 
dan een statistisch cijfer. Bovendien leidt 
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een lagere economische groei niet tot een 
lager beslag van de collectieve sector, 
maar vanwege het grote aantal uitkerings
trekkers tot een groter beslag op de col
lectieve sector. Maar de vraag blijft in 
deze analyse natuurlijk wel: is men op de 
goede weg bij het zoveel mensen extra 
aan het werk helpen, en zal dat met dit 
program ook lukken? 

BORSTLAP: Lubbers formuleert het 
probleem van de economische groei nu 
anders dan wij gewend waren. De vraag
stelling is niet: van welke economische 
groei gaan wij uit, om vervolgens dam·uit 
de mogelijkheden voor de collectieve 
sector af te leiden, maar wij moeten v66r 
alles proberen 300.000 mensen extra aan 
het werk te helpen. De discussie over de 
al of niet realistische groeiverwachtingen 
in de drie programma's moet zich nu dus 
toespitsen op de vraag: lukt het om 
300.000 mensen extra aan het werk te 
helpen? 

300.000 arbeidsplaatsen 
LUBBERS: Ik denk dat het kan lukken. 
In het CDA-program staat drie elementen 
centraal: als eerste een beheersing van 
het arbeidskostenniveau met (beperkte) 
minlijnen voor de inkomens. Een tweede 
punt is de gedachte dat wij moeten op
houden het goedkoop te vinden dat een 
onderneming iedere arbeidsongeschikte 
verwijst naar het sociale zekerheidsstelsel. 
Want de werkelijke kosten komen na
tuurlijk in de vorm van premieverplich-

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 0/81 

44 

tingen dan weer terug. De belasting die 
het bedrijf moeten opbrengen om deze 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan een 
aangepaste werkkring te helpen onder
kennen wij natuurlijk zeer goed, maar 
deze last voor de onderneming is veel 
geringer dan de premielast die anders op 
de onderneming af zou komen. 
Het derde element in het program is dat 
wij heel nadrukkelijk hebben gepleit voor 
het bevorderen van deeltijdbanen. Wij 
hebben heel bewust niet op een van deze 
drie het hoofdaccent willen leggen; het 
gaat om aile drie tegelijkertijd. Ik ver
wacht van deze benadering de meeste 
perspectieven. Ik denk dat het punt van 
de sociale zekerheid misschien nog wel 
het moeilijkst ligt, omdat niemand er tot 
nu toe in is geslaagd uit te leggen hoe in 
feite het proces tot stand komt van het 
groeiend ziekteverzuim en de groeiende 
stroom arbeidsongeschikten, en hoe dit 
proces gekeerd kan worden. De sociale 
partners zullen hierbij ingeschakeld moe
ten worden. Ik denk dat de vakorganisa
ties naar een ander optreden zullen 
moeten toegroeien, juist nu er de komen
de jaren in de sfeer van de inkomensont
wikkeling zo weinig meer te bereiken is. 

VAN ZUTHEM: Wat mij opvalt is, hoe 
weinig in de vragcn rond de werkgelegen
heid de ontwikkelingssamenwerking aan 
de orde is, vooral bij actiegroepen. Het 
bewijst, hoe ver die zaak van ons af staat. 
Hier kan aileen overheidsingrijpen uit
komst geven, zeker op korte termijn. 
Uitgaande van eea nul-groei kan naar 
mijn mening vooral werktijdverkorting 
ten laste van de persoonlijke inkomens 
uitkomst geven. Achteraf gezien is het 
jammer, dat we de economische groei in 
het verleden hiervoor niet gebruikt heb
ben. Ik denk, dat de vakbonden hier een 
taak hebben. De daling van de persoon
lijke inkomens zal dan gecompenseerd 
moeten worden met een hogere kwaliteit 
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van de arbeid, vooral met reele zeggen
schap. 

ALBEDA: De voorstellen in de verschil
lende programs om aantallen arbeids
plaatsen te realiseren vervullen wij met 
een Iichte huiver. Want elke doelstelling 
is net zo hard als de vooronderstelling: 
inkomcnsmatiging gedurende de gehele 
kabinetsperiode, een, zij het beperkte, 
economische groei, en toch oak een niet 
te zeer stagnerende wereldhandel. Uiter
aard is onder die veronderstellingen de 
doelstelling wei te handhaven. Maar de 
vragen zijn legio. 
Hoe denkt men de vakbeweging mee te 
krijgen voor een herstel van centrale 
loonbeheersing, zoals onvermijdelijk is 
onder de aangenomen veronderstellingen? 
Welke aanpak van de industrie wordt ver
ondersteld? Wat doen we met het WRR
rapport? Maar de meest fundamentele 
vragen liggcn er, wanneer het gaat om de 
ontwikkeling van de welvaartsstaat in de 
komende periode. Koppeling ja of koppe
ling nee? Dat geldt voor de ambtenaren
salarissen; in dat geval stel ik voor een 
zelfstandig beleid te voeren. Het geldt 
oak voor de sociale uitkeringen. Verbre
ken van aile koppelingen gaat ver. Maar 
het inbouwen van enige afstand, met 
name waar dit nodig is om de mobiliteit 
te vergroten (kortdurende werkloosheid 
voor mensen met goede kansen op de 
arbeidsmarkt bijv.) moet bespreekbaar 
zijn. 
Een belangrijke vraag vind ik voorts wat 
we doen met het zwarte of grijze circuit. 
Aileen maar verbieden zonder vee! 
succes? Of trachten de informele sector 
te reguleren. Waarom zou men niet ecn 
regeling maken die langdurig werklozen 
en WAO-ers machtigt, bij een lagere uit
kering (50 % ?) bepaalde werkzaamheden 
(onderhoud aan huizen, tuinverzorging, 
huishoudelijke karweitjes) tcgen betaling 
te verrichten; uiteraard met voorzieningen 
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tot het voorkomen van oneerlijke con
currentie. 

ANDRIESSEN: Jk geloof er niet in, dat 
de doelstellingen van de onderscheiden 
programma's zullen worden gehaald. Het 
zal niet lukken er de economische ruimte 
voor vrij te maken. De discussie over de 
groeivoet is hier illustratief. Men kan best 
zeggen dat de groeivoet geen doe! of uit
gangspunt meer is, maar resultante of 
'statistiek'. Het gaat er om of er voldoen
de ruimte vrij komt voor de ambitieuze 
werkgelegenheidsdoelstelling. De collec
tieve sector is bij het CDA stabiel veron
dersteld. Op papier, want in werkelijk
heid zit het ontwerpprogram val met 
stimulansen voor groei van die sector en 
de financiering daarvan is niet overtui
gcnd aangegeven. De noodzakelijke inko
mensmatiging die resulteert bij een stabiel 
gedachte collectieve sector is m.i. niet 
haalbaar, oak a! omdat hier en daar fors 
het profijtbeginsel wordt voorgesteld. Dat 
is een verdere aantasting van de koop
kracht. Bij minder groei is er een grater 
beslag van de collectieve sector, d.w.z. 
minder ruimte voor andere zaken. Tach 
moet die ruimte er dan komen. Wat heeft 
dat dan voor consequenties voor een 
program, welke zijn dan de prioriteiten? 
Moet dan bijvoorbeeld tach de koppeling 
van de sociale zekerheid ongewijzigd blij
ven? Is het niet de omgekeerde wereld als 
straks de minimumlonen laag worden ge
houden om de koppeling in stand te 
kunnen houden zoals ons program stelt? 
Koppelen wij straks inkomens aan uitke-

prof. dr. D. B. J. Schou
ten is hooglcraar in de 
Algemenc Leer der Ge
schiedenis van de Eco
nomic aan de Katholie
ke Hogeschool te Til
burg. 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

ringen? En wat betekent dat dan voor de 
arbeidsmarkt en dus voor de werkgele
genheidsdoelstelling? 

Gespreide verantwoordelijkheid 
SCHOUTEN: Het is gemakkelijk een 
doelstelling te formuleren zoals: 'het CDA 
wil de komende jaren een kleine 300.000 
mensen extra aan werk helpen', maar 
zonder een radicale decentralisatie van 
de te hanteren instrumenten zal dit m.i. 
niet lukken. Afspraken met betrekking 
tot een beperking van de prijscompensatie 
of van de vakantietoeslag sluiten nimmer 
aan op de gedifferentieerde mogelijkhe
den van de ondernemingen terzake. Het
zelfde geldt voor een wettelijke regeling 
om overbodige of minder val ide arbeids
krachten binnen het bedrijfsleven te hou
den zodat zij geen aanspraak behoeven 
te maken op de sociale uitkeringen. Per 
onderneming zijn de financiele en morele 
mogelijkheden om een teveel aan arbeids
krachten te betalen geheel verschillend. 
Ik ben er van overtuigd, dat naarmate je 
meer de ruimte geeft aan de particuliere 
sector, je de werkgelegenheidsproblemen 
beter de baas zult worden. Ik denk dat de 
PvdA tezeer kiest voor stimulering van 
de collectieve sector. Dat moet ten koste 
gaan van de particuliere sector, waardoor 
je ook in de sfeer van de uitkeringen een 
versterkt beroep op de collectieve sector 
oproept. De spiraal naar beneden is dan 
niet meer te stuiten. 
Mijn vraag is, nu de schatkist helemaal 
leeg is en de arbeidsinkomensquote tegen 
de 100 oploopt, waar de buffers nog zijn 
die voor een gezonde voortgang van onze 
particuliere bedrijvigheid onmisbaar zijn. 
Ik acht het onvermijdelijk dat de arbeids
inkomensontwikkeling in de particuliere 
sector een 'restfunctie' wordt van onvoor
spelbare groeivoeten in onze sociaal
economische bedrijvigheid, en als je dat 
hebt aanvaard, dan ontvalt de overheids
verantwoordelijkheid voor die inkomens-
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ontwikkeling, in feite ook de verantwoor
delijkheid van de sociale partners daar
voor. Je kunt namelijk ten behoeve van 
cao's niet onderhandelen over iets wat al 
een rest is. Ik zie geen andere weg als je 
tenminste binnen de ondernemingen de 
vraag aan de orde wilt stellen: wat doen 
we eigenlijk, hoe voorkomen we dat we 
failliet gaan, hoe houden we onze werk
gelegenheid op peil en dat soort vragen. 
Deze keuzeproblemen kunnen niet van 
bovenaf worden opgelegd, dat is toch wei 
de kern van mijn verhaal. Want dan 
draagt niemand echt de verantwoorde
lijkheid. 

ALBEDA: Mag ik Schouten nu toch eens 
vragen: is deze voorstelling van zaken 
toch niet wat utopisch? Tovert hij ons 
geen maatschappijmodel voor waarvan ik 
denk dat het in elk geval politiek vrijwel 
onmogelijk is te realiseren, maar ook 
sociaal-economisch? Kunnen wij ons nu 
een regering voorstellen die zegt: het ziet 
er allemaal zo beroerd uit, dat wij er niet 
meer uitkomen; het microniveau moet het 
zelf maar opknappen. Hoe stelt Schouten 
zich dat nu voor? 

LUBBERS: Mag ik het probleem nog 
wat aanscherpen? Ons stelsel van sociale 
zekerheid kent zogenaamde bovenwette
lijke voorzieningen, die sociale partners 
desgewenst kunnen treffen. Mij is geen 
voorbeeld bekend, ondanks toch de enorm 
moeilijke situatie waarin wij verkeren, 
dat een bovenwettelijke voorziening is 
teruggedraaid. Is dat geen griezelige 
vingerwijzing omtrent de kansen van een 
systeem zoals Schouten en toch ook wei 
Van Zuthem hier bepleiten? Het lijkt mij 
dat deze bovenwettelijke voorzieningen 
thans in de cao-onderhandelingen niet 
eens in discussie komen. 

ALBEDA: Ja, ik kom zelfs situaties tegen 
dat wij door werkgevers benaderd worden 
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met een verhaal waarin zij erkennen dat 
zijzelf te dure voorzieningen zijn overeen
gekomen in cao-overleg, maar aan de 
regering vragen om dat dan alsjeblieft 
terug te draaien. 

ANDRTESSEN: Tach denk ik, en in dat 
opzicht ben ik bet met Schouten eens, dat 
wij in ons systeem meer zouden moeten 
inspelen op de eigen verantwoordelijk
heid van de sociale partners. Ik realiseer 
me zeer wei hoe moeilijk dit is. Dat blijkt 
oak in dit gesprek. M.i. zal die verant
woordelijkheid gepaard moeten gaan met 
bet aanvaarden of in elk geval ondergaan 
van de risico's. Oak voor de werkgele
genheid. M.i. hebben wij de zaken tezeer 
gemengd. De overheid is een soort vang
net geworden en zou dat nag veel meer 
zijn, als het parlement zijn zin kreeg. 
Sociale en economische discipline kunnen 
niet zonder sancties in de vorm van geen 
of minder werk, minder inkomen, kapi
taalverlies, faillissement. Die sancties wer
ken thans heel dikwijls onvoldoende door 
als gevolg van structureel of ad hoc over
heidsingrijpen. Op langere termijn is dit 
een zichzelf versterkend proces, dat de 
economische ontwikkeling verzwakt. De
centralisatie van verantwoordelijkheid is 
uitstekend, mits het centrale beleid niet 
voortdurend begeleidend en risico's ver
mijdend functioneert. Eerder dient het 
voorwaarden scheppend te zijn bijvoor
beeld door ruimte voor het beleven van 
verantwoordelijkheid te Iaten. De volks
huisvesting is er bijvoorbeeld een duide
lijk voorbeeld van, hoezeer centrale be
tutteling leidt tot een tekortschieten van 
die sector als geheel. 

VAN ZUTHEM: Oak mij spreekt de lijn 
van Schouten aan. Tach vraag ik mij wei 
af, of wij in de wijze waarop hij het stelt, 
nu al zover zijn, gelet op de mentaliteits
kwestie die daartoe immers onontbeerlijk 
is. Moet je in je belei·l niet een duidelijke 
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overgangsperiode inlassen, waarin je de 
mentale condities kunt scheppen die je 
nodig hebt? Oak moeten we natuurlijk 
altijd attent zijn op het gevaar dat je bij 
een zo sterke decentralisatie niet een 
nieuw sociaal vraagstuk creeert, omdat 
een aantal zwakke groepen naar mijn op
vatting niet buiten overheidsbescherming 
kunnen blijven. Ik denk bijvoorbeeld aan 
jeugdigen die moeilijk aan de slag kunnen 
komen. 

SCHOUTEN: Wat mij de laatste tijd op
valt is, dat bijvoorbeeld een advocaten
kantoor in Tilburg de laatste weken per 
week 15 faillissementen behandelt, en dat 
was nag niet zo lang gel eden een of twee 
faillissementen per week. Het gaat nu 
snel. Is het dan zo'n gekke vraag dat wij 
stellen: u zou niet zo snel failliet ver
klaard behoeven te worden, als u uw 
eigen arbeidsinkomensquote maar terug 
weet te dringen? Als u nu in uw bedrijf 
de vrije keuze zou hebben om met wat 
minder loon het bedrijf en dus oak de 
werkgelegenheid overeind te houden, 
wat zou u dan kiezen? Ik vind dat zo'n 
benadering wei ingepast moet worden in 
bodemvoorzieningen die de overheid ga
randeert. En mijn systeem betekent wei, 
dat er geen plaats meer is voor cao's zoals 
die thans functioneren. En als een bedrijf 
het dan tach niet redt, dan zijn er uiter
aard werkloosheidsuitkeringen. 

ALBEDA: Schouten zegt in feite: de tijd 
van de cao's is nu voorbij. 

SCHOUTEN: Ja, inderdaad. Ik denk dat 
het middel van de cao's heel goed heeft 
gefunctioneerd in een periode van strijd, 
in een tijd van polarisatie toen je als vak
beweging nog ergens iets kon halen, hetzij 
vanuit de winsten, hetzij uit de schatkist. 
Maar in een tijd dat het op is, dat je wer
kelijk alles al hebt, dat aile maxima a! 
uitgeput zijn, dan is inderdaad de cao uit 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

prof. dr. H. J. van 
Zuthem is hoogleraar 
bedrijfssociologie aan 
de TH-Twente. 

de tijd. Je kunt moeilijk vechten om iets 
wat er niet meer is. 

LUBBERS: Tk kan de bcnadering-Schou
ten wel invoelen, waar hij zegt: zou het 
niet beter zijn dat we cao's niet als mini
mum maar als maximum beschouwen, 
waar men per onderneming als dat nodig 
is ook heel nadrukkelijk onder kan blij
ven? Tach vrees ik dat het middel dat 
Schouten ons aanreikt in vee! situaties 
niet zal werkcn, vanwege de arbeids
markt. Jk denk dat vele ondernemingen 
als ze staan voor die moeilijke afweging, 
zullen zeggen: ik kan beter tach iets meer 
betalen aan mijn mensen dan ik eigenlijk 
kan, anders verlies ik ook nog die goeie 
mensen. Als ik eenmaal het pad opga dat 
ik minder betaal dan anderen, dan is het 
eind helemaal nabij. Anders gezegd: on
danks de hoge werkloosheid, ondanks de 
hoge arbeidsinkomensquote, voelt men 
zich in de positie op de arbeidsmarkt tach 
vaak verplicht een bepaalde belonings
voet te handhaven, ook als dat gelet op 
de rendementspositie van het bedrijfs
leven heel moeilijk is. 
Wij moeten hier verder over nadenken. 
Ik denk wel dat de functie van de vakbe
weging als onderhandelaar over de ar
beidsvoorwaarden de laatste tijd in hoge 
mate zelfvernietigende elementen in zich 
draagt. Het leidt soms precies tot het 
tegendeel van wat men beoogt, n.l. juist 
verlies van werk en inkomen voorkomen. 

Ineffectief of ongewenst? 
BORSTLAP: Mijn indruk is dat in onze 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 0/81 

48 

discussie verschillend geoordeeld wordt 
over enerzijds de wenselijkheid van het 
systeem van Schouten, bijvoorbeeld uit 
overwegingen van een gewcnste gespreide 
verantwoordelijkheid, anderzijds verschil 
van opvatting is over de effectiviteit er
van. Ligt de barricre in de benadering 
van Schouten inderdaad aileen in de 
praktische sfeer van de immobiliteit van 
de arbeidsmarkt, of, en dat proef ik een 
beetje uit de woorden van Albeda, vindt 
hij het systeem-Schouten sowieso onge
wenst, bijvoorbeeld als gevolg van een 
grotere onbeheersbaarheid die dan ont
staat. 

ALBEDA: Wij hebben geleerd dat je in 
een groeiende economie de reele lonen 
kunt verhogen door collectieve actie. 
Maar, en dat is een nieuwe vraag voor de 
westelijke industrielanden, wat is nu de 
manier om in een stagnerende economie 
een reele loonontwikkeling te krijgen? Tk 
denk dat als je dat wilt bereiken, collec
tieve actie beter is en grotere kansen heeft 
op succes dan de door Schouten voorge
stelde aanpak in de ondernemingen. Nog 
afgezien van de problemen die zijn 
systeem voor de institutionele vormge
ving van onze arbeidsverhoudingen zal 
opleveren. Ik vrees dat zijn systeem tot 
een ontbinding van vakverenigingen zal 
leiden, waardoor de ondernemer vrij spel 
krijgt om te onderhandelen met zwakke 
ondernemingsraden. Ook macro-econo
misch gezien heb je, lijkt mij, een stukje 
besluitvorming nodig om flexibele reele 
lonen te krijgen. In ons soort maatschap
pij lukt dat alleen maar door samen
spraak, van overheid en sociale partners. 

SCHOUTEN: Het huidige systeem heeft 
al bewezen dat het niet meer werkt! 

VAN ZUTHEM: Ik heb het gevoel dat in 
deze discussie doel en middel steeds door 
elkaar heen lopen. Vind je nu decentrali-
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satie van besluitvorming een doel en wil 
je dat eventueel bijstellen vanwege de 
effecten die dat oproept of gaat het je om 
een herstel van gezonde economische ver
houdingen en zoek je daarbij het beste 
middel? Ik denk dat het rapport Gesprei
de Verantwoordelijkheid in dat opzicht 
wat principieler is geweest, en stelt: wij 
willen decentraliseren, wij willen spreiden 
als een uitgangspunt voor onze economi
sche orde, en zijn natuurlijk bereid om de 
zaak bij te stellen als blijkt dat het uit de 
hand gaat )open. Ik vind het argument 
van de arbeidsmarkt juist, maar ik voeg 
daar wel aan toe: als je eenmaal de ver
antwoordelijkheden hebt gespreid, dan 
krijg je wei een andere binding aan het 
bedrijf. Dan zal niet aileen het loon be
palend zijn voor de mobiliteit, maar ook 
de vraag of de werksfeer en de kwaliteit 
van het werk ook is verbeterd. Dat remt 
de werking van de arbeidsmarkt als !outer 
loonmarkt wat af en dat Iijkt mij een uit
stekende ontwikkeling. Het argument van 
de barriere van de huidige arbeidsmarkt 
gaat dus steeds minder op naarmate het 
ons lukt om de verantwoordelijkheden 
werkelijk te spreiden. 
Ik denk ook dat het in dit verband van 
belang is dat de vakbeweging haar functie 
vooral richt op het begeleiden van haar 
leden in de onderneming. Ik zie bij som
mige delen van de vakbeweging hele dui
delijke signalen die wijzen in deze rich
ting. 
De vakbeweging zal een dergelijke rol 
aileen willen vervullen, wanneer de werk
nemers meer greep krijgen op het econo
misch en technisch beleid van de bedrij
ven. Decentralisatie van het loonbeleid 
zal aileen lukken binnen het kader van 
economische en technische medezeggen
schap op bedrijfsniveau. 

Politieke consensus 
BORSTLAP: Tot slot: lukt het ons om 
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tot overeenstemming te komen met an
dere partijen op een aantal hoofdpunten 
van sociaal-economisch beleid, zoals wij 
dat vanavond hebben besproken? 
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ANDRIESSEN: Ik denk dat de opvat
tingen van de drie grate politieke partijen 
heel moeilijk tot consensus te brengen 
zullen zijn. Lubbers heeft gelijk als hij 
zeer fundamentele verschillen ontdekt. 
De PvdA wilde in feite een vorm van 
planeconomie die erg ver in de eigen ver
antwoordelijkheid van het bedrijfsleven 
ingrijpt. Ook ligt er een sterk accent op 
de collectieve en de kwartaire sector. De 
VVD spreekt nauwelijks over economi
sche orde en wil de collectieve sector 
terugdringen. Het CDA wil stabiliseren 
en gaat uit van de thans veronderstelde 
groeitendenties in de kwartaire sector. 
Ik vind overigens dat aile drie de partijen 
een te zachte medicijn voorschrijven. 
Combinaties van die medicijn in een 
coalitieregering lijken mij dan ook vol
strekt ontoereikend te zullen zijn. Indien 
mede als gevolg daarvan de werkgelegen
heid niet verbetert maar verslechtert, zal 
de druk op korte-termijn-beleid met snel 
zichtbare ( dikwijls schijn-)oplossingen 
toenemen. Dat doen wij nu al jaren en 
het helpt onvoldoende. 

ALBEDA: Consensus zou, gegeven de 
nood van de tijd, bereikbaar moeten zijn! 
Maar dat is wat anders, dan de veronder
stelling, dat die er is. Wij maken veeleer 
een groeiende onenigheid mee. Een nieu
we regering zal bovenal moeten trachten 

drs. H. Borstlap is staf
medcwcrker van het 
Wctenschappelijk Insti
tuut voor het CDA; hij 
is redactiesecrctaris van 
Christen Democratischc 
Ver kenningen. 
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door een nieuwe aanpak (vergelijk ook 
het WRR-rapport over de industrie) de 
hoop te versterken, dat een omkeer in de 
negatieve ontwikkeling mogelijk is. 

LUBBERS: Ik denk dat een echte con
sensus in de politiek en tussen maatschap
pelijke groeperingen niet gemakkelijk te 
bereiken zal zijn. Wei schat ik dat orga
nisaties als CNV, NCW en misschien ook 
de Raad voor Middelbaar en Hoger Per
soneel elkaar vaker zullen kunnen gaan 
vinden dan aileen dit najaar. 
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De kans op politieke consensus zal toene
men als het ons als CDA Iukt op sociaal
economisch terrein een aantal taboes te 
doorbreken die steeds weer opgeld doen 
in zowel PvdA als VVD. Ons program 
geeft daarvan een aantal duidelijke voor
beelden. Mijn taxatie is dat D'66 in 
hoofdlijnen eenzelfde benadering heeft. 
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door prof. mr. P. H. Kooijmans 

G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, 
dee! II. Uitg. Kok, Kampen, 1980, Prijs f 185,-. 
Dit boek wordt besproken door prof mr. P. H. 
Kooijmans, hoogleraar Volkenrecht aan de Rijks
universiteit te Leiden. 

Een fascinerend panopticum 

Niet zonder aarzeling gebruik ik als typering van het tweede dee! van Puchingers 
'Colijn en het einde van de coalitie' de kwalificatie 'panopticum'. Immers mijn 
Nederlandse en Duitse dictionaire geven als betekenis van dit woord: 'wassenbeel
denverzameling' en als een typering onjuist zou zijn dan is het wel deze. Want de 
personen die Puchinger schildert zijn allesbehalve wassen beelden; het zijn mensen 
van vlees en bloed met alle hebbelijkheden van dien en zo treden ze je ook uit de 
bladzijden van dit lijvige boek (900 pagina's) tegemoet. 

Maar mijn Engelse en Franse dictionaire 
beschrijven een panopticum als een ge
vangenis waarbij de cellen in het rond zijn 
gebouwd, zodat de in het midden verke
rende bewaker ze alle in een oogopslag 
kan overzien. En met deze betekenis van 
het woord is het boek we] goed getypeerd. 
Want de dramatis personae worden ge
schilderd als mensen met ambities, met 
vaste voornemens, met plannen, die soms 
wei, soms niet gerealiseerd kunnen wor
den, maar die toch in veel opzichten de 
gevangenen lijken te zijn van omstandig
heden en van processen die zich buiten 
hen om voltrekken. Het is dit element
dat soms doet den ken aan een Griekse 
tragedie - dat het panopticum zo fascine
rend maakt. En Puchingers pen is bedre
ven genoeg om die dramatiek ten volle 
tot zijn recht te Iaten komen. 

Die dramatiek en die levensechtheid 
worden echter met name bewerkstelligd 
door de- uit het eerste deel reeds be-
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kende - methode van Puchinger om de 
acteurs zelf aan het woord te Iaten. De 
door hem met niet aflatende ijver door
vorste archieven hebben een schat aan 
materiaal opgeleverd. Dank zij het feit 
dat de mensen van de twin tiger jaren nog 
brieven schreven en nog brieven k6nden 
schrijven en hun correspondentie nog be
waarden ook, zijn de betrokkenen zelf in 
meer dan de helft van het boek aan het 
woord, zowel in de tekst van het beschrij
vende gedeelte als in de voetnoten. Een 
mens heeft vaak de neiging om voetnoten, 
zeker als het er veel zijn, ongelezen te 
Iaten. Zou hij bij dit boek aan deze nei
ging toegeven, dan zou hij zichzelf (en de 
auteur) grotelijks tekort doen. Gelukkig 
kom je zelden in de verleiding in de zonde 
der luiheid en oppervlakkigheid te ver
vallen, zo fascinerend is dit kennis nemen 
van de woorden en gedachten van de 
politieke voormannen van vijftig jaar ge
leden. Het dwingt je ook om het beeld 
dat je van iemand had, te herzien. Zo-
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maar een paar voorbeelden: Ruijs de 
Beerenbrouck, premier van drie kabinet
ten in de twintiger en dertiger jaren, blijkt 
het tegendeel te zijn van de wat kleurloze 
en middelmatige politicus, als hoedanig 
hij vaak wordt afgeschilderd. Hij blijkt 
een uiterst behendig opererend man te 
zijn met zeer uitgesproken opvattingen. 
Deze opvattingen kunnen wellicht niet 
als zeer principieel gelden, maar getuigen 
wei van een grate loyaliteit aan de 
'rechtse' samenwerking, die niet minder 
authentiek lijkt te zijn dan die van de 
politieke !eiders van de coalitie van dat 
moment, met wie hij herhaaldelijk in 
conflict kwam. 

Tilanus Sr., altijd afgeschilderd als de 
naar verzoening strevende figuur, de 
rustige, constructieve bruggenbouwer, 
blijkt bij de Vaticaancrisis een uiterst 
intransigente Prizipienreiter te zijn ge
weest, die de coalitie zonder enige reserve 
opoffert aan de opheffing van het gezant
schap bij de Paus en na het uitbreken van 
de crisis van geen enkcle concessie, zelfs 
geen cosmetische, wil weten. 

De Geer, die met name in antirevolutio
naire kring altijd beschouwd is als de 
opportunistische intrigant tegen Colijn en 
wiens blazoen definitief besmeurd is door 
zijn houding in de Tweede Wereldoorlog 
als premier van het Londense kabinet, 
komt uit dit boek naar voren als een man, 
die werd gedreven door wat hij het lands
belang achtte toen hij in 1926 een kabinet 
formeerde dat Colijn dwong zich tijdelijk 
uit de landspolitiek terug te trekken- en 
Puchinger geeft De Geer gelijk. 

Maar niet aileen heeft Puchingers speur
werk in de archieven menige retouche 
opgeleverd van het gangbare beeld van 
hetgeen zich in de jaren 1925-1930 heeft 
afgespeeld, het heeft ook volstrekt nieuwe 
informatie verschaft. Een van de episo-
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des in de slepende crisis na de val van het 
eerste kabinet-Colijn over het gezantschap 
bij het Vaticaan was de formatiepoging 
door de vrijzinnig-democraat Limburg. In 
zijn parlementaire geschiedcnis 'Het Jong
ste Verleden' zegt de toch doorgaans goed 
gelnformeerde Oud, dat volstrekt in het 
duister is gebleven wat zich in die ruim 
ecn maand durende formatieperiode heeft 
afgespeeld. Dank zij Puchingers studie is 
dit hiaat in onze geschiedschrijving nu 
opgevuld. Maar dank zij deze opvulling 
weten we nu ook hoe De Geer er in 
slaagde om in ecn (geheime) formatie in 
drie dagen tijd een panklaar kabinet uit 
de hoed te toveren tot verrassing van alle 
buitenstaanders (en dat was vrijwel ieder
een, niet in de laatste plaats de !eiders 
Colijn en Nolens): hij bouwde voort op 
het werk van de bijna geslaagde Limburg. 

Piece de resistance van het boek is de 
Vaticaan-crisis. Het pas opgetreden 
kabinet-Colijn kwam op 11 november 
1925 tijdens 'de nacht van Kersten' ten 
val, toen een meerderheid van de Kamer, 
waaronder de het kabinet steunende 
christelijk-historische fractie, zich uit
sprak v66r afschaffing van het in 1915 
tijdens de Eerste Wereldoorlog op tijde
lijke basis en in 1920 op vaste voet herstel
de gezantschap bij de Paus (in 1871 was 
dit gezantschap ook a! eens opgeheven). 
De ·vier katholieke ministers bod en hun 
ontslag aan; de crisis was een feit. Aan 
een beschrijving van de voorgeschiedenis 
van deze crisis wijdt de auteur eenderde 
(300 pagina's) van zijn boek. Daarvoor 
bestaan op zich goede gronden. Deze crisis 
is onbegrijpelijk als men geen goed in
zicht heeft in aile verwikkelingen die zich 
omtrent dit gezantschap hadden afge
speeld en als de uiterst subtiele relaties 
tussen protestants en rooms-katholiek 
Nederland niet uit de doeken worden ge
daan. Toch vraag ik mij af of Puchinger 
hier niet het slachtoffer is geworden van 
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zijn eigen hang naar perfectie. Toegege
ven, de verstrekte informatie verschaft 
boeiende lectuur waarvan ik geen pagina 
had willen missen, maar of het voor zijn 
hoofdbetoog werkelijk noodzakelijk was 
terug te gaan tot v66r 1795 kan toch be
twijfeld worden. Als ik dus zeg dat ik de 
verschafte informatie niet had willen 
missen, dan bedoel ik daarmee dat ik er 
graag elders- bijvoorbeeld in dit blad -
kennis van had willen nemen. 

Bepalend voor de sfeer waarin de crisis 
kon ontstaan lijken immers twee hoofd
factoren: in de eerste plaats het merk
waardig gedraai van de Ieider van de 
Rooms-Katholieke Staatspartij, Nolens, 
die in 1915, bij het regeringsvoorstel om 
in verband met de vredespogingen van de 
Paus tijdens de wereldoorlog het gezant
schap tijdelijk te herstellen, de c.h. voor
man De Savornin Lohman over de brug 
kreeg door hem te bezweren dat een tijde
lijk herstel in geen enkel opzicht prejudi
cieerde op een definitief hers tel, maar in 
1920, toen het voorstel werd gedaan tot 
omzetting van het tijdelijk gezantschap in 
een definitief, Lohman toevoegde dat 
deze nu geen principiele bezwaren mocht 
aanvoeren, want dat had hij in 1915 moe
ten doen. De christelijk-historischen voel
den zich - terecht - verkocht en 
verraden en spraken van een - juist, u 
raadt het al - 'typisch roomse streek'. 
V oor het geval men geneigd zou zijn hen 
gelijk te geven, doet men er goed aan 
zich ook op de hoogte te stellen van de 
uiterst kritische opvattingen over deze 
'streek' van rooms-katholieke politici als 
Ruijs (toen premier), Wijnbergen (toen 
voorzitter van de Rooms-Katholieke 
Staatspartij (RKSP)), en Van Nispen van 
Sevenaer (toen gezant bij het Vaticaan). 
Maar de CHU zwoer wraak en stemde 
sindsdien bijna jaarlijks tegen het gezant
schap (1920, 1922, 1924, 1925) zonder 
dat dit overigens tot een parlementaire 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 0/81 

53 

meerderheid v66r opheffing leidde. 

Tweede hoofdfactor was de irritatie die 
in protestants Nederland heerste over het 
toenemend triomfalisme bij het r.k. volks
deel, een vrijwel onvermijdelijk na-effect 
van een geslaagd emancipatie-proces. Het 
organiseren van een internationaal 
Eucharistisch Congres, uitgerekend in 
Amsterdam, het pleiten voor opheffing 
van het processieverbod etc., werkten als 
evenzovele rode lappen op protestantse 
groeperingen in Noord-Nederland en 
leidden tot de opkomst van duidelijk anti
papistische partijen als de Hervormd
Gereformeerde Staatspartij van ds. 
Lingbeek en de Staatkundig Gereformeer
de Partij van ds. Kersten, die een reele 
bedreiging vormden voor CHU en ook 
ARP. Opvallend is ook hier weer de 
ernstige bezorgdheid over dit triomfalis
me bij politici als Ruijs, Wijnbergen, Van 
Nispen en ditmaal ook Nolens, hetgeen 
van tijd tot tijd tot een zekere vervreem
ding leidde met Rome en vooral met de 
kringen rondom de daar verblijvende Ne
derlandse kardinaal VanRossum. 

Het was met deze, steeds meer op scherp 
staande tijdbom in zijn portefeuille dat 
Colijn aan de rit van zijn eerste kabinet 
begon. Heeft hij de gevaren ervan onder
schat? Dat kan niet gezegd worden, want 
hij heeft zich zoveel mogelijk garanties 
trachten te verschaffen tegen het afgaan 
van de tijdbom. Toch kan men zich niet 
helemaal aan de indruk onttrekken dat 
hij te zeer belust was op het regeren, dan 
dat hij aile risico's voldoende tegen elkaar 
had afgewogen. Dat Colijn een grote 
hang had naar het regeer-ambt blijkt uit 
het hele boek. In 1929 vreest Idenburg 
nog dat Colijn deze hang niet zal kunnen 
weerstaan, maar Colijn blijkt dan de les 
van 1925 te hebben geleerd en ziet van 
het ministerschap af. 
De crisis zelf ontstaat door een uiterst 



BOEKBESPREKING 

gespierde verklaring van de RKSP-fractie
voorzitter Nolens die uitloopt op de me
dedeling dat geen steun verleend kan 
worden 'aan welk kabinet dan ook, 
voortgekomen uit groepen aan welker 
medewerking de opheffing van deze ge
zantschapspost zou zijn te wijten'. De 
oppositie, die tot dusverre verdeeld over 
de post bij het Vaticaan heeft gestemd, 
ziet haar kans schoon: aan het kabinet 
van de gehate Colijn kan de doodsteek 
worden toegebracht, nog v66r het goed 
van start is gegaan. De Ieider van de vrij
zinnig-demccraten, Marchant, deelt uit
drukkelijk mee dat dit de enige reden is 
waarom hij tegen het gezantschap stemt. 
Het bestaan van het kabinet-Colijn en 
daarmee de coalitie staat op het spel; 
desondanks stemmen de christelijk-histo
rischen (met uitzondering van dr. De 
Visser, die opzettelijk wegblijft) tegen de 
post bij het Vaticaan. De oppositie jubelt, 
de verbittering binnen 'rechts' is groot. 
De val van het kabinet wordt door de 
CHU geweten aan Nolens, die de opposi
tie als het ware uitnodigde om en bloc 
tegen het gezantschap te stemmen, terwijl 
de RKSP de CHU-fractie als de boos
doener aanwijst. 

Een vraag blijft in het boek onbeant
woord, alhoewel vele verklaringen wor
den gegeven: wat heeft ecn zo bedreven 
politicus als Nolens, die het politieke 
handwerk als geen ander verstond, ertoe 
gebracht een verklaring af te leggen, 
waarvan hij zich de noodlottige gevolgen 
heeft m6eten realiseren? Het na het uit
breken van de crisis wel geuite vermoe
den dat Nolens uit zou zijn op een rege
ringscombinatie met sociaal-democraten 
en vrijzinnig-democraten blijkt geen 
enkele grond te hebben: als de als eerste 
met een formatie-opdracht belaste 
Marchant met een onvoorstelbaar oppor
tunisme de katholieken onmiddellijk weer 
het gezantschap, dat hij zelf zojuist heeft 
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helpen afschaffen, aanbiedt, komt hij van 
een zeer koude kermis thuis. Nolens' 
antwoord is van een kilheid, waarvan hij 
aileen het geheim kent. En gedurende het 
hele verloop van de crisis blijft Nolens 
onvermoeibaar ijveren voor een recon
structie dan wei een terugkeer van het 
kabinet-Colijn, en hij is razend als dat 
niet gelukt. Maar juist daarom blijft de 
vraag dubbel intrigerend: waarom dan 
toch die verklaring die de crisis, die hij 
kennelijk niet wilde, juist uitlokte? Of zou 
de verklaring wellicht de simpelste zijn 
die denkbaar is: hoog spel dat mislukte? 
Probeerde hij de CH-fractie te dwingen 
te kiezen v66r de coalitie ten koste van 
hun uitgesproken mening over het gezant
schap? Dat is dan jammerlijk mislukt, 
want de coalitie wordt het slachtoffer en 
dat voor een veelheid van jaren. 

De eigenlijke hoofdrolspeler in dit tweede 
deel van Puchingers werk is de christelijk
historische Tweede Kamer-fractie. Want 
op de houding van deze fractie stuit zowel 
in 1925/26 als in 1929 de vorming van 
een parlementair coalitie-kabinet af. De 
CH-fractie is in de tweede helft van de 
twintiger jaren duidelijk een partij zonder 
Ieider; de geest van Lohman waart nog 
rond- eenieder roept hem aan als getui
ge bij het verdedigen van zijn standpunt 
- maar zijn greep op het beleid wordt 
pijnlijk gemist. De verhoudingen met de 
Eerste Kamer-fractie zijn uiterst gespan
ncn (wie zich ergert aan de marrier waarop 
CDA-politici thans met elkaar omgaan 
moet eens kennisnemen van de wijze 
waarop de CH-fractieleider in de Senaat, 
de latere Eerste Kamer-voorzitter DeVos 
van Steenwijk, zich over zijn partijgeno
ten in de Tweede Kamer uitlaat); tusscn 
de fractie zelf en haar voorzitter dr. De 
Visser ontstaat een steeds dieper 
wordende kloof. In 1925/26 !open de 
formatiepogingen van De Visser iedere 
keer op zijn eigen fractie stuk, in 1929 
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wordt hij - nadat hij zijn afscheid uit 
de politick reeds heeft aangekondigd
door zijn fractie juist om die reden, maar 
zeer tegen zijn eigen wil, buiten de for
matie gehouden. Het gevolg is dat een 
duidelijk beleid ontbreekt, dat de beide 
partners, RKSP en ARP, de CHU onbe
rekenbaar en zelfs onbetrouwbaar achten 
en haar daarom willen vastspijkeren op 
een manier die voor de CH-fractie on
aanvaardbaar is. En het gevolg is dat oak 
de beide andere partijen, waar wel een 
duidelijk leiderschap en een duidelijk be
leid is, hun greep op het spel verliezen. 
Dat is de ironic van de formaties 1925/26 
en 1929: de loop van het spel wordt be
paald door de zwakste speler. 

Puchingers hoek zou vele ondertitels kun
nen hebben; een daarvan is: de !eiders op 
een zijspoor. Want opvallcnd is dat de 
echte leiders- Colijn en Nolens- in 
belangrijke mate als toeschouwers funge
ren. In 1926- als zij denken dat het nog 
maar ecn kwestie van dagen is of de 
Koningin zal het demissionaire kabinet
Colijn moeten vragen toch weer op te 
treden - blijkt er een volledig kabinet
De Geer klaar te staan om de wacht over 
te nemen. Aileen doordat de door De 
Geer voor het ministerschap aangezochte 
Donner erop staat Colijn eerst te polsen, 
wordt voorkomen dat de minister-presi
dent uit de krant verneemt wie zijn op
volger is (en dan nag wei zijn eigen 
minister van binnenlandse zaken). Deze 
handelwijze bespaart Donner overigens 
de woede die in antirevolutionaire kring 
uitbarst over het hoofd van zijn mede
antirevolutionaire bewindsman, de Over
ijsselse gedeputeerde Van der Vegte. En 
Nolens wordt zowel in 1926 als in 1929 
(en dan ook nog door zijn partijgenoot 
Ruijs) in de laatste fasen van de formatie 
geheel buiten spel gezet. Het zijn de man
nen van het tweede garnituur, Ruijs, De 
Geer en anderen, die in die periode op 
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veel effectiever wijze aan de touwtjes 
trekken dan de duidelijke !eiders en die 
ook een gevoeliger antenne lijken te heb
ben voor wat politick mogelijk is. 
Opvallend is oak dat de antirevolutionai
re kamerclub, die van de drie christelijke 
fracties het meest homogeen is en het 
meest een consistent en oak principieel 
beleid voert, eigenlijk het minst aan de 
bak komt, zowel wat de fractie als collec
tiviteit als wat de individuele fractieleden 
afzonderlijk betreft. 

Een andere ondertitel zou kunncn luiden: 
een portrettengalerij van beschadigde 
heren. Colijn voelt zich in 1926 ernstig 
tekortgedaan door Ruijs, die achter de 
schermen zowel bij de formatie-Limburg 
als bij de formatie-De Geer een uiterst 
belangrijke rol heeft gcspeeld; hij houdt 
naast De Geer Ruijs verantwoordelijk 
voor het feit dat hij het veld moet ruimen 
en meent dit niet aan Ruijs, wiens kabinet 
hij in 1923 gered heeft, verdiend te heb
ben. Pas in 1929, als Ruijs hem de porte
feuille van Buitcnlandse Zaken aanbiedt, 
wordt dit oud zeer vereffend. Colijn voelt 
zich ernstig gekwetst door het feit dat De 
Geer hem, de zittende premier en zijn 
collega, volledig in het duister laat over 
zijn formatiepoging, alhoewel zij elkaar 
over 'de toestand' gesproken hebben. 
De reden voor deze zwijgzaamheid van 
De Geer ligt overigens voor de hand: nag 
afgezien van het zeer vertrouwelijke 
karakter van zijn opdracht, vreesde hij 
dat Colijn, die immers gebrand was op 
voortzetting van zijn eigen kabinet, tesa
men met Nolens niets zou nalaten om 
hem, De Geer, nag in het zicht van de 
haven te doen stranden, terwijl De Geer 
zelf er heilig van overtuigd was dat recon
structie van Colijns kabinet tot nieuwe 
instabiliteit zou leiden en derhalve niet 
in 's lands belang was, een opvatting die 
hij kennelijk met de Koningin gemeen 
had. Formeel heeft Colijn zich overigcns 
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tijdens de gehele crisis zeer correct opge
steld. 

Nolens is ernstig beschadigd door Ruijs, 
die zowel in 1926 als in 1929 zijn plan
nen doorkruist en in feite buiten hem om 
opereert. 
De gezant bij het Vaticaan, Van Nispen, 
voelt zich voortdurend tekort gedaan 
door zijn opperste baas, Van Karnebeek, 
en diens departement van Buitenlandse 
Zaken. Veelal hangt die gekwetstheid 
samen met Van Nispens achterdochtige 
en overgevoelige karakter (hetgeen hem 
overigens niet belette zijn lang niet ge
makkelijke taak in Rome op zeer goede 
wijze te vervullen), maar soms is zij terecht. 
Het is werkelijk onvoorstelbaar dat Van 
Nispen na de kameruitspraak slechts tele
grafisch van de uitslag van de stemimng op 
de hoogte werd gesteld en dat hem geen 
enkele instructie bereikte hoe hij deze 
uitslag aan het Vaticaan moest melden. 
Pas op 10 december- een maand later 
dus- krijgt hij, na herhaald aandringen, 
een brief van de minister. Diens verweer 
(dat Puchinger lijkt te delen) dat hij 
zolang de crisis nog voortduurt, ook niet 
weet hoe het verder met het gezantschap 
zal gaan, lijkt natuurlijk nergens naar. J e 
kunt een gezant nu eenmaal in dergelijke 
omstandigheden niet zonder instructies 
laten, aangezien hij voortdurend aan vra
gen blootstaat, die hij moeilijk onbeant
woord kan laten. 
De Visser is beschadigd in 1926 door zijn 
fractie, maar meer nog in 1929. In die 
tijd blijft nog na Tweede Kamerverkie
zingen de oude Kamer in functie tot de 
sluiting v66r Prinsjesdag. Formeel blijft 
De Visser, die niet herkozen is, dus frac
tievoorzitter ook tijdens de formatiepe
riode en hij zou derhalve door de Ko
ningin geraadpleegd moeten worden. Hij 
wil dat ook, maar de fractie manoeuvreert 
hem buiten spel en zorgt ervoor dat 
Schokking de Koningin adviseert. Het 
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leidt tot een definitieve breuk tussen De 
Visser en de fractie; De Visser weigert 
zelfs een afscheidsbijeenkomst bij te wo
nen. Ook hier blijft een vraag onbeant
woord: waarom wilde De Visser per se 
dat voorkomen? Had De Visser bepaalde 
ideeen, die door de fracties niet gedeeld 
werden of was het simpel een incompati
bilite des humeurs die met de jaren was 
toegenomen? De formele argumenten, 
door de fractie aangevoerd, overtuigen 
niet, hoe plausibel ze ook overigens mo
gen zijn. 

Heemskerk, voorzitter van de AR-fractie 
van 1925-1929, is uiterst gekwetst door 
Colijn als deze, in 1929 teruggekeerd in 
de Kamer, zonder enig vooroverleg met 
Heemskerk, het fractieleiderschap voor 
zich opeist en ook verkrijgt. Een boeiende 
correspondentie, waarbij Idenburg als 
tussenpersoon functioneert, is er het ge
volg van. Colijn meent dat hem, als poli
tiek leider van de partij, ook het leider
schap in het parlement toekomt en dat 
Heemskerk dat had moeten begrijpen; 
Heemskerk acht Colijns stelling prin
cipieel onjuist, maar meent daarnaast 
dat Colijn het aan hem, de zoveel oudere, 
in ieder geval verschuldigd was geweest 
om van te voren contact op te nemen. 
Hoe men over het eerste moge denken, 
wat het tweede betreft heeft Heemskerk 
volstrekt gelijk, hoezeer ook hij lijkt te 
lijden aan het euvel van veel oudere 
politici dat zij niet weten wanneer de tijd 
gekomen is zich langzamerhand terug te 
trekken. Colijn blijkt in deze hele affaire 
niet de tact te kunnen opbrengen van bijv. 
een Ruijs, die in 1929 als formateur niet 
Colijn bij zich ontbood om hem te vragen 
tot zijn kabinet toe te treden maar zelf 
belet vroeg bij Colijn. Maar zelfs wanneer 
men dit gebrek aan tact in aanmerking 
neemt, wordt niet opgehelderd waarom 
Colijn de zaak niet van te voren met 
Heemskerk besprak. Was het omdat hij 
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wist dat Heemskcrk toch nict te overtui
gcn was of was hij simpelweg zo over
tuigd van zijn rechtcn, dat hij niet op het 
,dee kwam dat Hecmskerk ook mecnde 
rechtcn te hebbcn'? Zijn latere argumcn
tcn gevcn op dbe vraag gecn antwoord. 
Maar de rclatie tu-,,en Heemskerk en 
Colijn was blijvcnd verstoord. 

Bij de beschrijving en de beoordeling van 
de gebeurtenissen stelt Puchinger zelf zich 
uiterst terughoudcnd op. Oat hangt samcn 
met de door hem gekozen methode. Hij 
laat de acteurs zelf aan het woord en de 
lezer moet op grond van die zeer open
hartige gegevcns zelf maar zijn oordeel 
vormcn. Doorgaans zal die lezer daartoe 
ook wel in staat zijn. Maar dat neemt niet 
weg dat hij op een aantal puntcn toch 
met onopgcloste vragcn hlijft zittcn. En 
op die punten zou hij Puchingers oordeel 
wel willen !wren. Want als iemand ge
kwalificccrd is om dat oordcel te gevcn 
dan is het Puchinger wel. Hij is immers 
bijna in de huid van zijn acteurs ge
kropen. En het zal daarvan wel het 
gcvclg zijn dat hij ze ook is gaan respec
teren. Juist omdat hij hun dicpste motie
vcn is gaan hegrijpen en ccrbiccligcn, is 
hct voor hem ouk moeilijk partij te kiezcn 
als ze het met clkaar aan de stok krijgen. 
Want icder hcdt zijn cigen gelijk. Er is 
eigcnlijk maar ecn gcval, waar Puchinger 
in hct krijt trceclt voor ccn van zijn ac
teurs en dat is wannccr hij De Geers gc
hcime formatie van 1926 verdedigt. En 
daar vcrdedigt hij hem op basis van gc
gcvens, waarover De Geers toenmaligc 
tegenstandcrs niet beschiktcn en die De 
Gecr zclf ze niet kon en wildc verschaffen. 
En toch zou jc wcnscn dat Puchinger 
ecns. na voltooiing van het derde dee! dat 
de formatics van 1933-1939 zal bchande
kn, er toe kornt om ecn verhandeling te 
';chrijvcn met zijn eigcn opvattingen en 
,_mrdelen over hetgecn de coalitic in de 
:aren tussen de Wereldoorlogcn is over-
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korncn. Want door zijn ingevocrd zijn in 
de materie is hij bij uitstck geschikt om 
clat te doen. Dit is geen venvijt aan 
Puchinger; de door hem gekozen metho
diek lijkt volstrekt verantwoord. Het 
geven van oordelen in dit hoek zou \vaar
schijnlijk eerder storcnd dan verheldercnd 
hebben gewerkt. Ik hoop dan ook dat hij 
hct aileen a1s een aansporing wil opvatten 
om nog meer te verrichten dan de Titancn
arbeid, die voltooiing van het derdc dec\ 
reeds met zich mee zal brcngen. 
Maar ook zonder dat, rnoctcn wij 
Puchinger erkentelijk zijn. De lectuur van 
het bcek is geen Iichte kost. Maar het 
vcrschaft wel vee! gcnoegcn: naast be-
1angwekkende informatie over de rol van 
Kcningin Wilhelmina bij de formatics 
(reeds bekcnd uit dee! I) en over de rol 
van hct Ncdcrlandse episcopaat en de 
Nederlandse katholieke pers bevat hct 
hoek ook vee! genoeglijke informatie 
over hct Ieven van die tijd en over de 
rnanier waarop men met elkaar omging, 
metals absoluut hoogtcpunt ecn vinnige 
ruzie tusscn de gezanten Loudon en 
Van Nispcn in de vertrekken van Ko
ningin Emma. Kortorn, een fascinerend 
panopticum. 
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CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 

REDACTIE-ADRES: DR. KUYPERSTR T 5 - 2514 BA 'S-GRAVENHAGE 

VAN DE REDACTIE 

Van de redactie 

Het vraagstuk van de bewapening, aldus 
de toelichting op het program van uit
gangspunten van het CDA, plaatst de 
christen-democratie in een welhaast uit
zichtloos dilemma. Enerzijds weten wij dat 
het ethisch onaanvaardbaar is massale ver
nietigingsmiddelen te gebruiken ter be
slechting van geschillen in de wereldsamen
leving; maar anderzijds weten wij ook dat 
de mensheid niet bezield is door goede wil 
alleen. 

De keuze valt ons moeilijk: het dilemma 
blijft aan ons knagen; echt klaar komen 
wij er nooit mee. Het rapport 'Over vredes
beleid', opgesteld door een commissie bin
nen het Wetenschappelijk Instituut onder 
leiding van prof. mr. A. M . Donner, doet 
daartoe wel een poging en misschien ver
klaart dit voor een belangrijk deel de hef
tige reacties die het rapport hier en daar 
heeft teweeggebracht. Wij plegen te wor
stelen met het vraagstuk van de kernbewa
pening (zie ook de bijdrage van dr. Klompé 
in dit nummer) omdat wij diep in ons hart 
het liefst hartgrondig 'neen' willen zeggen 
tegen de kernbewapening. Maar anderzijds 
zegt ons verstand dat je daarmee de kern
wapens nog niet de wereld uit hebt. Het 
rapport 'Over vredesbeleid' is zich van 
deze spanning ook bewust, maar kiest ver
volgens in alle nuchterheid voor het stand
punt van 'een juist voldoende niveau' , 
waarbij het atoompacifisme èn het streven 
naar nucleaire suprematie worden afge
Wezen. Deze nuchtere keuze, in duidelijke 
taal gesteld, zonder teveel omhaal van 
Woorden of overspannen woordgebruik: er 
zullen er zijn die deze wijze van benaderen 
een verademing vinden na het vele dat, 
dikwijls in een wat andere toonzetting, de 

CliRJSTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 1/81 

57 

laatste jaren over dit vraagstuk is gepubli
ceerd vanuit kerkelijke en politieke kring. 

Niettemin: de vraag blijft of de afweging 
moet uitvallen zoals ze in dit rapport uit
valt. Kun je zeggen dat het gebruik van 
kernwapens eigenlijk ongeoorloofd is, en 
tegelijkertijd constateren dat we ze op dit 
moment nog niet kunnen missen? Is de 
spanning tussen wat het hart je ingeeft en 
het verstand je zegt op deze wijze vol te 
houden? Zijn er geen absolute grenzen die 
in deze afweging niet overschreden mogen 
worden? Het is vooral dr. B. Goudzwaard 
die in dit nummer op deze vragen ingaat. 

De lezer doet er goed aan, bij het kennis
nemen van de commentaren op het rapport 
de opdracht van de commissie voor ogen 
te houden: haar is gevraagd een discussie
stuk op te stellen over de verschillende 
standpunten die in het CDA over de kern
wapenproblematiek aan de dag treden en 
over de consequenties van deze standpun
ten. Een analytisch stuk derhalve ten be
hoeve van de besluitvorming in het CDA 
over o.m. de veiligheidsparagraaf in het 
concept-verkiezingsprogram. 

Het rapport dat er nu ligt moet gezien 
worden tegen de achtergrond van eerdere 
publikaties zoals de veiligheidsparagraaf in 
het program van uitgangspunten van het 
CDA (juni 1980 vastgesteld) en het rapport 
van de commissie-N euman (september 
1979 ). ·Daarnaast is er het parlementaire 
gebeuren: naast de stellingname van de 
CDA Tweede Kamerfractie over nucleaire 
gevechtswapens (neutronenwapen, nuclea
risering van artillerie) herinneren wij voor
al ook aan de gerezen moeilijkheden in het 
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laatste jaren over dit vraagstuk is gepubli
ceerd vanuit kerkelijke en politieke kring. 

Niettemin: de vraag blijft of de afweging 
moet uitvallen zoals ze in dit rapport uit
valt. Kun je zeggen dat het gebruik van 
kernwapens eigenlijk ongeoorloofd is, en 
tegelijkertijd constateren dat we ze op dit 
moment nog niet kunnen missen? Is de 
spanning tussen wat het hart je ingeeft en 
het verstand je zegt op deze wijze vol te 
houden? Zijn er geen absolute grenzen die 
in deze afweging niet overschreden mogen 
worden? Het is vooral dr. B. Goudzwaard 
die in dit nummer op deze vragen ingaat. 

De lezer doet er goed aan, hij het kennis
nemen van de commentaren op het rapport 
de opdracht van de commissie voor ogen 
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1979 ). Daarnaast is er het parlementaire 
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najaar van 1979 over de modernisering 
van de Europese nucleaire wapens. De 
heer Mommersteeg gaat in dit nummer na, 
hoe dit rapport zich verhoudt tot recente 
stellingnames van de CDA Tweede Kamer
fractie. 

Dit rapport mag evenmin los worden ge
zien van wat de laatste jaren vanuit de 
kerken is gepubliceerd over dit vraagstuk. 
De heer Hogebrink, vanuit de Nederlandse 
Hervormde Kerk lid van het IKV, gaat 
vooral in op de vraag in hoeverre dit rap
port aansluit bij de recente kerkelijke pu
blikaties. 

Er is voorts een Europese dimensie: hoe 
wordt in de zusterpartijen van het CDA in 
Europa gedacht over de kernwapenpro
blematiek? Is er dezelfde verontrusting als 
bij ons? W at is bijvoorbeeld de houding 
van de Franse christen-democraten (CDS) 
ten aanzien van het Franse atoomwapen? 
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W at mogen wij verwachten van de chris
ten-democraten in W est-Duitsland, Italii> 
en Belgie? Europees parlementarier Pen
ders schrijft hierover. 

Het rapport van de commissie-Donner is 
eveneens in dit nummer opgenomen. 

* * 
* 

Dit nummer wordt besloten met een hoek
hespreking van de hand van prof. dr. J. 
Verkuyl over 'Renville als keerpunt in de 
nederlands-indonesische onderhande
lingen' door dr. Ide Anak Agung Gde 
Agung. 

~ 

DR.l 
l 

door 

Dr. 1 
mini. 
Unes 
in kt 

Mijn 
de o~ 
als n' 
Daai 
tot r: 
wore 

Een 
Mijn 
zeer 
gescl 
allej 
Welc 
met' 
gesla 
weld 
is er 
date 
strat< 
hun< 
dus < 
Wij r 
politi 

Nog 
c 
ri 

CHRIS 



DR. M. A. M. KLOMPE 
59 

door dr. M. A. M. Klompe 

Dr. M. A. M. K!ompe is minister van Staat en oud
minister van CRM. Zij is voorzitter van de Nationale 
Unesco Commissie en bekleedt verschillende functies 
in kerkelijke organen. 

Reactie op het rapport-Donner 

Mijn commentaar op het rapport van de commissie-Donner zal kort zijn. De tijd tussen 
de ontvangst van het rapport en het inleveren van een tekst, was zeer kort, met name 
als men denkt dat het Kerst- en Nieuwjaarstijd was. 
Daarom is hetgeen nu volgt een strikt persoonlijke reactie. Er was geen gelegenheid 
tot raadpleging van anderen, en de verschillende commissies, waarin ik zitting heb, 
worden dus met mijn reactie niet gecommitteerd laat staan gecompromitteerd. 

Ecn paar opmerkingen vooraf: 
Mijn compliment voor de eenvoudige en 
zeer leesbare stijl, waarin het rapport is 
geschrevcn. Dat doet weldadig aan naast 
aile jargon-verhalen over dit thema. 
Weldadig vind ik ook, dat de lezer niet 
met vele bijbelteksten om de oren wordt 
geslagen. Niet dat ik de bijbel niet van ge
weldige betekenis vind, maar in discussies 
is er te vee! mee geschermd, zozeer zelfs, 
dat degenen, die niet bereid zijn bepaalde 
strategieen te volgen, het verwijt krijgen 
hun evangelic niet goed te kennen, m.a.w. 
dus ook geen goede christenen te zijn. 
Wij hebben hier echter te maken met een 
politick stuk. 

Nog enige korte reacties: 
Onder II. 'Kernbewapening; effect en 
risico' wordt er gesproken over de 
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huidige vrede. Deze wordt geen 'aan
trekkelijke' vrede genoemd. Ik vind 
dat geen goede uitdrukking. Er is hele
maal geen vrede. Ook niet een onaan
trekkelijke, er is een afwezigheid van 
oorlog op wereldniveau, niet eens op 
regionaal of plaatselijk niveau, maar 
op wereldniveau is er afwezigheid van 
oorlog, en men kan dus niet spreken 
over een onaantrekkelijke vrede. 
Sommige constateringen worden niet 
van voorbeelden voorzien. In de eerste 
paragraaf van II. 'Kernbewapening' 
wordt gesteld, dat er vele veranderin
gen zijn geweest, waarvan sommige 
goede, maar andere zeer diep te be
treuren waren, doch waar de wereld 
niets aan kon doen. Het zou van bete
kenis zijn als men hier voorbeelden 
had gegeven. Waar denkt men aan? 
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Aan Praag '68? Of aan het Amin
effect? Aan Vietnam? Of aan zware 
schendingen van mensenrechten, over
a! in de wereld? Aan mensenrechten
schendingen proberen wij namelijk 
wel iets te doen en soms met succes. 
En ook in dezelfde alinea is er geen 
uitleg, waarom als de nucleaire bedrei
ging vandaag verdween morgen reeds 
de grootst mogelijke onzekerheid uit 
zou breken. 
Dit lijkt wel erg op doemdenken. 

Tenslotte: 
De definitie van wat politiek is, wordt 
onder VI. 'De omwegen van de poli
tiek' wel zeer eenzijdig gesteld. 'Poli
tiek is nu eenmaal een noodverband 
om met conflicten en tegenstellingen 
te leven, die (nog) niet op te lassen 
zijn.' Politiek is ook de activiteit om 
wetten en regels tot stand te brengen, 
die nationaal en internationaal voor
zieningen scheppen, die het welzijn 
van het mensdom kunnen bevorderen. 
Wel is het heel dikwijls zo, dat men in 
de politiek moet kiezen tussen het 
meerdere en het mindere kwaad. Zel
den tussen goed en kwaad, maar het 
is meer dan noodverbanden leggen. 

Maar dit is maar wat klein grut in de 
marge. 
Wat mij te doen staat is, meen ik, drie 
vragen te beantwoorden, al zijn die mij 
niet expliciet gesteld. 
1. Heeft de commissie voldaan aan haar 

opdracht? 
2. Heeft de commissie vermeden zelf een 

standpunt in te nemen? 
3. Wat vind ik tenslotte zelf van deze 

problematiek? 

ad 1. 
De commissie had als opdracht, een dis
cussiestuk van analytische aard op te stel
len, waarin wordt ingegaan op de stand
punten welke in het CDA aan de dag tre-
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den ten aanzien van de problematiek van 
de kernbewapcning, en op de gevolgen, 
die daaraan verbonden zijn. 
De belangrijkste factoren, welke in de be
wapenings- c.q. ontwapcningsdiscussie 
relevant zijn, zullen worden aangeduid. 
Aldus de opdracht. 
Men kan zich afvragen of deze opdracht 
niet te beperkt is geweest. Bij de reacties 
zal men de opdracht wei in het oog moe
ten houden om niet de commissie te ver
wijten, dat zij haar werk niet goed heeft 
gedaan. De commissie mocht niet meer 
doen, maar het zou mij niet verbazen als 
men in den Iande met cnige teleurstelling 
er van kcnnis neemt, dat deze werkgroep 
nauwelijks definitieve richtlijnen voor de 
partij heeft mogelijk gemaakt. Dat neemt 
niet weg- voor zover ik kan overzien -
dat de belangrijkste standpunten wei zo 
objectief mogelijk zijn weergegeven. Hoe
wei, met twee uitzonderingen. 

De kanttekeningen bij het atoompaci
fisme doen m.i. niet geheel recht aan 
de atoompacifisten, alsof deze mensen 
onder het motto: 'ik weet het ook niet 
precies, ik kan het niet overzien' etc. 
in onzekerheid dan maar zeggen 'dit is 
ontoelaatbaar'. De atoompacifist zal 
zich denk ik in dit dee! van het rapport 
niet herkennen. 
Vervolgens wordt onder 2a gesteld, 
dat zij, die pleitcn voor eenzijdige 
stappen, op het standpunt staan, dat 
wanneer zij bij de NA YO-partners 
geen gehoor en begrip vinden, zij zich 
dan moeten losmaken van deNA YO. 
Welke groepen nemen dit standpunt 
in? M.i. het IKV en Pax Christi, die 
pleiten voor 'de kernwapens weg uit 
Nederland, zeker niet. lntegendeel, 
voor zover mij bekend, putten zij zich 
uit om- tegenover hen, die het met 
hun strategie niet eens zijn o.a. ook 
omdat onze invioed in de NA YO 
hierdoor verzwakt zou worden- dui
delijk te maken, dat wij wei degelijk 
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onze invloed in deNA VO behouden 
kunnen, gezien oak het belang van de 
geografische Jigging van Nederland 
etc. etc. 
Ik heb deze opvatting dan ook aileen 
boren verluiden in sommige kringen 
van de PvdA en meer links gerichte 
politieke partijen, maar niet bij men
sen die zicb tot bet CDA bekennen. 
Een probleem blijft wei hoe iemand, 
die zicb atoompacifist noemt, voor
stander kan zijn van het lidmaatschap 
van de NAVO. Men aanvaardt dan 
tocb de bescherming van de atoompa
raplu. En er zijn !eden van de vredes
bewegingen, die overtuigd atoompaci
fist zijn. 

ad 2. 
Onder V. stelt de commissie dat het niet 
haar taak is een keuze te maken voor de 
partij. Dat dcet zij dan ook niet, tenmin
ste, zij stelt geen tekst voor, die in bet 
verkiezingsprogram zou moeten belanden, 
maar keuzen doet zij wei. Een paar voor
beelden slechts. 
Onder 3. bij 'de andere standpunten' komt 
de uitspraak 'daarom is bet zedelijk af te 
raden en politick verwerpelijk om als 
land, als partij of als Kerk(en) een hou
ding van individuele afzijdigheid of ont
houding aan te nemen of aan te bevelen'. 
Dat is m.i. een duidelijke keus. 
Een tweede voorbeeld- onder V. 'In 
welke richting' -lees ik: 'dat het atoom
pacifisme geen uitgangspunt kan zijn voor 
de politick'. Ook dit is een duidelijke keus. 

Er mag aan de commissie echter geen ver
wijt worden gemaakt, dat men tach quasi 
adviserend bezig is geweest, ook al is men 
het met deze adviezen niet eens. Ik heb 
in de afgelopen jaren geen geschrift onder 
ogen gehad, waarvan de auteurs niet 
vanuit een bepaalde denkwereld opereer
den. De geschriften van het JKV, van Pax 
Christi en van de Hervormde Kerk zijn 

CIIRISTFN DEMOCRATISC:HE VERKENNJNGEN 1/81 

daar duidelijke voorbeelden van. Dat geldt 
evenzo voor veel artikelen en reacties in 
kranten en tijdschriften van aanhangers 
van de harde lijn. Het kan waarschijnlijk 
oak nauwelijks anders. De mensen 
brengen tach zichzelf mee in bet werk. 

ad 3. Wat vine! ik zelf? 
Ik deel bet uitgangspunt van bet rapport, 
dat bet kernwapenvraagstuk niet op zich
zelf staat, dat haast maken met de oplos
sing van bet kernwapenvraagstuk betekent 
haast maken met de oplossing van andere, 
nog veel moeilijker, en tenminste even 
pijnlijke vraagstukken. 
Daarbij kan dan o.a. gedacht worden aan 
verdere eenwording van Europa, aan be
tere samenwerking met de ontwikkelings
landen, aan een rechtvaardige wereldorde, 
economisch en politick etc. 
Jk dee! oak de opvatting, dat wij bet verste 
komen door waar mogelijk in bondge
nootschappelijk verband te opereren. 
Ik ben voorts van mening, dat zuiver een
zijdige ontwapening niet zal leiden tot 
terugdringen van bet kernwapen en be
vordering van de vrede. 
Laat ik vooropstellen, dat ik niet uitge
streden ben met mijzelf en been en weer 
geslingerd word op een aantal punten, 
niet op alle. Ik geneer mij daar niet voor. 
Het is de spanning tussen wat je in je hart 
graag zou willen, nl. geweldloosheid en 
waarvan je verstand en ervaring zeggen: 
bet leidt niet tot bet doel dat je je stelt, 
nl. terugdringen van kernwapens. 
Als christenmensen ligt bet voor de hand, 
dat geweldloosheid en afkeer van af
schrikkingsevenwicht, ons bet meeste Jig
gen. Maar wij staan nu eenmaal in een 
wereld, waar bet kwaad nog een grate in
vloed heeft. Er zijn geen structuren op 
wereldniveau, die uiting zijn van geza
menlijke verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van allen en bet bevorderen van 
vrede. De Verenigde N a ties functioneren 
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door de houding van zowel het Oostblok 
als het Westen in dit opzicht niet. Men 
klampt zich nu eenmaal krampachtig vast 
aan eigen zeggingsmacht en souvereiniteit. 
Het zou zeer zinvol zijn als de Kerken 
zich eens inspanden om hun !eden aan de 
hand van het evangelie duidelijk te rna
ken, dat het overtrokken en nog toene
mende nationalisme in al onze Ianden in 
wezen strijdig is met het evangelic, daar 
het voorbijgaat aan en geen rekening 
houdt met onze gezamenlijke verantwoor
delijkheid als mensen voor elkaar. 

Atoompacifisme 
Hiermee bevind ik mij in een verscheurde 
situatie. Als ik er ja tegen zeg, is de con
sequentie, dat m.i. Nederland de NAVO 
moet verlaten. Als land het atoomwapen 
afzweren, betekent, geen bescherming wil
len van de atoomparaplu. Deze conse
quentie gaat mij tot mijn verdriet nog te 
ver. Aan de andere kant is natuurlijk het 
gebruik van het atoomwapen een onmo
gelijke zaak. Het gaat dan immers om de 
vernietiging van de schepping. 
Als ik aileen maar aan mezelf hoefde te 
denken, dan wist ik het wei. Maar als men 
in politicis beslissingen moet nemen waar
van de gevolgen diep ingrijpen in het 
Ieven van je volk, dan ligt dat anders. Dan 
moet er gewogen worden tussen de kansen 
voor en tegen om te komen tot werkelijke 
terugdringing van het kernwapen. 
Tk zie echter- vanuit de politick gedacht 
- :-veen bi_idrage aan werkelijke terug
drinfing van het kernwapen doo~ los van 
onze bondgcnoten te gaan OJ='ereren. 

Eenz~irli~I,e stappen 
Deze sluit ik h; r~!ncipe ~iet uit onder een 
tv·cevoudige voorwaarde: 

zij mceten '.'erenigbaar zi_in met ecn 
geoorloofde en doelmati&e beschcr
ming van eigcn vcilighcid en 
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ook een uitnodiging inhouden tot een 
positieve reactie welke voor werkelijke 
ontwapening nodig is. (Zoals de RK 
bisschoppen van Nederland in hun 
verklaring van 1976 over bewape
ningswedloop en ontwapening schre
ven.) Hierin ben ik bet dus met bet 
rapport niet eens. 

Dan komt de vraag of ik de eenzijdige 
stap van het TKV, Pax Christi en de Her
vormde Kerk nl. 'kernwapens uit Neder
land' kan volgen. Dat kan ik niet, dat heb 
ik vanaf het begin van de campagne in 
1977 direct publiekelijk gezegd. Ik geloof 
er niet in, dat deze stap- aileen door Ne
derland gezet- de terugdringing van het 
kernwapen zal bevorderen. Afschrikkings
evenwicht en kernwapendreiging komen 
voort uit wantrouwen tussen volken. Aan 
de oorzaken van dat wantrouwen moet op 
internationaal vlak worden gewerkt. Dat 
gebeurt met het IKV -voorstel niet. 

Daarnaast zijn er wat de slogan 'de kern
wapens Nederland uit' betreft nog vee! 
vragen, die geen bevredigend antwoord 
krijgen: 

Wie maakt uit of er een verantwoorde 
respons komt van de andere zijde? 
Verwacht men deze respons in het 
Iicht van de gebeurtenissen in Afgha
nistan en Polen? 
Wat gebeurt er met ons legerkorps in 
Duitsland, wordt dat gedenucleari
seerd? Wat is dan nog de waarde van 
de verdediging daar etc., wordt het 
t':;ruggetrcl;b::1? W~t is de co11sequen
tic voor or,ze inbrer.g in NA VO-vcr
band? 
Als de nucleaire waj:'ens richting 
D~Iitsland gaan hoe stclt men zich :_':m 
voor dat de Russen daar op reageren? 
Ontspannend za! het toch niet werken? 
Onderschat men niet het gevaar, dat 
er een directorium van de drie rr,rote 
mogendheden in Europa zal komen? 
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En zelfs een Europese nucleaire 
macht? 

Zo kan men nog wei even doorgaan. 
Reeds in 1977 heb ik bepleit om de ge
dachtc van denucleariseren internationaal 
te maken. Allereerst via kerkelijke kana
len en vredesbeweging en daarnaast via 
de politick. 
Ik geloof dus niet in dit voorstel van het 
IKV, a! ben ik mij bewust dat de provo
cercnde werking van de slogan de discus
sic heeft losgemaakt en dat is een goede 
zaak. 
Wat mij verdriet is dat geloofsgenoten, die 
deze strategic wei aanhangen, van mening 
zijn dat men deze slechts mag verwerpen 
als men een ander voorstel er tegenover 
stelt dat beter is en dat men zich anders 
niet keert tegen de atoombewapening. Dat 
gaat mij te ver. Men mag iemand, die over
tuigd is dat het plan verkeerd zal uitpak
ken, niet dwingen dit plan aan te hangen. 
Dat wordt gebrek aan respect voor de 
eigen verantwoordelijkheid van de ander. 
Naar de alternatieven voor eenzijdige 
stappcn moeten wij blijven zoeken. Ik heb 
daarvoor ook nog niet de oplossing. Som
mige eenzijdige stappen zijn overigens 
ook door Nederland a! genomen, te den
ken is o.a. aan de houding tegen de neu
troncnbom, tegen de nuclearisering van de 
155 millimeter artillerie, en het verzet te
gen de stationering van NAVO kruisraket
ten in Nederland (dec. '79) maar wij zijn 
er in het totaal nog lang niet uit. 

De 'harde lijn' 
Het is na het voorgaande wei duidelijk, 
dat die Iijn mij niet Iigt. Overigens: in de 
Lmt!ckcning bij de harde Iijn staat iets 
'' i!! mij wei erg ongcnuanceerd Iijkt. Ik 
citeer: 
'"Tnderdaad moet bet westen op zijn hoede 
hlijvcn en zich niet voor de gek Iaten hou
clcn, maar hct moet wei een houding aan-
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nemen, die ook de ander toelaat zichzelf 
te zijn en te blijven". 
Mijn vraag is: geldt dit ook voor de schen
ding van de mensenrechten in Oost-Euro
pa? 

Wat moeten wij doen? 
Vanuit de gedachte, die ik in het begin 
van dit artikel onderschreef, nl. dat het 
kernwapenvraagstuk in breder verband 
moet worden gezien, zie ik ook voor ons 
land activiteiten om intensiever te gaan 
werken aan de oorzaken van het wantrou
wen van de volkeren onderling. Ook een 
klein land kan stootkracht ontplooien, ze
ker als men met meerdere kleine Ianden 
gezamenlijk zou kunnen optreden. 
Ik denk aan de volgende terreinen: 

met overtuiging onze gemotiveerde 
stem in deNA VO Iaten horen; 
activiteit ontplooien in het kader van 
de slotakte van Helsinki, met name 
volgens de derde 'mand' intensieve uit
wisseling van mensen op allerlei ter
reinen bewerkstelligen. 
hard werken aan een vee! hechter 
Europa - economisch en politiek; 
hard werken op wereldniveau aan de 
totstandkoming van een rechtvaardi
ger wereldorde, waarin de derde we
reid hen toekomend medebeslissings
recht krijgt in economische, sociale en 
politieke vragen; 
hard werken aan een veel intensievere 
voorlichting van de bevolking over 
deze hele problematiek; niet aileen 
zoals het rapport aan het eind van V. 
schrijft: versterking buiten de ministe
ries en de krijgsmacht, want de weten
schap doet dit met verschillende insti
tuten reeds lang. 

Toch zou het CDA weer de plannen moe
ten oppikken voor ecn nationale commis
sie bewustwording-veiligheid (NCV). Ja
ren geleden- tijdens het kabinet-Den 
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Uyl - is dit plan ontworpen door Pax 
Christi, IKV en enige andere terzake kun
digen. Het is echter door de regering in 
de la gelegd. Gezien het grate belang van 
de materie zou de regering er alles aan ge
legen moeten zijn hiervoor geld te reser
veren. 

Tot slot 
Terecht stelt het rapport, dat er van twee 
kanten geworsteld wordt met het geweten. 
Wij Ieven in een verscheurde situatie en 
het is goed ons dat te realiseren. 
Geen van beide kampen kan het eigen 
standpunt hard maken. Bij beide zitten 
onbekenden, speculaties en sommige een
zijdigheden. De Kerken hebben de plicht 
de richting aan te geven waarin - ethisch 
gezien - de politick moet gaan. Het is 
aan degene, die in de politick de beslis
singsverantwoordelijkheid heeft om reke-
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ning te houden met het woord van de 
Kerk. Dit moet hij of zij echter afwegen 
tegen de gegevens en het inzicht waarover 
hij/zij beschikt. Trachten daarbij zo dicht 
mogelijk het ethisch ideaal te benaderen, 
is dan de opgave. 
De Kerken moeten er dan ook wei op 
wijzen, dat het wederzijds verketteren niet 
juist en niet christelijk is. 

Ziehier enige eerste reacties over een pro
blematiek, die ons aller aandacht dringend 
nodig heeft en die pas naar ecn oplossing 
toe zal groeien als aile betrokkenen in 
wederzijds respect elkaar bevragen en sa
men in vertrouwen zoeken naar nieuwe 
we gen. 
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door prof. dr. B. Goudzwaard 

:nd dr. B. Goudz.waard is hoog!eraar economie aan de 
ng sociale faculteit van de Vrije Universiteit. 

;a-

e 

Het rapport van de twee werelden 
en de tweeerlei moraal 

Het rapport van de commissie Donner is een rapport om verdrietig van te worden. 
Eensdeels vanwege de sombere realiteit, die de commissie beschrijft. Maar anderdeeis 
tach ook vanwege de manier waarop de commissie baar standpunt bepaait ten aanzien 
van de wijze waarop christen-politici met die realiteit zouden moeten omgaan. 

lk begin met de kenscbets van de sombere 
realiteit, die de commissie geeft. Het is 
daarbij zeker positief te waarderen, dat 
de commissie de moed beeft gebad bepaal
de gangbare voorstellingen af te wijzen 
omdat ze niet, of niet meer, met de wer
kelijkheid stroken. Belangrijk bijvoorbeeid 
is de uitspraak van de commissie, dat aile 
standpunten inzake de kernbewapening 
- dus oak die waarbij een voortgang op 
die weg wordt bepleit- grote risico's met 
zich meebrcngen. De keuze kan niet wor
den gedaan op grond van een afwegen 
van risico's, want de risico's van bet ene 
stand punt zijn nauwelijks minder dan die 
van ecn ander. Dat is niet mis! Want bet 
houdt in, dat kennelijk ook een plaat
singsbcslissing van kruisraketten niet meer 
te verdedigcn valt als een noodzakeiijke 
bijdrage om minder risico's te !open ten 
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aanzien van onze nationaie veiiigbeid. 
Maar er is meer. Tk denk ook aan de bar
de, maar terechte, uitspraak die de com
missie doet over bet buidige streven naar 
wapenbebeersing. Ronduit wordt gezegd, 
dat de verwacbtingen ten aanzien van de 
wapenbebeersing te hoog gespannen zijn 
geweest. Wapenbebeersing komt in de we
reid van nu in het optimaie gevai neer op 
een cooperatieve sturing van de bewape
ningswedloop, die 'wei een remmend 
effect kan bebben, maar die voorlopig 
zeker geen einde kan maken aan eike uit
breiding of kwalitatieve ontwikkeiing van 
de bewapening'. Deze uitspraak verstoort 
ruw de ijie droom van veien, dat we door 
middei van een verdere uitbouw van onze 
bewapening de Sovjet-Unie zullen kunnen 
dwingen tot zodanige onderbandelingen, 
dat daaruit een daadwerkelijke verminde-
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ring van bewapeningsniveaus volgt. Die 
schaamlap voor het gedogen van wapen
vermeerdering deugt dus niet meer. We 
kunnen hopen daardoor de groei van de 
bewapening per saldo wat af te remmen, 
dat is alles. De uitbreiding en vernieuwing 
van nucleaire wapens zal onder deze vlag 
van de wapenbeheersing d6orgaan. En dat 
ondanks het feit, dat op elke grate stad 
in het Westen en in de Sovjet-Unie nu a! 
meer vernietigingskracht gericht staat dan 
aile munitie, die tot nu toe in alle oorlogen 
sinds het begin van de mensheid is ge
bruikt (naar de berekening van Frank 
Barnaby, SIPRI), en ondanks het feit dat 
de bewapeningsuitgaven in de wereld nu 
al meer bedragen dan het bruto Nationaal 
Produkt van de armste helft van de we
reldbevolking. 

Wanneer men deze beide standpuntbepa
lingen van de commissie - dat meer be
wapening niet minder risico behoeft in te 
houden, en dat de bewapeningswedloop 
door meer bewapening 6ok niet kan wor
den gekeerd - in hun onderlinge com
binatie op zich laat inwerken, lijkt de 
conclusie onontkoombaar: de commissie 
raadt het CDA aan zich opnieuw te bera
den op haar tot dusver gevolgde koers 
inzake het bewapeningsvraagstuk. Maar 
dat doet de commissie niet. Waarom niet? 
Want hoe zal de wapenwedloop ooit kun
nen worden gekeerd, wanneer zelfs plaat
singsbeslissingen en daarap volgende on
derhandelingen dat niet kunnen bewerk
stelligen? 

De weg, die de commissie bij de beant
woording van die vraag inslaat, is onver
wacht, maar tegelijkertijd allerminst 
nieuw. De commissie slaat hier namelijk 
op een soortgelijke wijze aan het dramen 
als eens Alfred Nobel deed- tegelijker
tijd wapenfabrikant en stichter van de 
Nobelprijs voor de vrede -:de voortgang 
van de techniek in de wereld zal de vrede 
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(d.w.z. het ontbreken van oorlog) eens tot 
een onontkoombaarheid kunnen maken! 
Want, zo stelt de commissie - nu al zijn, 
dank zij het bestaan van kernwapens, 
grate gewapende conflicten na de tweede 
wereldoorlog uitgebleven. En voor wat de 
toekomst betreft: de Ianden zullen door 
de voortgaande techniek steeds meer van 
elkaar afhankelijk raken. Hun prablemen 
worden steeds meer gemeenschappelijke 
problemen. En die problemen kunnen zo 
dringend worden dat de oude rivaliteit 
verdwijnt (het lijkt wel, of we hier de 
echo's horen van Kants 'Zum ewigen Frie
den'). Zo is het in het verleden gegaan -
van interdependentie tot integra tie- en 
zo zal het ook in de toekomst kunnen 
gaan. Mits wij van de aldus bereikte vrede 
maar niet a! te overspannen verwach
tingen hebben, en mits wij de grate andere 
vraagstukken van onze tijd die de wortels 
vormen van de internationale spanning, 
ook gezamenlijk willen aanpakken. Dat 
noemt de commissie de weg van de 'indi
recte terugdringing'. 

Ik geloof dat de commissie hier een mo
derne variant van het aloude vooruit
gangsgeloof bepleit. Ze draomt hier. Want 
de werkelijkheid gebiedt te zeggen, dat 
het natuurlijk juist de voortgaande bewa
peningsspiraal is die die 'andere' grate 
vraagstukken in de wereld onoplosbaar 
maakt. Nu a! versterkt de bewapenings
wedloop - die beslag legt op reeds 5 tot 
15% van de schaarse grondstoffen en 
energie van de wereld - de 'run' van de 
grate machtsblokken op wat nog in de 
derde wereld te halen valt. Daardoor 
wordt de lont aan het kruitvat in het Mid
den-Oosten verder ontstoken, en de derde 
wereld uiteengetrokken en overgegeven 
aan balkanisering. Bovendien worden 
door de bewapeningswedloop de energie
crises in de wereld regelmatig gevoed, en 
de hogere energieprijzen doen juist de 
armste ontwikkelingslanden de das om. 
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Zijn dan nog wezenlijke stappen mogelijk 
in de oplossing van het Noord-Zuid vraag
stuk? Zowel het rapport van de commis
sie-Brandt, als het OESO-rapport 'Facing 
the Future' logenstraffen toch die ver
wachting? 

Hiernaast past een opmerking van andere 
orde. Wanneer het inderdaad in de wereld 
als gehecl onder de druk van economic en 
technologic eens zou komen van interde
pendcntie tot integratie, wat voor een we
reid zal dat dan wel zijn? Is dan daarin 
dan tevens niet de mogelijkheid gegeven 
van een machtsmisbruik, waartegen geen 
cnkele tegenmacht meer hestand zal zijn? 
lk geloof eenvoudig niet aan dat wen
kcnde perspectief van de commissie. Een 
zinnetje elders in het rapport- het ge
vaar van een vrede met de laars op de 
nek- zou dan wel eens ten volle realiteit 
kunncn worden. De vrede kan ook te 
duur worden gekocht. 

Maar wanneer dit toekomstbeeld van de 
commissie als onwerkelijk of verwerpelijk 
moet worden aangemerkt, is de conclusie 
natuurlijk wei, dat dan ook het CDA niet 
aan een hernieuwd beraad op zijn koers 
inzake het kernbewapeningsvraagstuk ont
komt. Daartoe dwingt eenvoudig de twee
voudige standpuntbepaling van de com
missie op de nu aanwezige realiteiten. 

De geoorloofdheid van kernwapens 
Aan het slot van haar rapport spreekt de 
commissie over de politieke opdracht van 
de christen. Die slotparagraaf komt op mij 
over als mosterd na de maaltijd. Het we
zcnlijke is namelijk daarv6or al duidelijk 
gezegd. En we! op zo'n marrier, dat ik er 
intcns verdrietig van ben geworden. Dat 
vcrdriet schuilt niet in het feit, dat de 
commissie aan de lezers voorhoudt, dat 
hooggeste:nde verwachtingen over een 
spontaan uitbrekende wereldvrede op 
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basis van geweldloosheid van overheden 
een illusie is. 
Ik begrijp en ondersteun het verzet van 
de commissie tegen een wereldvreemd 
spreken en denken van diegenen, die - in 
een doperse stijl - de komst van het Ko
ninkrijk zien liggen in het verlengde van 
een wapenloze politick. Zo wordt onvol
doende beseft, dat uit zondige mensenhan
den geen volmaakte wereld groeien kcin, 
en dat een overheid, toegerust met de 
zwaardmacht, nodig blijft om geweld en 
onrecht op deze zondige wereld tegen te 
gaan. 
Maar de pijn komt wel, wanneer de com
missie op basis van haar vrij cynische ken
schets van het domein van de politick
een wereld waarin je met kracht moet op
komen voor jezelf en anderen, anders 
word je buurmans gek of slaaf, en wordt 
je eenvoudig de nek omgedraaid - dat 
door gaat trekken tot de moraal, tot de 
ethiek van het politieke handelen. Wan
neer wij namelijk er eenmaal voor geko
zen hebben 'ons aan het juk van het poli
tieke vak te onderwerpen en daaraan mee 
te doen', moeten we niet meer de illusie 
hebben in deze tijd dat met een onge
schonden geweten te kunnen klaren: 'Een 
gerust geweten kan niemand hebben'. We 
ontkomen er, anders gezegd niet aan, hoe 
dan ook onze handen vuil te maken. Dat 
doen degenen die beslissen tegen een 
plaatsing van kruisraketten, dat doen ook 
degenen die ervoor zijn. In het politieke 
leven, het 'natuurlijke' Ieven, ligt kenne
lijk een soort doem tot zondigen besloten. 
Ik kan hier niet mee uit de voeten. Tot in 
de consequenties doorgedacht zou deze 
visie inhouden, dat Christus in het poli
tieke Ieven eigenlijk niet goed na te volgen 
is; dat er niet steeds temidden van een 
ontaarde wereld een keus gemaakt kan 
worden (en moet worden) tussen wat goed 
is en wat kwaad, tussen wat God wei en 
niet van ons vraagt. 
Deze visie van de commissie op de wereld 
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van de politick wreekt zich dan ook op 
een ontstellende wijze, wanneer over de 
vraag naar de geoorloofdheid van het aan
houden en gebruik van massale vernieti
gingswapens wordt gesproken. De com
missie, die het standpunt van de atoom
pacifist unaniem als politick onwerkbaar 
of onbruikbaar afwijst, verbindt daaraan 
namelijk niet de conclusie, dat in de 
huidige omstandigheden het hebben 
en/ of gebruiken van bepaalde kernwa
pens geoorloofd zou zijn. 
Wanneer de commissie dat zou hebben 
gedaan, zou dat althans een basis zijn ge
weest om in de discussie tussen christenen 
over de kernbewapening grond onder de 
voeten te krijgen. Nee, de commissie zegt 
exact het tegendeel. Ze verklaart: 'Ieder 
voelt dat we zulke wapens niet behoren te 
hebben, en er niet mee behoren te drei
gen'. Verder op staat het zelfs nog krasser: 
'Dat de kernwapens volstrekt verkeerd 
zijn, en dat het gebruik of zelfs maar de 
dreiging ermee volstrekt te veroordelen is 
- dat standpunt wordt vrijwel door ieder
een onderschreven, en terecht'. 
Het is om van te ijzen. De commissie dekt 
een beleid, onder afwijzing van het atoom
pacifisme, dat ze zelf volstrekt ongeoor
loofd acht. Zij trekt uit haar eigen oordeel, 
dat het gebruik en het dreigen met kern
wapens volstrekt ongeoorloofd is, geen 
enkele directe politieke consequentie. Hoe 
is dat in vredesnaam mogelijk? 
Het heeft te maken met een onderscheid, 
dat de commissie al in het begin van haar 
rapport maakt tussen wat men twee werel
den zou kunnen noemen: de wereld van 
een 'mooie en nobele' vrede, vanwaaruit 
de stem klinkt om de vrede te bewaren 
omdat het zo hoort- en de andere wereld, 
de wereld van de harde politick, waarin 
een minder soort vrede moet worden be
waard omdat het moet. Kennelijk komt de 
verklaring, dat kernwapens volstrekt on
geoorloofd zijn, uit die andere wereld
de wereld van wat 'eigenlijk' zou horen. 
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Daarom behoeft de commissie er ook in 
het politieke vlak geen directe consequen
ties uit te trekken. Want, zoals de com
missie het toelicht: 'Dat helpt ons niet 
verder'. Kennelijk moet in de politick dus 
vanuit een andere normativiteit, vanuit 
een andere moraal worden gehandeld. 
Namelijk vanuit een moraal, die niet meer 
wordt bepaald door de rechtstreekse vraag 
of bepaalde wapens al dan niet geoor
loofd zijn - maar door de vraag 'hoe wij 
in deze wereld zonder vee! kleerscheuren 
van die wapens afkomen'. Dat doe! stelt 
zijn eigen moraal. En die mag en behoort 
in de politick het heginsel dat leidt tot de 
geoorloofdheidsvraag, volstrekt verdrin
gen.pit rapport is het rapport van de 
tweeerlei wereld en de tweeerlei moraal. 
Zouden de commissieleden ook bij wat 
nader doordenken dat persoonlijk echt 
voor hun rekening kunnen will en en blij
ven nemen? Want deze opstelling zou in
houden, dat ze bijvoorbeeld als kerkleden 
van harte zouden kunnen instemmen met 
elk herderlijk schrijven, waarin de kern
wapens - zowel het gebruik ervan, als 
het dreigen ermee- volstrekt ongeoor
loofd worden genoemd, en in hun poli
tieke werkzaamheid tegelijkertijd zouden 
kunnen instemmen met een beleid dat op 
dat gebruik en die dreiging met kernwa
pens gebaseerd is. Is dat niet onstellend 
schizofreen? Bovendien kan ik mij van 
deze commissieleden, die ik persoonlijk 
ken, eenvoudig niet indenken, dat -
wanneer het bijvoorbeeld over de inge
bruikneming van nog angstwekkender 
chemische wapens zou gaan- voor hen 
stuk voor stuk zou gelden, dat ze nooit 
het ogenblik zien komen om te zeggen: 
nee, deze wapens zijn inderdaad volstrekt 
ongeoorloofd, we mogen ze ook in de po
litick niet gebruiken en er niet mee drei
gen. Dat is toch eenvoudig niet te gel6ven? 
Intussen blijft op grond van wat in dit 
rapport staat - dat het gebruik en de 
dreiging met elk kernwapen volstrekt on-
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geoorloofd is, en we er tegelijkertijd niet 
onder uit kunnen -levensgroot deze aan
klacht tegen dit commissiewerk geldig: 
door dit te zeggen en te verdedigen heeft 
u, wellicht onbedoeld, de betekenis van 
clke grens-stellende norm voor het politick 
handelen ontwaard. En dat is voor een 
christelijke politieke partij eenvoudig on
waardig. Als naar uw mening - die ik 
persoonlijk te ongenuanceerd vind - het 
dreigen met kernwapens onder alle om
standigheden volstrekt ongeoorloofd is, 
waarom verbindt u er dan in vredesnaam 
niet de consequentie aan dat dat ook poli
tick gez.ien niet mag en niet kan? Zo breekt 
u op de duur alle echte moraliteit stuk, 
en Ievert u politick, zolang maar de juiste 
d6elen zijn gesteld, aan de eigenmachtig
heid van de Realpolitik over. 

Een slotopmerking 
Zo kan bet niet, zo mag het niet. Maar 
hoe dan wei? 
De vraag naar de geoorloofdheid van de 
middelen waarmee we ons verdedigen 
mag niet worden ge"immuniseerd, of wor-
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De juiste marrier van stellen is niet, of we 
allemaal in aile omstandigheden atoom
pacifist moeten zijn. De politieke vraag is, 
welke wapens, en op welke wijze ingezet, 
en in welke situatie aangewend, nu wei of 
niet meer stroken met het karakter van 
een rechtsstaat. Want een rechtsstaat kan 
en mag niet totalitair zijn in zijn middelen 
tot rechtshandhaving in de wereld. 
De beantwoording van die politieke vraag 
kan voor de ene politicus anders uitvallen 
dan de ander. Dat moet worden aanvaard. 
Maar wat niet kan en mag worden aan
vaard, is dat de vraag zelf ontweken, ont
lopen wordt. Daarin heeft de commissie
Donner op een onaanvaardbare wijze 
politiek gefaald. 
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door mr. J. A. Mommersteeg 

Mr. f. A. Mommersteeg is lid van de Tweede Kamer 
voor het CDA. In de CDA-fractie is hij co(jrdinator 
voor huitenlandse zaken. ontwikkelingssamenwerking 
en defensie en voorzitter van de werkgroep wapenbe
heersing. 

'Vluchten kan niet meer' 

Ik kom er maar rond voor uit: ik heb meer moeite gehad met het formuleren van een 
commentaar op het 'rapport-Donner', dan enige van mijn fractiegenoten, die al op de 
dag van de publikatie de commissie ferm onder vuur hebben genomen. Collega Joep 
de Boer, altijd goed voor een plastisch zeemanswoord, voelt zichzelf en de Tweede Ka
merfractie in de kuif gepikt. Hij baalt van dit stuk: 'Alles wat de CDA-fractie de 
laatste jaren heeft geprobeerd wordt eigenlijk als waardeloos betiteld. Jedere eenzijdige 
stap, zoals tegen de neutronenbom, wordt afgewezen' (Trouw 7 januari). Het rapport 
zou zich volgens De Boer (Volkskrant 7 januari) richten 'tegen de mensen, die de 
hoofdlijn van de fractie bepaald hebben'. 

Ook na herlezing van het rapport heb ik 
niet de indruk overgehouden dat dit de 
opzet van de commissie is geweest. Een
zijdigheid wordt niet, althans niet geheel, 
afgewezen. W el wordt gewaarschuwd -
en m.i. terecht - tegen een mate van 
Nederlandse eenzijdigheid, die zou leiden 
tot toenemend verlies van invloed juist op 
het gebied van de kernwapenproblema
tiek, daar waar die invloed (steeds relatief, 
toch) optimaal kan zijn: in het bondge
nootschap. Wie die optimale invloed wer
kelijk wil, weet dat de nationale eenzijdig
heidsmarges beperkt zijn. 
De fractie heeft zich uitgesproken tegen 
de invoering van het neutronenwapen, 
o.m. omdat hiermee haars inziens een be-
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langrijke stap verder wordt gegaan op de 
weg tot vervaging en verlaging van de 
atoomdrempel. Zij heeft zich uitgesproken 
tegen nuclearisatie van de artillerie, zulks 
als aanzet tot terugdringing van nucleaire 
gevechtsveldwapens, in de overtuiging dat 
deze terugdringing ook door beschikbaar 
gekomen conventionele middelen mogelijk 
moet zijn. Zij acht dit een zeer belangrij
ke zaak. Zij weet natuurlijk ook wei dat, 
wil deze terugdringing werkelijk effectief 
zijn, uiteindelijk het gehele bondgenoot
schap voor deze overtuiging gewonnen 
zal moeten worden. Zij meent dat juist op 
dit gebied van de nucleaire gevechtsveld
wapens het bondgenootschap als zodanig 
ruimte heeft voor eenzijdige stappen. 
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Ook na de op 12 december 1979 toege
zegde en inmiddels voltooide, eenzijdige 
terugtrekking van 1000 Amerikaanse 
kernkoppen uit Europa. 

Ik geloof we!, dat het feit, dat de afgelo
pen twee jaar vanuit de fractie nogal eens 
individuele schoten in verschillende rich
ting zijn afgevuurd, bijgedragen heeft tot 
kennelijk bestaande misverstanden over 
deze lijn van de fractie. 
Ik ga nu niet nader in op het voorlopig 
neen van de fractie tegen de plaatsing van 
n ucleai re middellange afstandswapens. 
Het vereist een voor dit kader te uitvoe
rige beschouwing. Bovendien wil ik de 
nadere discussie hierover in de werkgroep 
wapenbeheersing afwachten. 

Jammer vind ik het intussen, dat het rap
port niet of nauwelijks aandacht schenkt 
aan de hierboven gememoreerde proble
matiek van de nucleaire gevechtsveldwa
pens. Ook het proliferatiegevaar wordt 
niet uitgewerkt, terwijl Nederland als part
ner in Urenco en op tal van multilaterale 
fora betrokken is bij het non-proliferatie
streven en een actief en creatief beleid 
behoort te voeren.l) 

lk heb nogal moeite gehad met de taal van 
het rapport, het vrij generaliserend ge
bruik van woorden en begrippen. Ten dele 
zal dat wei Iiggen aan de opzet en het ka
rakter. Maar toch: begrippen als vrede, 
ontspanning (verschil van opvatting tussen 
Oost en West), interdependentie, wapen
beheersing, ontwapening e.a. had ik graag 
scherper geanalyseerd en gedefinieerd 
gezien en - samenhangend hiermee -
de internationale politieke context, die 
van zo grote betekenis is, meer toegelicht. 
Sommige uitspraken zou ik niet graag 

voor mijn rekening nemen. Twee voor
beelden: 
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'Men behoeft slechts aan het proces van 
de dekolonisatie te herinneren en ieder 
zal toegeven, dat dat zonder de dreiging 
van de kernwapens vee! stroever en met 
nog heel wat meer bloedvergieten en ver
woesting zou zijn verlopen' en: 
'Als wij het in Nederland voor het zeggen 
hadden, of als West-Europa, zelfs als de 
NAVO het voor het zeggen had, dan was 
er geen kernwapenvraagstuk; onder elkaar 
werden wij het makkelijk eens'. 

Er is een veelvuldig en verwarrend ge
bruik van het woord 'wij'. Verwarrend 
omdat lang niet altijd en zeker niet on
middellijk duidelijk is, wie met die 'wij' 
bedoeld worden: wij Nederlanders, wij 
Europeanen, wij Westerlingen (NAVO
bondgenoten), of wij CDA'ers enz.? 
Merkwaardig is ook de uitspraak, dat 
de Ianden van West-Europa zich nauwer 
aaneen moeten sluiten, 'om een voldoen
de sterke stem te Iaten horen in de inter
nationale verhoudingen, met name tegen
over de VS en de Sovjet-Unie'. 

Gezien de wezenlijke strekking van het 
rapport, is dit op een lijn stellen van de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, deze 
verbale equidistantie van Europa tussen 
Washington en Moskou, een slordigheid, 
geen pleidooi voor het betreden - ook in 
militair opzicht - van een onafhankelijke 
'derde weg'. Zo'n slordigheid kan echter 
weer tot onnodig misverstand leiden. 
Ik besef overigens zeer wei, dat de com
missie voor een bijzonder moeilijke taak 
stond: een natuurlijk niet al te omvang
rijke 'handreiking' te schrijven voor een 
brede discussie in het CDA over de, ook 
in technisch opzicht buitengewoon inge-

1) Nict voor nicts hccft de CDA-fractie enige jaren aangcdrongen- tenslotte met succes- op 
intcrdcpartcmentale integratie van dit beleid. en in het kadcr daarvan op de benoeming van een 
spccialc ambassadeur. 
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wikkelde kernwapenproblematiek. De 
kern van haar opdracht was een analyti
sche beschrijving van de standpunten (be
naderingen met inbegrip van de ethische 
aspecten) binnen het CDA ten aanzien 
van deze problematiek en de gevolgen 
welke daaraan verbonden zijn. Een bij
zonder moeilijke taak, vooral vanwege het 
in Nederland terzake heersende discussie
klimaat. In die beschrijving is de commis
sie geslaagd. En dat is bijzonder nuttig. 

In het voorwoord wordt gezegd, dat de 
commissie zich terecht heeft onthouden 
van het formuleren van een gedetailleerd 
standpunt. Dit 'terecht' slaat dan blijkbaar 
op de opdracht, die niet toeliet dat de 
commissie concrete keuzen zou doen ten 
aanzien van de politieke vragen die door 
Nederland en het CDA moeten worden 
beantwoord. 
Dit neemt niet weg, dat de commissie
m.i. terecht - de verantwoordelijkheid 
op zich heeft genomen, een aantal stel
lingen te betrekken, resp. een aantal con
clusies te formuleren, die mijns inziens 
als uitgangspunten kunnen dienen voor de 
uitwerking van een concreet politick be
leid. 

In mijn eigen woorden zeer kort en onvol
ledig samengevat komen zij hierop neer: 
Kernwapens zijn verkeerd, maar zij be
staan: zij zijn vooralsnog niet weg te den
ken en zeker is de kennis van de nucleaire 
wapentechnologie niet af te schaffen. 
Zij spelen een oorlogvoorkomende rol, zij 
het dat de nucleaire bewapeningsrace de 
risico's vergroot. Met aile respect voor de 
ethische motivering van het atoompacifis
me en de getuigende waarde ervan, kan 
het niet aanvaard worden als uitgangspunt 
voor een concrete politick van veiligheid 
en vrede. 
Het is geboden de moeizame weg te blij
ven gaan van wapenbeheersing, gericht op 
beheersing van die risico's, afremming van 
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de bewapeningswedloop en wapenver
mindering, bij handhaving van evenwich
tige militaire verhoudingen tussen Oost en 
West. Het gaat daarbij niet aileen om 
nucleaire wapens, maar oak om zgn. con
ventionele (steeds meer geperfectioneerde) 
wapens, die oak massale vernietiging en 
oneindig leed kunnen veroorzaken. 
Die weg moet begaan worden in bondge
nootschappelijk verband. 

Hoewel ik het met de algemene strekking 
van het rapport eens ben, heb ik tach 
moeite met de tach wei uiterst sombere 
toonzetting van het rapport en zeker met 
het gevoel van machteloosheid en rade
loosheid, waarvan aan het slot sprake is. 
Ik geef toe dat er aile reden is voor zeer 
ernstige bezorgdheid en pessimisme met 
betrekking tot de huidige situatie, maar 
met gevoelens van machteloosheid en ra
deloosheid komt men natuurlijk niet ver. 

Ook de commissie wil zich natuurlijk niet 
Iaten overheersen door zulke gevoelens. 
Het zou strijdig zijn met het door haar 
rapport bepleite gestaag werken aan gelei
delijke internationale ordening op ver
schillcnde terreinen, bij stukjes en beetjes, 
als noodzakelijk proces, als begaanbare 
weg, oak - niet aileen - om de bewape
ningswedloop onder controle te krijgen. 
Zulke gevoelens spelen wei een grate rol 
in de Nederlandse discussie en leiden dik
wijls tot oak wel in onze fractie gehoorde 
uitspraken als: er is op het gebied van de 
wapenbeheersing niets bereikt. 
Ik vind zulke uitspraken aantoonbaar in 
strijd met de werkelijkheid en politick ge
vaarlijk omdat zij tot passiviteit of illusio
nistisch escapisme kunncn leiden. Maar 
zelfs a! zou 'niets bereikt' zijn, dan nog is 
het noodzakelijk en een opdracht voort te 
gaan op die moeizame weg van wapenbe
heersing, wetend dat dit een moeizaam en 
langdurig proces is. Een proces- en ik 
waag nu maar eens een definitie- van 
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rcgulering van strijdkrachten en bewape
ning, door middel van wederzijdse over
ccnstemming tussen twee of meer tegen
over elkaar staande en elkaar wantrou
wcnde staten of statengroeperingen, met 
het doe! - in een bewapende wereld en 
ondanks voortdurende conflicten- oar
log te voorkomen, de internationale stabi
liteit te vergroten en de internationale be
trekkingen meer voorspelbaar te maken. 
Het is geen ontwapening, al kan het wa
penvermindering inhouden en moet het 
ook gericht zijn op evenwichtige verhou
dingen op lager niveau. 

Het CDA heeft nu achtereenvolgens drie 
;. vcrschillende commissies aan het woord 
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een beleid voor veiligheid en vrede, met 
inbegrip van de kernwapenproblematiek: 
de commissie-Kremer, de commissie-Neu
man en nude commissie-Donner. Hun 
rapporten verschillen sterk in opzet en 
karakter. Maar in wezen zijn zij tot de
zelfde politieke basisconclusies gekomen. 
Daarmee is natuurlijk niet iedereen tevre
den. Maar CDA-bestuur, op die drie rap
porten moet wel een concreet en duidelijk 
beleid gebouwd kunnen worden. Partij en 
land vragen spijkers met koppen. Ook 
daarmee zal niet iedereen tevreden zijn. 
Maar: 'vluchten kan niet meer'! 
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Gezien de karige partie tijd die ons was toegemeten heb ik van te voren voor mezelf orf 
vastgesteld waarop ik bij lezing van bet rapport vooral zou !etten. m 
Dat waren de volgende drie vragen: I~ 

1. Herken ik mezelf in de beschrijving 
die de commissie geeft van 'mijn' stand
punt? Want op de vele gemeente-avonden 
waarvoor ik word uitgenodigd als Her
vormde afgevaardigde in het landelijk 
TKV en als functionaris van de Hervorm
de synode kom ik heel wat CDA'ers tegen 
die over de kernbewapening net zo den
ken als ik. 

2. Hoe wordt in het rapport meer in 
't algemeen omgegaan met de recente ont
wikkelingen in de kerken? Ik dacht daar
bij uiteraard vooral aan de handreiking 
'Kernbewapening' van de Hervormde sy
node, die in het najaar van 1979 vrijwel 
tegelijk verscheen met het rapport-Neu
man: Vrede en Veiligheid (uitg. van de 
Wetenschappelijke Instituten van het 
CDA, Den Haag, 1979), voorts aan de 
verdere uitbouw in 1980 van de IKV-
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campagne, aan bet advies van Pax Christi 
aan de bisschoppen (okt. 1980) en aan de 
pastorale brief van de Hervormde synode 
(nov. 1980). Deelt het rapport de daar ge
boden analyse van de werkelijkheid? Wat 
vindt bet van bet voorstel dat wordt ge
daan? 

3. Waar staat bet rapport zelf in de ont
wikkeling die bet CDA doormaakt? Want 
het leek me logisch dat het rapport meer 
zou bevatten dan aileen een opsomming 
van de in het CDA levende standpunten. 
Dus: welke ontwikkelingslijnen trekt het 
door, en welke snijdt het af? 

De lezing van het rapport-Donner gaf mij 
geen aanleiding om van deze opzet af te 
wijken. W el moet ik bekennen dat ik me 
nu met lange tandcn aan mijn arbeid zet. 
Het hele rapport maakt op mij een matte 
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indruk, uitgekauwd, weinig bezield en niet 
bcziclcnd. En de groeicnde kloof die ik 
toch al dit afgelopen jaar bespeur tussen 
hct den ken in de kerken en in bet centrum 
van de Nederlandse politick, betreur ik 
met extra pijn, waar het een politieke 
partij betreft die zich evenals de kerken 
wil Iaten gezeggen door de Messias, de 
Vredevorst. 

I. De beschrUving van het atoom-
pacifisme 

De commissie begint de haar opgedragen 
inventarisatie van standpunten met bet 
atoompacifisme. Zat er een atoompacifist 
in de commissie? Zo te zien niet. Ik reken 
mijzelf tot deze stroming- een van de 
hoofdstromingen, volgens de indeling van 
de commissie -, en ik heb moeite om 
me in de beschrijving te herkennen. De 
afstand blijkt a! meteen in twee feitelijke 
onjuistheden. De eerste is een kleinigheid, 
maar zo'n foutje is wellicht illustratief. De 
fKV-campagne begon niet, zoals de com
missie meent, met de protesten tegen de 
neutronenbom en tegen deNA VO-moder
nisering. Dat Iaatste kwam pas in 1979 
op gang, en de IKV-campagne is in 1977 
opgezet los van de N-bom affaire. Wei 
hebben beide uiteraard vee! aandacht ge
vergd van het IKV. De tweede onjuistheid 
is vee! wezenlijker. Het rapport-Donner 
begaat namelijk een ernstige fout door in 
zijn tweedeling het IKV in te delen bij de 
rubriek 'atoompacifisme' en de Hervorm
de synode en Pax Christi bij de rubriek 
'andere standpunten', d.w.z. standpunten 
die 'om politieke en militaire redenen een 
andere weg kiezen'. Maar de Rervormde 
synode heeft zich het voorstel van het 
fKV eigen gemaakt en Pax Christi heeft 
in een uitvoerig betoog de bisschoppen 
geadviseerd om dat ook te doen. Hoezeer 
de indeling rammelt blijkt ook hieruit dat 
onder de rubriek 'andere standpunten' 
ook de eenzijdige afstoting van aile Ne-
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derlandse kernwapentaken kan vallen
hetgecn precies is wat de atoompacifisten 
voorstellen. 

De Hervormde synode dient al sedert haar 
kernwapengeschrift van 1962 tot het 
'atoompacifisme' te worden gerekend. Ret 
gaat immers bij het atoompacifisme om 
de overtuiging dat er een grens is aan de 
legitieme uitoefening van wapengeweld en 
dat kernwapens in elk geval aan gene zijde 
van die grens Iiggen. Daarvoor zijn vele 
argumenten, die beslist niet, zoals bet 
rapport-Donner doet, op te splitsen zijn in 
'geloof', 'ratio' en 'actie' alsop zichzelf 
staande categorieen - laat staan dat de 
vredesbewegingen vooral in bet derde 
laatje zouden thuishoren. Ik kan immers 
mijn geloofsoverwegingen, met name de 
zorg over de toekomst van Gods schep
ping, nooit scheiden van wat ik voor m'n 
ogen zie gebeuren of in de verte zie aanko
men. En dat zet mij in beweging, in actie. 
Kernwapens zijn middelen die wegens hun 
aard onbruikbaar zijn; een veiligheids
systeem dat berust op de uitgesproken be
reidheid om al wat ons is toevertrouwd 
en wat ons lief is te vernietigen is naar 
mijn diepste overtuiging in strijd met Gods 
Koninkrijk, dat wij verwachten en dat in 
Jezus Christus onder ons is gekomen. 

'De gevolgen van dit standpunt spelen in 
de visie van de aanhangers ervan geen 
rol', schrijft de commissie-Donner. Onzin, 
natuurlijk. Wie de discussies in de kerken 
volgt weet dat over niets zoveel gesproken 
wordt als over de mogelijke gevolgen van 
dit standpunt. Ret rapport-Donner heeft 
zich Iaten vangen in de oude, onvrucht
bare tegenstelling tussen 'getuigenis' en 
'verantwoordelijkheid' (zie bijv. de tegen
stelling tussen 'getuigen' en 'middelen'). 
Maar ethiek is altijd bezinning op verant
woordelijk handelen, waarbij men bepaal
de middelen kiest met bet oog op bepaalde 
gevolgen (zie hiervoor de Rervormde 
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handreiking 'Kernbewapening', pag. 98). 
Vandaar dat het atoompacifisme niet stil 
blijft staan bij zijn 'neen', maar zich pre
cies dezelfde vraag stelt als de commissie
Donner: hoe komen we van deze ver
schrikkelijke wapens af? En kenmerkend 
voor het huidige atoompacifisme in Ne
derland is dat het daartoe een concreet 
voorstel heeft ontwikkeld, voorzien van 
uitvoerige militaire analyses en politieke 
argumenten,- een voorstel dat het poli
tieke ton eel in Nederland vooral het afge
lopen jaar sterk is gaan bei:nvloeden om
dat er macht achter is georganiseerd, 'van 
onderop'. Ik vind het onbegrijpelijk dat 
het rapport-Donner, evenals eerder het 
rapport-Neuman, dit voorstel niet serieus 
bespreekt. Aileen al daarom is dit nieuwe 
rapport mijns inziens even onbruikbaar 
voor het CDA als het oude. 
Het zou de discussie hebben verder ge
holpen, als was gepoogd het atoompacifis
me (ik heb een hekel aan die term) te be
schrijven als een beweging die zich uiter
aard concentreert op de nucleaire wapen
wedloop, als meest markant symptoom 
van wat er met ons samenleven mis is, 
maar die daar uiteraard niet bij blijft 
staan. Het atoompacifisme dus niet als 
een houding maar als een beweging, niet 
als een standpunt maar als een weg, niet 
als een getuigenis maar als een voorstel. 
De commissie-Donner volstaat evenwel 
met een overbodige vermaning aan het 
adres van het atoompacifisme en met 
enkele grove vertekeningen. De verma
ning: uitbanning van atoomwapens aileen 
is een volstrekte illusie, gevaarlijk zelfbe
drog. Zoiets had de commissie ook uit 
vrijwel elk atoompacifistisch geschrift 
kunnen citeren. Maar de zin die volgt 
zoekt men daar vergeefs: 'Die uitbanning 
kan slechts slagen in het raam van een 
uitbanning van het oorlogsgeweld als zo
danig'. Op het fatalisme van deze uit
spraak kom ik in de volgende paragraaf 
terug. Nude vertekeningen. Het atoom-
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pacifisme wordt geschetst als leidend tot 
conventionele oorlogen of tot meer chemi
sche en bacteriologische wapens, of als 
iets dat eigenlijk heel dichtbij eenzijdige 
ontwapening staat, of als leidend tot af
braak van het afschrikkingssysteem aileen 
aan westelijke kant. En dat lokt dan het 
gevaar uit van 'een vrede met de laars op 
de nek'. (Welke nek? Die van onze buren, 
zegt het rapport. Welke buren? Mijn bo
venburen? Belgie? De Bondsrepubliek? 
Of verre buren zoals Iran, Jamaica, Soc
dan, Zuid-Afrika? Geen antwoord. De be
tekenis van deze pathetische passage ont
gaat me dan ook.) Het atoompacifisme 
wordt 'het stellen van zo radieaal moge
lijke eisen' in de schoenen gesehoven, ter
wijl wat het IKV voorstelt m.i. de kleinst 
denkbare stap is. 
Wat dus in het rapport volstrekt ontbreekt 
is een bestudering van de uitweg die het 
huidige atoompaeifisme in Nederland 
voorstelt, namelijk de weg van een eerste 
eenzijdige stap in de richting van een 
nieuw veiligheidsbeleid. De uitdaging van 
dit voorstel- en de brede steun ervoor in 
onze samenleving - heeft de commissie 
domweg genegeerd. 

Het atoompacifisme wordt afgewezen als 
uitgangspunt voor de politick omdat het 
'voorbij ziet aan de nog onmiskenbare 
oorlogsvoorkomcnde werking van het af
schrikkingsevenwicht'. 
Tegelijk blijkt dat de commissie het voor
stel voor een nieuwe politick van eenzij
dige stappen- die zeker in hun eerste fase 
het systeem bepaald niet uit balans zuilen 
halen - niet heeft begrepen, ondanks 
3 jaar IKV-campagne en ondanks het uit
voerige advies van Pax Christi. Ethisch 
heeft men het niet begrepen: men spreekt 
van rust voor ons hart, van schone handen 
en van gerustgestelde eigen gewetens. 
Militair licht men de Iezer onjuist voor: 
alsof de NAVO een nucleair 'gat' in bet 
door Nederland verdedigde vak zou toe-
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staan en dit niet simpelweg zou opvullen; 
de onzin over het eerste Iegerkorps en de 
uitlokking van een aanval in die riehting, 
is de eommissie onwaardig. (Denuclearisa
tie van Nederland en de Nederlandse 
krijgsmaeht Ievert geen ernstige militaire 
problemen op voor de NA VO, wei poli
tieke.) En ook politiek heeft men het 
voorstel niet begrepen: een politiek van 
eenzijdige stappen is geen nieuw voorstel, 
zegt de eommissie. In de aehter ons Iiggen
de jaren heeft de NA VO reeds pogingen 
van deze aard gedaan, maar helaas met 
'onvoldoende of zonder sueees'. Dit blijkt 
te slaan op de 'tcmporisering' in de op
voering van de NA VO-bewapening vanaf 
het einde van de jarcn '60. Alsof het ver
flauwen van de aandaeht in de V.S. voor 
hct Europese slagveld ten tijde van Viet
nam- want daarop doelt de eommissie 
- verstaan kan worden als een variant op 
het IKV-voorstel tot een nieuw veilig
hcidsbeleid! 

Merkwaardig is ook de ruime aandacht 
voor het a! of niet lid blijven van de 
NA VO. Dat is toeh binnen het CDA hele
maal niet in diseussie? En heeft het IKV 
ooit voorgesteld om uit de NA VO te tre
den? De werkelijke vraag is geheel anders, 
namelijk of wij meer invloed kunnen krij
gen door een eigen beleid of door aanpas
sing. Dat wij door denuclearisatie onze 
stoel zouden opgeven is feitelijk onjuist. 
lk eoncludeer dat het atoompaeifisme in 
hct rapport-Donner niet wordt heschreven 
maar wordt afgesehreven, en wei op grond 
van een beeld dat met het concrete atoom
pacifisme zoals zich dit thans in Neder
land breed maakt weinig van doen heeft. 
Aileen a! daarom is het rapport-Donner 
onbruikbaar voor het doe! waarvoor het 
is gemaakt. Met een discussie die begint 
met het belangrijkste gespreksonderwerp 
zo te vertekenen schieten we niets op. 

'Aan de diverse visies is op faire wijze 
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recht gedaan', schrijven voorzitter en 
directeur van het Wetenschappelijk Insti
tuut in hun voorwoord. Wat de directeur 
betreft is dit een pluim op zijn eigen hoed, 
want hij was oak secretaris van de com
missie. Als ik kijk naar mijn visie, die door 
velen in de kerken en (gelukkig) ook in 
het CDA wordt gedeeld, is deze pluim 
dus niet verdiend. De ruimte ontbrak hier 
om aile plekken aan te geven waar de 
commissie kleinerend, karikaturaal of 
zelfs feitelijk onjuist over het atoompaci
fisme spreekt. Dat de commissie blijkens 
haar aanbiedingsbrief deze stroming min
der gecompliceerd van aard vindt dan de 
overige zegt meer over de commissie dan 
over haar onderwerp. Wat moeten nude 
atoompacifisten in het CDA met zo'n on
nozele analyse van hun standpunt? Wat 
betekent het voor hen als dit rapport de 
contouren tekent waarbinnen de meer 
concrete standpuntbepaling in het CDA 
zich gaat afspelen? Want daarvoor is het 
rapport tach bedoeld? Vallen de betref
fende fractieleden terug in de oude positie 
dat zij 'dispensatie' krijgen? M.a.w., zij 
mogen er een wat vreemdsoortig geweten 
op na houden mits zij er maar geen poli
tick mee bedrijven? Zij hebben zich die 
dwaze positie jarenlang Iaten aanleunen. 
Als zij zich daarin Iaten terugdringen zijn 
aile lessen van het recente verleden voor 
niets geweest. 

2. De omgang met de ontwikkelingen in 
de kerken 

De vraag 6f iiberhaupt de ontwikkelingen 
in de kerken een rol spelen in het CDA is 
niet overbodig. In maart 1980 bleek mij 
dat een aantal Hervormde Tweede Ka
merleden niet wist of de handreiking van 
de synode over de kernbewapening al 
was verschenen. Op dat moment lag de 
vierde druk van het boekje in de hoek
handel (het was verschenen in de vredes
week 1979); er was vee! over geschreven 
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in de kerkelijke pers en de discussie in de 
Hervormde kerk op letterlijk duizenden 
gemeente-avonden was in volle gang. 
Mijn indruk is dat de commissie-Donner 
slechts vluchtig kennis heeft genomen van 
achtergrondstukken, zoals IKV -publika
ties, de synodale handreiking en het rap
port van Pax Christi. Wat de Synode en 
Pax Christi voorstellen is ronduit onjuist 
omschreven. Mijn indruk is bovendien dat 
we in de kerken over het kernwapen
vraagstuk degelijker werk leveren dan in 
het CDA nodig wordt geacht. Onze 
standaarden liggen hoger. Oat klinkt wei 
erg arrogant, nietwaar? Want ik ben zelf 
bij enkele van de genoemde kerkelijke 
documenten nauw betrokken geweest. 
Maar toch zeg ik het, want het zit me 
enorm dwars. Op vee! gemeente-avonden 
krijg ik te horen: laat dat over aan de 
politiek. Als ik dit rapport lees, denk ik 
weer: nee! 
Het rapport-Donner begaat geen theologi
sche blunders zoals het rapport-Neuman 
dat begon met de beloften van Gods vre
derijk in Micha 4 en Jesaja 2 achteloos 
weg te strepen tegen de beschrijving van 
het gezicht in Joel 3. Evenmin wordt het 
bijbelse visioen van vrede ingevuld naar 
westerse 20e eeuwse normen. Maar met 
de constatering dat de bijbelse 'sjaloom' 
bij ons zo vaak afwezig is en dat voor 
handhaving van de betrekkelijke vrede 
macht nodig is begint het toch pas? Dan 
komen toch de vragen zoals: welke be
dreigingen hebben de 80-er jaren in petto? 
Hoe verhouden die zich tot de te verwach
ten ontwikkelingen op kernwapengebied? 
Maar voor antwoorden op die vragen 
moet ik de lezer verwijzen naar (bijvoor
beeld) de laatste vredeskrant van het IKV. 
Het rapport-Donner zwijgt erover. 
Ook in kerkelijke analyses van het kern
wapenvraagstuk vindt men de erkenning 
van bet rapport-Donner dat bet nucleaire 
tijdperk de supermachten tot behoedzaam
heid heeft gedwongen - althans in hun 
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onderlinge omgang. Oat daarmee veel 
bloedvergieten zou zijn voorkomen, met 
name in bet proces van dekolonisatie, lijkt 
me even wei zeer twijfelachtig. In Algerije? 
In Vietnam? Cambodja? Angola? Zim
babwe? De schatting in de Hervormde 
synodale handreiking van 15 miljoen do
den in gewapende conflicten sinds 1945 is 
de laagst mogelijke ('Kern bewapening', 
p. 66). 
Het rapport-Donner stelt dat als vandaag 
de kernwapens verdwenen dan zou reeds 
vannacht chaos ontstaan. Die opmerking 
is even speculatief als overbodig. Niemand 
bepleit namelijk dit soort uiterst drasti
sche en puur theoretische wijzigingen in 
het internationale stelsel. Ernstiger is de 
oneigenlijke tegenstelling tussen sympto
men en oorzaken, vlak daarop. Die door
trekt bet hele rapport en maakt dat het 
zo'n matte, fatalistische sfeer ademt. 'We 
zullen ermee moeten leren Ieven' wordt 
weliswaar niet met zoveel woorden gezegd, 
maar het komt er in feite tach op neer. 
Want eerst moet de wereld compleet an
ders worden. 
Oat men geen veiligheid in een stad 
creeert door bet particuliere wapenbezit 
te verbieden zal in Amerika, waar dit 
probleem speelt, slechts de sterke lobby 
voor de vrije verkoop van vuurwapens 
beamen. Guns don't kill people! En wat is 
volgens de commissie eigenlijk bet nut 
van het verbod op biologische wapens? Of 
van de onderhandelingen over het verbod 
op chemische wapens? Het rapport zwijgt 
daarover, maar er is maar een logische 
conclusie: stop ermee. Hou op met die 
onzin in Geneve. Eerst moeten de oorza
ken van de onveiligheid worden aange
pakt. 'Z6 is in de geschiedenis veiligheid 
en vrede gesticht in onze Ianden. Zo zal 
bet ook moeten in de internationale ver
houdingen. Er is geen andere weg.' 
Heeft de commissie-Donner dan geen 
weet van de vele vormen van kwaad die 
juist in hun symptomen worden aange-
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pakt'! Men leze de profeten crop na, die 
in hun alledaagsheid toeh waarachtig wei 
wisten dat bet in wezen om fundamentele 
bekering moest gaan. En gelooft de com
missie werkelijk dat dankzij het kernwa
pen een versterking van de internationale 
orde kan ontstaan, alsof we niet juist in 
de laatste jaren zo'n erosie daarvan zien? 
En is dat hct wenkend perspectief dat ik 
mag aanschouwen als ik een paar stappen 
tcrug doe omdat ik met m'n neus zo dicht 
op de kcrnwapens sta dat het uitzicht me 
belemmerd wordt? 
De commissie beeft gelijk dat in kerkelijke 
discussies tevecl over de kernwapens in 
isolcmcnt wordt gepraat. Dat constateert 
ook de Hervormde synode in de Toelich
ting bij de recente pastorale brief. Maar 
als de commissie ergens zegt dat een be
paaldc opmerking niet is bedoeld om de 
aandacbt van het kernwapenvraagstuk af 
te leiden, dan zegt ze dat omdat dat pre
cics hctgene is dat gebeurt. 
Het rapport zelf is bet sprekende bewijs. 
Wat over de ontwikkelingen op kernwa
pengcbied wordt opgemerkt is namelijk 
summier en slordig. De Russen krijgen de 
schuld dat de wapenwedloop werd voort
gezet, omdat ze de euvele moed badden 
Amcrika te willen inbalen. De ontwikke
lingen in Europa op het gebied van mid
dellange-afstandsraketten worden ver
klaard uit de tocname van de Russische 
nucleaire slagkracbt en uit de behoefte 
aan een Europees afschrikkingsevenwicht. 
(De analyse van prof. Teunissen in de 
bijlage is anders en beter.) Terecht wordt 
gewezen op de gevaren van het 'bruikbaar' 
worden van de kernwapens, maar de op
merkingen over de onderbandelingen 
staan onder het verkeerde kopje (nl. Euro
pa). En ten onrecbte wordt de indruk ge
wekt (oak in de bijlage van Teunissen) 
dat de vraag of een 'first strike' vermogen 
via onderbandelingen kan worden voor
komen, nog open is. 
"Wij worden als christenen allemaal ge-
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slingerd tussen het 'Ermee stoppen!' en 
het 'Nag niet opgeven!' ", zegt het rapport
Donner. Het meent die 'worsteling' ook 
te bespeuren in het spreken van de Her
vormde synode en van Pax Christi. Ten 
onrechte. Zowel de Hervormde synode als 
Pax Christi wijzen uitdrukkelijk elke be
nadering af die meent van de kernwapens 
af te komen door ze te behouden. Over 
het 'hoe' daarvan wordt uiteraard wei veel 
getobt. 
Dat de commissie de richting die de ker
ken willen wijzen niet goed heeft gezien, 
beb ik in mijn eerste paragraaf al betoogd. 
Ik aanvaard dan ook niet de betutteling 
van opmerkingen zoals: de kerken vereen
voudigen bet vraagstuk, en de kerken 
moeten meer over de grenzen zien. Ik 
denk dat we in de kerken en in IKV en 
Pax Christi heel wat meer internationale 
contacten hebben dan de gemiddelde 
CDA-politicus. 
Tenslotte, het rapport-Donner eindigt met 
betzelfde citaat uit de Openbaring van 
Johannes waarmee ook de recente Her
vormde pastorale brief eindigt. Dat is dan 
ook de enige overeenkomst, en is dat 
eigenlijk niet vreemd? Noch de synode 
noch bet CDA kunnen bet alleenrecht 
claimen op zo'n tekst. Maar wei dienen 
zij, als zij zich beide daardoor aangespro
ken weten, elkaar te bevragen over de 
concretisering van de trouw aan de ver
wachting waaruit zij Ieven. Dat brengt mij 
tot mijn derde paragraaf. 

3. Waar staat bet rapport in de ontwik-
kelingen in bet CDA? 

Elke commissie zou men een gelukkiger 
voorgeschiedenis toewensen dan deze 
commissie-Donner. Voor een beoordeling 
van de plaats van dit nieuwe rapport in 
de ontwikkeling van bet CDA moet ik 
namelijk enkele minder plezierige herin
neringen ophalen uit de huidige kabinets
periode. Het begon goed, met het nee van 
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de CDA Tweede Kamerfractie tegen de 
neutronenbom (3 febr. '78). Dat was een 
ferme steun in de rug van de vredesbewe
ging en een nuttig signaal naar de collega's 
van PvdA en D'66 die nog niet zover 
waren. Maar dit nee werd in de drie 
grote N-bom debatten van dat jaar 1978 
(februari, maart en oktober) niet hard ge
maakt naar de regering toe. In mei 1978 
werd de Lance genucleariseerd, met steun 
van de CDA-fractie. Een jaar later zou 
Lubbers zijn treurnis uitspreken over deze 
beslissing. In september kwam de nota
Scholten over de kernbewapening, van 
vele kanten gekritiseerd. Over een onder
dee!, nl. de 155 mm houwitzer, diende 
J oep den Boer een nuttige motie in, maar 
het verloop had iets van een klucht. 
Minister: ik ga studeren op de mogelijke 
nuclearisering van de 155 mm. Tweede 
Kamer: niks geen nuclearisering van de 
155 mm (motie De Boer, aanvaard). Mi
nister: dat is een stimulans voor mijn be
leid. Tweede Kamer: (stilte). 
Dat was februari 1979. De CDA fractie
specialisten Prinking en De Boer waren 
duidelijk bezig een beleid te ontwikkelen, 
gericht op het tegenhouden van nieuwe 
kernwapensystemen voor de korte dracht. 
Dat werd hen niet door ieder in hun 
fractie in dank afgenomen, en zij moesten 
hun zaak millimeter voor millimeter be
vechten op hun eigen bewindsman. Maar 
zij kwamen pas echt in moeilijkheden toen 
er ook nieuwe kernwapensystemen voor 
de lange afstand in aantocht bleken. 
Maandenlang hebben Prinking en De 
Boer om beurten nee gezegd tegen deze 
zogeheten NATO modernisering. In sep
tember verscheen het rapport-Kremers 
over de politieke uitgangspunten voor de 
programdiscussie in het CDA. De passage 
over de kernbewapening bleek al meteen 
voor tegengestelde uitleg vatbaar. Goud
zwaard: geen kruisraketten, Neuman: wei 
kruisraketten. 
Dat laatste was ook de belangrijkste bood-
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schap - eigenlijk de enige - van het 
rapport-Neuman, dat in diezelfde tijd ver
scheen. Ik vond (en vind) dit een erg 
slecht rapport, ver beneden de maat van 
zijn auteur(s). Dat vonden velen in het 
CDA ook, niet op de Jaatste plaats Prin
king en De Boer. Het had duidelijk als 
oogmerk niet om de interne discussie in 
het CDA te stimuleren, noch om bruggen 
te slaan naar de (kerkelijke) vredesbewe
ging, maar om het verzet van Prinking en 
De Boer te breken. (Zie ook ARJOS
voorzitter K. de Vries in Nederlandse Ge
dachten van 21 september 1979.) De 
afloop is bekend. Ik heb het de regering 
toen niet erg kwalijk genomen dat zij op 
19 december haar toevlucht zocht in een 
maximum aan mist; daar lag haar enige 
redding. Maar het aanzien van ooze par
lementaire democratic werd m.i. ernstig 
geschaad doordat, door toedoen van VVD 
en CDA, de Tweede Kamer deze verto
ning slikte. Het grote ongenoegen na af
loop bij veel CDA-leden was dan ook zeer 
terecht. 
De zaak werd aileen maar erger met de 
verklaring waarmee vervolgens de vier 
voorzitters (CDA, KVP, ARP, CHU) op 
15 januari 1980 de onrust poogden te 
sussen en meteen poogden om enkele 
boze programcommissieleden weer binnen 
boord te krijgen. De mildste term voor 
deze verklaring is: onwaarachtig. Iedereen 
kreeg de schuld (regering, oppositie, 
NAVO), behalve het CDA. 'Vast staat dat 
de fractie voor de modernisering geen 
medeverantwoordelijkheid heeft aan
vaard.' In feite staat vast dat door toedoen 
van de CDA-fractie een motie waarin de 
Kamer zou uitspreken dat 'Nederland 
thans geen medeverantwoordelijkheid kan 
aanvaarden' voor de NA YO-modernise
ring werd afgestemd. 
Deze zelfde onwaarachtige verklaring 
meldde dat aan de wetenschappelijke in
stituten binnen het CDA was verzocht om 
voor de verdere discussie over de terug-
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dringing van de rol van het kernwapen 
ccn discussiestuk op te stellen, 'op korte 
tcrmijn'. 
De boze achterban heeft een jaar moeten 
wachtcn maar het rapport is er nu. Intus
scn is ook het ontwerp-verkiezingspro
gramma van het CDA gepubliceerd, met 
ccn veiligheidsparagraaf zonder kraak of 
smaak. Het lijkt even alsof de lijn van 
Frinking en De Boer wordt doorgetrok
kcn, wcgcns de bepleite nadruk op terug
dringing van de kernwapens voor de korte 
afstand. Maar in feite worden Prinking en 
De Boer zelf (opnieuw) teruggedrongen. 
Hct antwerp-program bevat niets nieuws 
en niets concreets, behalve een herhaling 
van de afwijzing van de N-bom. Met a! 
hct andere kan je aile kanten op. Voor 
ecn vcrkiezingsprogram over een onder
wcrp waar zoveel mensen mee bezig zijn, 
ook in de kerken, met zoveel vrees en 
vaak zo weinig hoop, maar met zoveel 
inzet, vind ik dat eerlijk gezegd bar en 
boos. Hier en daar staat tussen haakjes 
ecn alternatief, maar voor zover ze iets 
voorstellen zijn het geen echte alternatie
vcn voor het betreffende stukje tekst. 
Want aanvaarding van een zo'n alternatief 
betekent meteen dat je het hele program 
moet herschrijven. 

Waar staat nu, als produkt van deze treu
rige voorgeschiedenis, het rapport-Don
ner? Welke ontwikkelingen versterkt het, 
welke kapt het af? Ik kan helaas kort zijn. 
Het rapport-Donner legt geen direct ver
band tussen de bijbelse belofte van vrede 
en de noodzaak van kruisraketten, zoals 
het rapport-Neuman. Het spreekt iets 
evcnwichtiger over Oost en West. Maar 
qua standpunten komt het ongeveer op 
hetzelfde uit. 
- Het rapport-Donner wijst het voorstel 

van het IKV af, dat intussen is overge
nomen door o.a. Pax Christi, de Her
vormde synode en de Remonstrantse 
Broederschap. 
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Ook het tot dusver minder vergaande 
standpunt van de Raad van Kerken in 
Nederland (geen verdere modernise
ring) wordt afgewezen. 
Zo ook het pleidooi van sommigen in 
het CDA voor een 'no first use' ver
klaring. 
Over de kruisraketten, waarover het 
allemaal was begonnen, spreekt het 
rapport zich niet uit. Er heeft wei een 
tekst gerouleerd v66r plaatsing, en die 
misstond niet in het betoog, maar de 
commissie koos voor zwijgen. Ik ver
moed dat zij of de kruisraketten wil 
aanvaarden of wil doorgaan met de 
m.i. verwerpelijke schone handen poli
tick van het kabinet-Van Agt: instem
men met wat de NA VO doet, maar 
voor jezelf een uitzonderingspositie 
claimen. (Uiteraard ben ik falikant 
tegen de komst van de kruisraketten. 
Ik vind dat het volgende kabinet ook 
de Nederlandse instemming met het 
NA VO-besluit moet intrekken.) 

Wat bepleit het rapport dan wel? 
Doorgaan met bewapenen en moder
niseren, maar niet op valle kracht. De 
positie van wat de commissie noemt 
'het juist voldoende niveau' (vager kan 
het niet) is kennelijk de eigen positie 
van de commissie. 
Doorgaan met de onderhandelingen, 
maar de verwachtingen omlaag 
schroeven en alleen mikken op 'coope
ratieve sturing' van de wapenwedloop. 
Daarover staat verder niets concreets. 
Dat schrijnt te meer omdat datgene 
wat de commissie het meest hartstoch
telijk afwijst - het streven naar een 
beslissend voordeel- al zo'n tien jaar 
lang in valle gang is en dankzij de 
ploeg-Reagan alleen maar sterker zal 
worden. 
Versterking van de Westeuropese, 
maar kennelijk ook van de Atlanti
sche samenwerking. Blokvorming is 
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goed, zegt het rapport, zonder op mo
gelijke tegenstrijdigheden in te gaan. 
(We zullen daarvoor veel moeten slik
ken, zegt het rapport. Waar slaat dat 
op? Op de kruisraketten? Op de N
bom die straks weer aan de orde komt? 
Toch ook op de 155 mm?.) 
Tegengaan van de verspreiding van 
kernwapens. Daarbij gooit overigens 
de commissie ongemerkt het verdrag 
dat daarvoor bestaat in de prullemand, 
want dat verplicht de kernwapenlan
den niet tot 'beperkingen', maar tot 
onderhandelen over vroegtijdige stop
zetting van de kernwapenwedloop en 
volledige afschaffing. Een 'onvoor
waardelijk streven naar radikale af
schaffing van de kernbewapening' 
wijst de commissie echter met nadruk 
af. En voorzover het rapport iets zegt 
over ethiek is dat trouwens een krach
tig pleidooi v66r proliferatie. Want als 
ik in geweten mijn buurman niet hul
peloos mag uitleveren, mag een Paki
stani dat dan wei? 
Betere informatie. (Hoewel er dankzij 
o.a. het IKV geen land ter wereld is 
waar de publieke opinie zo goed over 
de kernbewapening is gei:nformeerd 
als Nederland kan het natuurlijk altijd 
beter.) 
Offers aan welvaart en zelfbewustzijn. 
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Dat laatste is terecht. Maar het derde we
reid vraagstuk mag niet onze aandacht 
afleiden van de vraag hoe in de volgende 
kabinetsperiode Nederland een bijdrage 
kan leveren aan de vervanging van het 
nucleaire afschrikkingssysteem door een 
minder gevaarlijk en meer aanvaardbaar 
stelsel. Dat is een uiterst concrete vraag, 
waarop uiterst concrete antwoorden nu a! 
langdurig de politieke discussie in ons 
land bepalen. Moet het via eenzijdige de
nuclearisatie van Nederland? Het rapport
Donner dat de verschillende standpunten 
in het CDA moest bespreken, zegt nee, 
zonder dit voorstel te bespreken. Via 
stapsgewijze eenzijdige denuclearisatie? 
Zo ja, welke stappen eerst? Via gedeelte
lijke denuclearisatie? Geen duidelijk ant
woord. 
De commissie-Neuman werd ingesteld in 
het voorjaar van 1977 en deed 21/2 jaar 
over een onbruikbaar rapport. Het rap
port-Donner kostte een jaar. Ik conclu
deer dat de benadering die sinds 1977 het 
kerkelijk debat domineert, nog steeds 
wacht op een serieuze bespreking in het 
CDA. Waarom toch? 
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door drs. J. J. M. Penders 

t- Drs. f. f. M. Penders (41) is lid van de christen-demo
cratische fractie in het Europees Parlement. 

Europese problemen en problemen 
In Europa 

Ecn discussiestuk, zonder richtinggevend karakter. Maar allezend kreeg ik het beeld 
vaar ogcn van de Britse rechter die, alvorens de jury zich in canclaaf begeeft, een on
partijdige opsamming geeft van de sterke en zwakke punten van aanklager en ver
dediger. Die opsommingen zijn vaak dodelijk. 

Za oak hier. In farse en klare taal wordt 
afgerekend zowel met atoompacifisme als 
met een westelijk nucleair superioriteits
strevcn. Geleidelijke eenzijdige afschaffing 
van kernwapens wordt op een vriendelij
ke, geen tegenstribbelen duldende marrier 
naar de rand van de afgrond van het 
ataampacifisme geloodst. Het raamwerk 
is geleverd; de partij moet nu de beleids
keuzes maken. 

Een verademing vond ik de passage waar
in gesteld wordt dat inzake kernwapens 
gewetensnood niet aileen voorkomt bij 
ataompacifisten, maar oak bij diegenen 
die menen dat kernwapens niet onvoor
waardelijk afgewezen moeten worden. 
Exit manopolisering gewetensnood ten 
behoeve van ataompacifisten. Velen zal 
dat in de meest letterlijke zin goed doen. 
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Het rapport benadrukt dat uitbanning van 
kernwapens om een tegenhanger vraagt 
in de vorm van vreedzame conflicten- en 
geschillenregelingen. De oorzaken van 
onveiligheid moeten worden teruggedron
gen en apgeheven. Deze redenering werd 
in de vijftiger en zestiger jaren aangehan
gen in de discussies in VN-verband over 
algemene en volledige ontwapening (dus 
oak de uitbanning van de conventionele 
bewapening). De verenging tot kernwa
pens in het rapport betekent m.a.w. dat 
wij met het atoomwapen zullen moeten 
leren Ieven. Geen perspectiefrijke, maar 
wellicht wel een realistische canclusie. Ik 
zelf geef nog niet de moed op dat oak bij 
voortbestaan van oorzaken van onveilig
heid en bij afwezigheid van vreedzame 
geschillenregelingen besloten kan worden 
tot gecontraleerde algehele nucleaire ont-
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wapening. Uiteraard vergt dat dan wel 
uitgebreide afspraken ter verzekering van 
conventionele gelijkwaardigheid. 

Ik waardeer het positief dat de kantteke
ning wordt gemaakt dat overconcentratie 
op de gevaren van kernwapens twee onbe
doelde negatieve effecten kan hebben: 
nl. 
a) het veronachtzamen van andere wa

pens van massale vernietiging: chemi
sche, biologische, straks misschien ook 
radiologische; 

b) het meer naderbij halen van de moge
lijkheid van een conventioneel Oost
West-conflict. Zo'n conflict zal ook 
tot kolossale vernietiging leiden, ge
geven de stand van de ontwikkeling 
van het conventionele wapentuig. 

Het is goed dat het rapport sterk aandacht 
geeft aan de gruwelijke anomalie dat juist 
de betere beheersbaarheid, het beter in de 
hand krijgen van kernwapens leidt tot 
een grotere bruikbaarheid van het nucleai
re wapen. Als men kernwapens hanteert 
in een strategic gericht op oorlogsvoorko
ming dan moeten ze ook door hun mas
sale en ongenuanceerde vernietigings
kracht afschrikken. Verfijning holt deaf
schrikking en dus de oorlogsvoorkoming 
uit. 

Vier lijnen voor wapenbeheersing 
Het rapport had misschien wat verder 
kunnen d66rdenken over de gevolgen van 
technische verfijning, de gevaarlijkste fac
tor ten aanzien van de kernbewapening in 
de komende jaren. 
De verfijning kent twee vertakkingen: 
a. de ontwikkeling van kernwapens met 

een beperkte dracht maar vooral met 
een beperkt explosief vermogen, 
bruikbaar op het slagveld, de grens 
tussen conventionele en nucleaire wa
pens vervagend en de atoomdrempel 
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b. steeds grotere accuratesse van alle 
kernwapens met een steeds grotere 
bruikbaarheid tegen geselecteerde 
doelen die nog juist geen massale ver
nietiging met zich mee brengt. 

Een toekomstig wapenbeheersingsbeleid 
moet bij deze twee punten aanhaken en 
tevens twee andere aspecten niet verwaar
lozen. 
1. Voor wat betreft de kernwapens die 
bruikbaar zouden zijn op het slagveld be
horen wapenbeheersingsafspraken tot de 
mogelijkheden. Aan westelijke zijde wor
den allange tijd bezwaren tegen deze wa
pens geopperd. Ook zijn er bescheiden 
signalen dat aan Warschaupactzijde tegen
woordig genuanceerder en minder gemak
kelijk wordt gedacht over het hanteren 
van kernwapens op het slagveld. Er be
staan op dit punt voor deNA VO ook mo
gelijkheden om eventueel eenzijdig iets te 
ondernemen, bijv. in het kader van de 
'shift study', zonder dat het afschrikkings
evenwicht in gevaar komt. Tenslotte heb
ben de Amerikanen als gevolg van de 
NA VO-moderniserings- en wapenbeheer
singsbesluiten van december 1979 1000 
kernwapens uit Europa teruggetrokken. 
Het bovenstaande geldt ook voor die kern
wapens waarvan de taken even goed door 
conventionele wapens kunnen worden 
verricht. 
2. Het vraagstuk van de accuratesse Iigt 
veel moeilijker. Wapenbeheersingsover
eenkomsten plegen geen clausules te be
vatten die het denken verbieden. Afspra
ken ter voorkoming van technologische 
vernieuwing zijn moeilijk voorstelbaar. De 
ontwikkelingen op het terrein van de accu
ratesse kunnen het beste worden opge
vangen door vergroting van de onkwets
baarheid van de kernwapens, bijv. door de 
opstelling van mobiele op het land gesta
tioneerde raketten en door de ingebruik-
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neming van zich op zee of in de Iucht be
vindcnde kruisraketten. Volop actueel 
blijft in dit verband de stipte naleving van 
SALT -1 met zijn beperkingen ten aanzien 
van anti-raketstelsels. 
3. Beperking van de aantallen kernwa
pens. 
Een onderstreping van de afschrikkings
functie van het kernwapen vereist dat men 
gecn 'winnend' vermogen aan kernwapens 
opbouwt. Het rapport biedt aanknopings
puntcn in de passages over een 'juist vol
doende niveau' aan kernwapens. Ook bier 
zijn op den duur mogelijkheden voor wa
penbeheersingsafspraken aanwezig. Presi
dent Carter zat in het voorjaar van 1977 
op de goede lijn toen hij voorstelde om 
in aantallen strategische kernwapens be
duidend onder het niveau van de afspra
ken van Wladiwostok (1974) te duiken. 
Ook al door een ongelukkige manier van 
presenteren gingen de Amerikaanse voor
stellen toentertijd de mist in. De Reagan
administratie - die immers het op een 
hoger aantallenniveau gelegen SALT -II 
niet geratificeerd wil zien - zal op korte 
termijn zeker niet aan een herintroductie 
van de Carter-voorstellen willen denken, 
maar de gedachtengang moet worden 
vastgehouden. 
4. Als laatste punt noem ik de niet-ver
spreiding van kernwapens. Het rapport 
verwaarloost deze kant van de nucleaire 
problematiek. Het is met de non-prolife
ratie momenteel niet goed gesteld. De 
tweede toetsingsconferentie in het kader 
van het Non-Proliferatieverdrag is in feite 
mislukt, ook door de geringe vorderingen 
van de bestaande kernmogendheden bij 
het beheersen en verminderen van hun 
nucleaire arsenalen. Toch hebben ge
sprekkcn op het Amerikaanse State De
partment mij ervan overtuigd dat het goed 
en noodzakelijk is om krachtig vast te 
houden aan het beginsel van de niet-ver
spreiding. Het denken over de nucleaire 
problematiek heeft de laatste decennia 
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zovele accentverschuivingen te zien ge
geven, dat zelfs ieder uitstel van prolifera
tie winst is. Het is belangrijk dat zo min 
mogelijk staten op een zo laat mogelijk 
tijdstip het kernwapentijdperk binnentre
den. 

Bondgenootscbappelijke koers 
Het rapport lezende zal het niemand ver
bazen dat gekozen wordt voor een bond
genootschappelijke benadering. Een een
zijdig-Nederlandse aanpak wordt afgewe
zen. Prikkelend is wei dat uitdrukkelijk 
erop gewezen wordt dat de bondgenoot
schappelijke samenhang niet aileen onze 
veiligheid aangaat, maar ook onze wel
vaart. Men is in het algemeen kopschuw 
om een verband te leggen tussen afstan
delijkheid van Nederland in de NAVO en 
de terugslag daarvan op de Nederlandse 
positie in de Europese Gemeenschappen. 
Als lid van het Europees Parlement beb 
ik helaas kunnen en moeten constateren 
dat dit verband wel realiteit is. 

Ontwikkelingen in Europa 
Ter voorkoming van misverstanden: er is 
een groot verscbil tussen enerzijds beleid 
van afzonderlijke Europese staten en 
christen-democratiscbe zusterpartijen en 
anderzijds Europees beleid. Dit verscbil 
telt speciaal op bet terrein van de kern
bewapening. Hoe komt dat? 
Dat komt omdat twee Ianden in West
Europa over kernwapens bescbikken: 
Groot-Brittannie en Frankrijk. Er bestaat 
geen spoor van twijfel over dat bet bier, 
ook in de toekomst, zal gaan om nationale 
kernmacbten. Nocb Landen nocb Parijs 
is bereid om de zeggenscbap over de inzet 
van bet eigen kernwapen uit nationale 
ban den te geven. Trouwens, aan wie zou 
die inzet overgedragen kunnen worden? 
Over bet eventuele gebruik van kernwa
pens moet een instantie wellicbt binnen 
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enkele minuten een besluit nemen. Welnu, 
er is geen centrale Europese beslissings
instantie voorhanden. Dat zou moeten zijn 
de president of presidente van de Verenig
de Staten van Europa. Die bestaan niet 
en die komen er op afzienbare termijn 
ook niet. 
Dat Fransen en Britten niet aan Euro
peanisering van hun kernmachten denken 
is eigenlijk maar goed ook. Het tillen van 
nationale kernmachten naar een Europees 
vlak zal een geweldige impuls betekenen 
voor de verdere verspreiding van kernwa
pens. 
Formeel zou een opgaan van de Franse en 
Britse kernwapens in een Europese kern
macht het aantal kernmogendheden met 
een verminderen (die mogelijkheid werd 
bij de totstandkoming van het Non-Pro
liferatieverdrag ook opengehouden). Maar 
in werkelijkheid zou er dan een grote po
litieke en ook misschien financiele ruimte 
ontstaan voor een uitbreiding van soorten 
en aantallen kernwapens. Per saldo zou 
het streven naar niet-verspreiding van 
kernwapens er bij verliezen. 

Bezwaren tegen de nucleaire toestand in 
Europa 
Maar ook de huidige situatie op kernwa
pengebied in Europa draagt gevaren in 
zich. 
Toekomstige SALT -besprekingen tussen 
Moskou en Washington zullen hinder on
dervinden van het bestaan van de Franse 
en Britse kernmachten. De weg van de 
nucleaire wapenbeheersing door onder-
handelingen loopt dood als de Britten en 
Fransen niet bereid zijn hun kernmachten 
in onderhandelingen in te brengen. Wij 
zullen binnen de EVP (Europese Volks
partij, overkoepeling van de christen-de
mocraten in de Europese Gemeenschap
pen) onze Franse collegae hiervan moeten 
zien te overtuigen. Gemakkelijk zal dat 
niet zijn, wanneer men alleen maar denkt 
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aan het feit dat de Franse christen-demo
craten een regeringscoalitie vormen met 
de op het punt van de kernbewapening 
extreem nationalistisch denkende Gaullis
ten. Voor de volledigheid: Groot-Brittanie 
heeft geen christen-democratische partij. 

Een tweede gevaarlijk punt is dat het pure 
voortbestaan van de Franse en Britse 
kernmachten een voortdurende provocatie 
vormt voor de Bondsrepubliek. 
Bepaalde delen van CDU en CSU hebben 
veel moeite met het Non-Proliferatiever
drag, dat Bonn heeft onderschreven en 
waardoor het uitgesloten is van het bezit 
van kernwapens. Gewezen wordt (met het 
formele gelijk aan de Duitse kant) op het 
discriminerende karakter van het Non
Proliferatieverdrag dat de wereld indeelt 
in nucleaire 'haves' en 'have-nots'. Het is 
bijzonder moeilijk om de Duitsers ervan 
te overtuigen dat het voor de veiligheid 
toch goed is om het streven naar niet-ver
spreiding te ondersteunen. Op den duur 
zal het onmogelijk zijn om het sterkste 
land in West-Europa weg te houden van 
het kernwapen wanneer tegelijkertijd twee 
andere, maar zwakkere, middelgrote 
Europese mogendheden hun nationale 
kernmachten blijven koesteren. Ook dat 
moet voor Britten en Fransen een argu
ment zijn om hun kernwapens in onder
handelingen in te brengen. 
Zijn er voor de veiligheid van West-Euro
pa voordelen verbonden aan de Britse en 
Franse kernmachten? 
Zij die deze vraag met 'ja' beantwoorden 
wijzen op de Atlantische Verklaring van 
Ottawa (1974), die aan de Britse en Fran
se kernmachten een positieve betekenis 
voor de veiligheid van het Bondgenoot
schap toekende. Niettemin blijft onomsto
telijk overeind staan dat de werkelijke 
nucleaire bescherming van West-Europa 
bij de Verenigde Staten van Amerika be
rust. Men hoort gelukkig nauwelijks meer 
spreken over de slaghoed- of aansteker-
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functie van de Britse en Franse kernmach
ten ten opzichte van de Amerikaanse nu
cleaire garantie. Dit argument riekt zo 
sterk naar chantage dat het eerder ave
rechts zal uitwerken op de Amerikanen. 

Frankrijk en de neutronengranaat 
Vooral ook onder invloed van de Franse 
christen-democraten (CDS) zijn bij de 
Franse president Giscard d'Estaing en de 
Franse krijgsmachtleiding verschuivingen 
te constateren in hun opvattingen over 
veiligheid. Het Gaullistische motto van 
'Defense a tous azimuths', een nationalis
tische defensieconceptie gericht tegen 
Oost en de Yerenigde Staten, hoort men 
niet meer. Naar voren is gekomen de me
ning dat de veiligheid van Frankrijk aileen 
bondgenootschappelijk te garanderen valt 
en dat daaruit ook de consequentie ge
trokken moet worden dat de afstand tot 
de militaire organisatie van het Bondge
nootschap, nl. deNA YO, verkleind moet 
worden. 
De CDS benadrukt naast de Atlantische 
bondgenootschappelijke component ook 
de Europese. Als voorbeeld vermeld ik 
dat met name enkele Franse christen-de
mocraten in het Europese Parlement het 
initiatief hebben genomen, dat West
Europa- binnen At! an tisch kader maar 
zonder uitbreiding van het NA YO-ver
dragsgebied - meer moet doen aan de 
bescherming van de zeewegen waarlangs 
de voor West-Europa onontbeerlijke ener
giedragers en grondstoffen worden aan
gevoerd. Dat zijn positieve zaken. Het zijn 
ook moedige zaken om in het Franse po
litieke klimaat, waar twee grate partijen 
(communisten en Gaullisten) niets willen 
weten van internationale defensie-samen
werking, zo'n bondgenootschappelijke en 
Europese houding in te nemen, te meer 
waar de regeringscoalitie de steun van de 
Gaullisten niet kan ontberen. 
Maar er dreigt een enorme complicatie. 
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W anneer de Fransen spreken over het 
weer meedoen aan de bondgenootschap
pelijke verdediging in Europa en met na
me dan in de Bondsrepubliek, dan brengen 
ze de neutronengranaat mee in! Met de 
steun van de logica in de rug betogen zij 
dat het inbrengen van dit nucleaire slag
veldwapen juist een bewijs is van Europe
se gezindheid. Schouder aan schouder met 
de vrienden in de eerste lijn! 
De Duitsers zullen niet voorop lopen in 
het ontmoedigen van de voornemens der 
Fransen. Had al niet in 1978 de SDP
FDP-coalitie onder Schmidt 'ja' gezegd 
tegen de neutronengranaat alvorens presi
dent Carter zijn beslissing tot invoering 
herzag? De hierboven vermelde eerste 
wapenbeheersingslijn behelst echter een 
tegengaan van nucleaire slagveldwapens, 
inclusief de neutronengranaat! Wij zullen 
dus met onze Franse vrienden nog menige 
discussie hebben aan te gaan om hen ertoe 
te bewegen hun blijken van Europese ge
zindheid anders te selecteren. 

Hoe ligt de nucleaire problematiek bij de 
andere EYP-ers? De Ieren zitten niet in 
de NA YO en de Luxemburgers hebben 
een krijgsmacht van 800 personen. Het is 
begrijpelijk dat van die zijden geen zeer 
geprononceerde veiligheidsmeningen te 
verwachten zijn. 
Yoor het CDA liggen de meeste kansen 
voor het vinden van gelijkgezindheid bij 
Italianen en Belgen. Maar ook daar tellen 
enkele andere factoren mee. Begrijpelij
kerwijs willen de Italianen niet graag de 
aansluiting verliezen bij de andere middel
grote Europese staten en de Belgen heb
ben de historisch verklaarbare neiging om 
in hun buitenlands beleid zich niet te zeer 
van Parijs te verwijderen. Overigens acht 
ik het van fundamenteel belang dat wij 
de discussies met CDU /CSU en CDS 
voortzetten. Gezamenlijk zullen wij tot 
een Europees veiligheidsbeleid moeten 
zien te komen. 
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Europees veiligheidsbeleid 
Op nucleair gebied is tot dusver geen 
Europees beleid ontwikkeld. En ik her
haal dat dat op dit moment maar goed is 
ook. De wapenbeheersing ten aanzien van 
kernwapens zou immers maar weinig 
kansen krijgen. 
Er zijn betere mogelijkheden op andere 
terreinen. Ik denk daarbij aan een Euro
pees beleid tijdens de Vervolgconferentie 
te Madrid over Veiligheid en Samenwer
king in Europa. Daar kunnen gemeen
schappelijke posities worden uitgewerkt 
voor het mandaat van een eventuele Euro
pese Ontwapeningsconferentie, vooral ten 
aanzien van vertrouwenwekkende maat
regelen (aanmelding van manoeuvres, 
troepenbewegingen, uitnodigen van waar
nemers etc.). 
Ik denk daarbij ook aan een Europees be
leid ten aanzien van conventionele bewa
pening (gezamenlijke wapenproduktie, be
vordering van standaardisatie en inter
operabiliteit, samenwerking bij de be
scherming van zeewegen). Op die manier 
kan een efficienter gebruik worden ge
maakt van in de toekomst schaarse mid
delen. Ook moet er gewerkt worden aan 
een Europees beleid op het gebied van de 
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wapenhandel, waarbij ik niet de optiek 
van de exportbevordering op het oog heb! 

Wij moeten naar zo'n Europees veilig
heidsbeleid toe. Waarom? In de eerste 
plaats omdat een groeiend welslagen van 
de Europese Politieke Samenwerking 
(EPS) - en die loopt thans tamelijk ge
smeerd - als vanzelf veiligheidsvraag
stukken in beeld brengt. Buitenlandse po
litiek heeft nu eenmaal alles van doen 
met vrede en veiligheid. In de tweede 
plaats is het onlogisch en onmogelijk om 
enerzijds wei de economische en politieke 
samenwerking uit te bouwen maar ander
zijds een gat te laten vallen op de terrei
nen van veiligheid en defensie. 
En in de derde plaats moeten wij begrip 
hebben voor de zeer sterke beduchtheid 
voor en betrokkenheid bij de veiligheids
problematiek van met name de Duitsers. 
Het is een Europese taak om te zorgen 
dat die betrokkenheid geen obsessie wordt 
en een Europees beleid kan daarbij be
hulpzaam zijn. 
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Voorwoord 

Aan de discussie over de kernbewapening wordt door brede groepen in het CDA 
deelgenomen. Met name de parlementaire debatten over de modernisering van de 
bewapening, welke aan het eind van 1979 gehouden werden, hebben het CDA sterk 
beroerd. Het Wetenschappelijk Instituut heeft daarom gemeend in te moeten gaan 
op de vraag van het Dagelijks Bestuur van het CDA d.d. 1 februari 1980, om een 
discussiestuk te doen opstellen over de hoofdpunten van de kernwapenproblema
tiek, waarbij niet in de laatste plaats ook aan de ethische aspecten gedacht moet 
worden. 
Door het Wetenschappelijk Instituut is daartoe een Commissie Bewapeningsvraag
stukken ingesteld onder voorzitterschap van prof. mr. A. M. Donner en met als 
!eden: drs. D. J. Barth, C. F. Kleisterlee, prof. drs. W. C. M. Klijn, prof. mr. P. H. 
Kooijmans, J.P. van Rijswijk, dr. E. Schroten, prof. mr. P. J. Teunissen en drs. A. 
M. Oostlander (secretaris). 
Aan de commissie is verzocht om in te gaan op de verschillende standpunten welke 
onder meer in het CDA aan de dag treden en om de consequenties van deze stand
punten uiteen te zetten. De belangrijkste factoren welke voor de bewapenings- c.q. 
ontwapeningsdiscussie relevant zijn, zouden door de commisssie moeten worden 
aangeduid. 

De commissie heeft inmiddels haar taak vervuld met de opstelling van het rapport 
·over vredesbeleid'. Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut heeft waar
dering voor de wijze waarop de commissie zich van haar taak heeft gekweten. Het 
rapport kan fungeren als een inleiding tot de problematiek van de kernbewapening 
en als bijdrage tot de discussies. De commissie heeft zich terecht onthouden van het 
formuleren van een gedetailleerd standpunt. De bedoeling is immers dat na discus
sics in de partij, de partij zelf tot uitspraken zal komen. Het bestuur is er erkentelijk 
voor dat de diverse stand pun ten op een begrijpelijke manier zijn weergegeven. Aan 
de diverse visies is op faire wijze recht gedaan. 'Over vredesbeleid' draagt een geheel 
ander karakter dan het rapport 'Vrede en veiligheid'. Dat laatste had een meer 
richtinggevend karakter, terwijl het in het onderhavige document gaat om een hand
reiking voor de politieke discussie in het CDA. Daartoe bevat dit stuk de nodige 
bouwstenen. Het lid van de commissie, de heer Teunissen, heeft een samenvatting 
opgesteld van de technische nota's die door hem ten behoeve van de commissie 
werdcn vervaardigd. Deze samenvatting is als bijlage bij het rapport gevoegd. 1) 

Het bestuur hoopt dat de uitgave van dit rapport een verantwoorde standpuntbe
paling door het CDA zal bevorderen. 

prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp 
(voorzitter) 

drs. A. M. Oostlander 
( directeur) 

1) Deze bijlagc is niet in dit nummer van Christen Democratische Vcrkenningen opgenomen; 
zie hiervoor de door het Wetenschappclijk Instituut voor het CDA uitgegeven brochure 'Over 
Vredesbcleid'. 
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Over vredesbeleid 

I. VREDE EN VREDESBELEID 

Vrede is in onze wereld een dubbelzinnige zaak. De vrede waar wij naar baken is er 
een waarin mensen en staten elkaar ontzien en erkennen, waarin zij eerlijk en zorg
vuldig met elkaar omgaan, waarin ecbt ruimte is om God en de naaste te dienen. 
Maar in feite is vrede ook: 'om der lieve vrede wil' allerlei grofbeid en macbtsmis
bruik slikken en verdragen. In de omgang met elkaar zouden wij allen, op voet van 
wederkerigheid, de vrede behoren te bewaren. Maar in de praktijk komt bet er vaak 
op neer, dat wij ons koest bouden, uit macbteloosbeid of om de toestand niet nog 
crger te maken. 
Die twee kanten: de vrede bewaren omdat het zo hoort en de vrede bewaren omdat 
het wei moet, zitten aan alle vrede onder mensen. Vrede komt voor in zeer uiteen
lopende vormen, in zeer verschillende doseringen. Nu eens treft men een vrede aan 
die z6 op het moeten berust, dat beter van een schijnvrede kan worden gesproken. 
Op andere plaatsen en tijden treft men een vrede aan, die sterk op het wederkerig 
besef berust dat men met elkaar behoorlijk moet omgaan. Doch de kant van bet 
moeten ontbreekt zelden of nooit; de bijbelse 'sjaloom' is niet van deze gebroken 
wereld. Van die 'sjaloom' worden maar enkele tekenen aangetroffen. Juist genoeg 
tekenen om geen vrede te hebben met wat voorhanden is. 

Hoe verschillend de aard van de vrede kan zijn, leert een vergelijking van de inter
nationale verhoudingen en de daarin bestaande vrede met de vrede die binnen een 
nationale staat als de onze heerst. Dat verschil is groot. 

Vrede en strijd in eigen land 
Ook binnen de staat is niet alles pais en vree. Er zijn telkens botsende belangen en 
overtuigingen en ieder meent het gelijk aan zijn kant te hebben. Soms kan dat tot 
felle strijd aanleiding geven. De scboolstrijd was daarvan een goed voorbeeld; de 
strijd om menswaardige maatschappelijke verhoudingen, die door de sociale bewe
ging is gevoerd en nog steeds gevoerd wordt, heeft destijds in bepaalde staten ge
welddadige vormen aangenomen. 

Ook in de komende periode kunnen we ernstige sociale en politieke conflicten ver
wachten. Het gevecht om een aandeel in, of om het behoud van de welvaart kan 
wei eens pijnlijker vormen aannemen dan in het recente verleden. We erkennen, 
door de feiten gedwongen, wei de noodzaak van versobering. Daarover zijn we bet 
roerend eens. Maar ieder verstaat daar toch weer iets anders onder en zegt tegen 
zijn werknemer, zijn buurman of baas: Gaat u voor! En men meent daarbij volledig 
in z'n recht te staan. Zo ontstaan er schier onoverbrugbare tegenstellingen. 
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Maar toch kunnen deze tegenstellingen beheerst worden, want er is een politiek en Vi1 
een rechtsorde, waardoor het mogelijk is om te overleggen, de knopen door te hak- Zo 
ken en tot besluiten te komen waar ieder zich dan aan heeft te houden. Er zijn he1 
instanties en procedures, die verzekeren, dat allen zich aan de gemaakte afspraken Ian 
houden, zodat wij in grote lijn weten dat er ook gebeurt wat is besloten. da: 
Ideaal is het niet en waterdicht is het ook niet altijd, maar er is dan toch een politiek sch 
stelsel, stevig genoeg om het in vrede samen leven en samen werken mogelijk te in 
maken. Dat stelsel berust op een besef, dat wij bij elkaar moeten en willen blijven. be] 
Daardoor verwachten we dat er een zekere wederkerigheid zal zijn in het bewaren Zc 
van de vrede en het betrachten van (onvolkomen) rechtvaardigheid. Het gaat er met tis\ 
partijen, pressiegroepen en andere machten niet altijd fraai aan toe, maar wij voelen det 
er ons tamelijk veilig en rustig bij. Hier is een element van echte vrede, ondanks gn 
alles, aanwezig. ge1 

en 
'vr 

Vrede en tegenstellingen tussen staten Zt 
Al gaat het niet in alle staten zo betrekkelijk zachtzinnig toe als bij ons - wij komen till] 
daar nog op terug - er is toch een opvallend verschil met de internationale toe- zo 
stand. Daar zijn de tegenstellingen vaak onoverbrugbaar. Daar wil men van weder- ge:: 
kerigheid vaak niet weten, omdat ieder zijn eigen gelijk volhoudt. Daar missen wij an 
een systeem, zoals binnen de staten, om tot overleg te komen en om de verscheiden- m~ 

heid van belangen en overtuigingen door compromissen op te lossen en tot geza- kr. 
menlijke, voor ieder bindende besluiten te komen. Ten diepste kunnen er geen be- W 
sluiten genomen worden omdat men elkaar niet vertrouwt en omdat men nog niet scl 
wil erkennen dat men elkaar nodig heeft. ov 

za 
Wanneer wij kijken naar de pogingen om tot internationale organisatie te komen, m1 
zoals de vroegere Volkenbond en de huidige VN, dan zien wij een beeld van politie- d3< 
ke onmacht en besluiteloosheid en dus van onveiligheid, onzekerheid en onvrede. in 
Immers, de een wil voor de ander niet opzij en als er al afspraken worden getroffen, dq; 
dan komt het nog wel eens voor dat een verdragspartij probeert er onderuit te ko- zu 
men, daarbij soms uitgaande van de (niet altijd onterechte) veronderstelling dat zijn lifj 
partners ook niet te vertrouwen zijn. en 
Wij leven, internationaal, nog in een toestand van onverzoenlijkheid en van het Dt 
recht van de sterkste en rijkste, waarbij de wederkerigheid weinig kans krijgt. De zu 
staten geven maar al te gemakkelijk toe aan de drang om hun eigen gang te gaan. 
En zij doen dat mede op grond van eigen denkbeelden over wat recht en redelijk is. 
Zij proberen die aan de ander op te leggen of bij de ander door te drukken. 
Er is wel een groeiend besef van interdependentie, van het niet zonder elkaar kun- II. 
nen. De technische ontwikkeling maakt de wereld steeds kleiner en de afzonderlijke I 
staten steeds meer van elkaar afhankelijk. En er is op allerlei terrein wel een begin D1 
van organisatie, soms wereldwijd, soms regionaal. Maar de waarde daarvan gaat he 
vaak grotendeels verloren doordat sommige organisaties zich, in een proces van kc 
polarisatie, hoofdzakelijk als rivaliserende machtsblokken gedragen, Oost tegen bi 
West, Noord tegen Zuid en ga zo maar door. Het blijkt nog een lange weg voordat W\ 

wij internationaal een vrede bereiken die met een vrede in nationaal verband kan za 
worden vergeleken. be 
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Visies op vrede 
Zolang men maar in algemene termen over vrede spreekt schijnen de meeste staten 
het over dat onderwerp roerend eens te zijn. Wij zagen dat dat ook voor binnen
landse vraagstukken geldt. Maar moeten er spijkers met koppen geslagen worden 
dan komen de tegenstellingen in al hun scherpte aan het licht. Wat verstaan de ver
schillende staten nu concreet onder 'internationale vrede?' De visie op vrede hangt 
in hoge mate samen met politieke opvattingen die ook de binnenlandse politiek 
bepalen. 
Zoals zoeven gezegd, lang niet in alle staten gaat het even zachtzinnig en democra
tisch toe als bij ons en in de meeste Westeuropese Ianden. In andere staten berust 
de vrede veel sterker op dwang en geweld. Daar vindt het overleg plaats tussen 
groepen militairen, bankiers, grootgrondbezitters, industrielen, vakbondsleiders of 
geestelijken. Vaak wordt daar uitgemaakt wat vrede is aan de hand van ideologische 
en andere dogma's. Zulke staten hebben een andere basis voor de binnenlandse 
'vrede' dan wij. 
Zulke uiteenlopende begrippen over vrede worden ook weerspiegeld in de opvat-

tl tingen over de internationale vrede en in het antwoord op de vraag, hoe die eruit 
zou moeten zien en hoe die tot stand gebracht moet worden. Daarstraks werd al 
gezegd, dat in het internationale vlak, iedere staat of ieder blok 'zijn' vrede aan de 
anderen wil opleggen. Dat betekent niet aileen dat hij zijn belangen willaten gelden, 
maar ook dat zijn opvatting over vrede en hoe men vrede maakt koning moet 
kraaien. 
Wie zou denken dat vrede toch een duidelijke zaak is en dat daarover weinig ver
schil kan bestaan, is wel erg nai:ef. Als hij zou menen dat vrede moet betekenen: 
overleg, wederkerigheid, rechtvaardigheid en de bereidheid tot compromissen, dan 
zal hij voor die opvatting over vrede hardnekkig en krachtig, desnoods met macht, 
moeten opkomen. Anders wordt hij huurmans gek of slaaf. Wij stellen daarmee niet 

~- dat 6nze haan koning moet kraaien, maar wel dat we moeten voorkomen dat hem, 
in dat bonte internationale gezelschap, stilletjes de nek wordt omgedraaid. Want 

1, daarmee zou de wereld bepaald geen dienst bewezen zijn. Het andere van de ander 
zullen wij moeten erkennen en verdragen, hoeveel moeite dat democratische wester-

n lingen ook kost, maar in ruil willen wij dan toch ook 6nze principes kunnen volgen 
en 6nze bijdrage leveren aan de gezamenlijke vrede. 

$. 

i\:e 

De vraag: Wat is vrede? is werkelijk niet overbodig. Wie ons van vrede spreekt, 
zullen wij moeten vragen: 'Wat voor vrede bedoelt u?' 

II. KERNBEW APENING; EFFECT EN RISICO 

1 De betekenis van de bewapening in dit alles is wel duidelijk. Die bewapening is in 
het algemeen een teken van wantrouwen en onzekerheid. Zelfs in nationaal verband 
komen wij er zonder kleine wapens niet uit. Maar het kernwapenvraagstuk verdient 
bijzondere aandacht, want de kernwapens hebben de internationale verhoudingen 

t wezenlijk veranderd. In tweeerlei opzicht: In de eerste plaats hebben zij de nood
zaak om vrede te houden verscherpt en zelfs volstrekt dwingend gemaakt. Onder de 
bedreiging van die wapens hebben wij een periode van vijfendertig jaar van betrek-
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kelijke vrede gekend. Terwijl ieder bij het eind van de laatste wereldoorlog aan- g 
stonds sprak van een derde wereldoorlog en die in de nabije toekomst verwachtte, o 
is dat conflict tot nog toe uitgebleven. En wij mogen er ook wel eens op wijzen, dat h 
zich in dat tijdperk van 1945 tot heden in de wereld enorme veranderingen hebben li 
voorgedaan. v 
Men behoeft slechts aan het proces van de dekolonisatie te herinneren en ieder zal u 
toegeven, dat dat zonder de dreiging van de kernwapens veel stroever en met nog v 
heel wat meer bloedvergieten en verwoesting zou zijn verlopen. Het machtseven- " 
wicht in de wereld heeft zich in die jaren verplaatst op een schaal, die in voorgaan- z. 
de tijden allang tot grote gewapende conflicten zou hebben geleid. Het is geen C 
aantrekkelijke vrede geweest en er zijn afschuwelijke dingen gebeurd en zij gebeu- e 
ren nog, maar bij vergelijking met andere tijden kunnen wij toch (heel zachtjes) van h 
vrede spreken. o 

e 
In de tweede plaats heeft die dreiging bewerkt dat wij veel hebben moeten slikken. 11 

Van links naar rechts, door groot en klein is de wereld gechanteerd. Met lede ogen n 
hebben wij veel brutaliteit en onrecht moeten aanzien en dat moeten dulden, omdat 
niemand met macht durfde in te grijpen. De blokvorming rond de twee super(kern- I 
wapen)-mogendheden brengt mee, dat wij ons met allerlei niet kunnen bemoeien v 
en dat wij telkens naar die mogelijkheden moeten kijken en ons hart vasthouden. Wij g 
kunnen nog maar tot op zekere hoogte 'een vuist' maken en dat betekent dat inter- v 
nationaal veel dingen stroever gaan dan goed en wenselijk is. Het besef van: Wie ~ 
kan mij wat maken? heeft menige staat balorig gemaakt en onvatbaar voor argu- e 
menten en druk. Er hebben zich, zoals gezegd, in de afgelopen jaren grote veran- r 
deringen voorgedaan en veel in die veranderingen verdient instemming, maar er is 1 
ook veel bij geweest dat diep te betreuren was en waar de wereld niets aan kon doen. l:. 

e 
Er zou nog veel meer te zeggen zijn, maar deze twee gevolgen van de dreiging der !! 
kernwapens zijn genoeg om ons in te prenten, dat die wapens en hun dreiging in r 
vijfendertig jaar een stempel hebben gezet op de gang van zaken in de wereld en op t 
de tegenwoordige stand van de verhoudingen, niet alleen tussen de twee supermo- c 
gendheden en hun blokken, maar over de hele wereld. Het klinkt absurd en het is 
afschuwelijk om het te zeggen, maar als die dreiging vandaag verdween dan brak I 
morgen de grootst mogelijke onzekerheid uit. ' 
Wil dat zeggen, dat wij dus maar met kernwapens en hun dreiging moeten leren ' 
leven? 
Met die vraag zullen wij ons in dit rapport moeten bezighouden. Ons is gevraagd 2 

om een inventarisatie van de in het CDA bestaande standpunten omtrent het kern
wapenvraagstuk. Want ieder voelt daar dat wij zulke wapens niet behoren te hebben 
en er niet mee behoren te dreigen. In de kernwapendreiging steekt een voortdurende t 
vermaning dat het zo niet kan en dat wij daar vanaf moeten zien te komen. Want 1 
de ontwikkeling van die bewapening bergt op zichzelf onmetelijke gevaren in zich. 

Achtergrond van bet kernwapenvraagstuk 
Om het probleem van de kernbewapening zinvol te kunnen aanpakken moeten we 
beseffen dat daarbij veel meer dan het kernwapenvraagstuk aan de orde is. Dat het 
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gaat om de vrede in de wereld. Niet om een mooie en nobele vrede, maar dan toch 
om een vrede zoals die binnen onze staten geldt. De dreiging van de kernwapens 
hangt immers samen met het hierboven al genoemde wantrouwen en de onverzoen
lijkheid in de internationale betrekkingen. Het kernwapenprobleem is een onderdeel 
van het meer algemene probleem van de vrede onder de volken. Terugdringing en 
uitbanning van het kernwapen vereist een toenemende vredelievendheid onder de 
volken, en instanties en procedures, waardoor de conflicten en geschillen kunnen 
worden beslecht, die anders tot gebruik van kernwapens - van wapengeweld -
zouden kunnen leiden. 
Ook in een stad of land waar ieder zich onveilig voelt en openlijk of clandestien 
een wapen aanschaft, haalt men veiligheid en orde niet terug door maar simpelweg 
het wapenbezit te verbieden. Men zal iets moeten doen aan de oorzaken van de 
onveiligheid en die moeten opheffen of terugdringen. Dan, maar aileen dan, helpt 
een verbod van wapenbezit, want dan is de rechtvaardiging daarvan aangepakt. Z6 
is in de geschiedenis veiligheid en vrede gesticht in onze Ianden. Zo zal het oak wei 
moeten in de internationale verhoudingen. Een andere weg is er niet. 

Dit is geen weg terug, maar zal een weg vooruit moeten zijn. Misschien zal een 
volgende generatie, als zij naar onze tijd terugziet, kunnen vaststellen, dat de drei
ging van de kernwapens ons heeft gedwongen om verdere stappen te zetten op de 
weg naar internationale organisatie en internationale orde. Dat zou gelukkig zijn! 
Maar die volgende generatie zal dan oak wei moeten vaststellen, dat het vee! pijn 
en veel offers heeft gekost, dat ieder - wijzelf niet in de laatste plaats - veel heeft 
moeten slikken en veel over zijn kant heeft moeten Iaten gaan om het zover te 
krijgen. Dat de 'vooruitgang' in vrede en organisatie ons weliswaar niet heeft ge
bracht onder het juk van de een of andere 'heilstaat', maar ook veraf is gebleven van 
een wereldorde, waarin aan ieder de mensenrechten zijn verzekerd. Die volgende 
generatie zal, op zijn best, moeten vaststellen, dat de verkregen organisatie en orde 
maar heel voorlopig is en dat, a! is dan misschien de dreiging van de kernwapens 
teruggedrongen, er tach nag meer dan genoeg andere dreigingen en problemen zijn 
overgebleven. 

Kortom - en dat is de opmerking, die wij vooraf willen maken - het kernwapen
vraagstuk staat niet op zichzelf. Daarom kan het oak niet op zichzelf, los van alle 
vraagstukken die het zo dreigend maken, worden opgelost. Haast maken met de 
oplossing van het kernwapenvraagstuk betekent haast maken met de oplossing van 
andere, nag vee! moeilijker en tenminste even pijnlijke vraagstukken. 

Onhvikkeling en stand van zaken 
In de tweede plaats moeten we goed beseffen dat we het kernwapenvraagstuk niet 
adequaat kunnen aanpakken als we niet weten hoe het zich ontwikkeld heeft en wat 
de huidige stand van zaken is. 

Gedurende de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden de Verenigde Staten 
een monopolie ten aanzien van het bezit van kernwapens. Vanaf het moment dat de 
Sovjet-Unie dit monopolie doorbrak, en bovendien de techniek ontwikkelde om deze 
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wapens door middel van nauwkeurig richtbare intercontinentale raketten in te zetten, d< 
werd de tendens versterkt om via een bewapeningswedloop de machtsverhoudingen be 
in het eigen voordeel te doen omslaan dan wel het eigen overwicht te behouden. vc 
De afschrikking met kernwapens, die massale vernietiging kunnen veroorzaken, zou 
volgens de VS de Sovjet-Unie van oorlogsvoering kunnen afhouden. De resultaten 
van zo'n oorlog zouden immers oak voor de Sovjet-Unie elke aanval tot een absur-
diteit maken. II 
De dreiging met massale vergelding had echter oak voor de VS zijn gevaarlijke zijde, 
aangezien niet gegarandeerd kon worden dat de dreiging nooit hoefde te worden om- 1. 
gezet in werkelijke actie. Vandaar dat gedachten aan massale vergelding en aan een \\ 
meer specifiek militair gebruik (tegen kernwapens en andere militaire en strategische w 
objecten) meermalen om de voorrang streden. Dit temeer omdat aan Sovjet-zijde st 
met de militaire 'bruikbaarheid' van kernwapens in een oorlog meer en meer rekening w 
gehouden werd Deze strategic maakte een uitbreiding van het afschrikkingswapen w 
nodig omdat er, na een eerste aanval op de kernwapens zelf, voldoende nucleaire B 
middelen over moesten blijven om terug te slaan. De uitbreiding zou de tegenstanders k1 
dus moeten afbrengen van de gedachte dat het toebrengen van de eerste slag tot d1 
'winst' zou kunnen voeren. Hoewel van Sovjet-zijde in een eerder stadium de nood- k1 
zaak van een vreedzame coexistentie werd ingezien, ontstond daar later de idee dat 
de VS qua militaire slagkracht konden worden ingehaald. Zo werd de spiraal van \\ 
kwantitatieve, maar vooral kwalitatieve (op effectiviteit en onkwetsbaarheid gerichte) d. 
uitbreiding van het kernwapenpotentieel voortgezet. De SAL T-onderhandelingen h< 
hebben tot doel gehad om deze ontwikkeling te beheersen door afspraken over, 
aanvankelijk hoge, bewapeningsplafonds met betrekking tot de grate strategische a: 
wapens. 

Een evenwicht op Europese schaal 
Aangezien de inzet van die wapens voor de beslechting van conflicten in Europa 
minder waarschijnlijk werd geacht, werd steeds meer nadruk gelegd op de behoefte 
aan kernwapens met beperktere reikwijdte, die in West-Europa zouden moeten wor
den gestationeerd als tegenwicht tegen de toenemende nucleaire slagkracht van de 
Sovjet-Unie op het Europese vlak. Vandaar de ontwikkeling van wapens die in 
reikwijdte liggen tussen de reeds aanwezige tactische kernwapens en de centrale 
strategische systemen van de VS. Zij zouden in Europa voor het afschrikkingseven
wicht moeten zorgen. Inmiddels is door de technische verfijning een zuiver militair 
gebruik van de middellange-afstandsystemen (daarover gaat het momenteel in 
West-Europa) mogelijk geworden. Oat geldt trouwens voor aile moderne kernwa
pens. Terwijl voorheen de voorkeur voor afschrikking door massale vergelding 
samenhing met de omstandigheid dat aileen minder geavanceerde technieken ter 
beschikking stonden, wijst de kwaliteit van de huidige wapens meer in de richting b 
van de militaire 'bruikbaarheid'. Een ontwikkeling dus van absurd naar 'praktisch'. 
De inzetbaarheid van de wapens is tevens verhoogd zodat de voorbereiding voor 
een aanval steeds minder tijd vraagt. De zgn. waarschuwingstijd neemt af. Dit alles 
moet als een zeer gevaarlijke ontwikkeling worden gezien. 
Hoewel de beide supermogendheden deze gevaren wei onderkennen, hebben de 
onderhandelingen met het oog op de wapenbeheersing en (hopelijk in het verlengde 
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daarvan) vermindering nog maar geringe resultaten opgeleverd. Namelijk te hoge 
bewapeningsplafonds en te geringe en te incidentele beperkingen respectievelijk 
verminderingen. 

III. REACTIES OP KERNBEWAPENING 

1. Atoompacifisme 

99 

Wie de ontwikkeling rond de kernwapens ziet en op zich in laat werken, zal het 
waarlijk niet onbegrijpelijk vinden, dat er een nieuwe vorm van pacifisme is ont
staan, het atoompacifisme. De aanhangers ervan wijzen niet het gebruik van alle 
wapengeweld af, maar wel het gebruik van kernwapens. En met de geschetste ont
wikkeling heeft het atoompacifisme aan aanhangers gewonnen, zeker in ons land. 
Bij ons valt te wijzen op de actie van het Interkerkelijk Yredesberaad: 'Help de 
kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland', die is gestart in 1977 met 
de protestbeweging tegen de zgn. neutronenbom en de vernieuwing van de theater
kernwapens van de NA YO. 

Wij beginnen de ons opgedragen inventarisatie der standpunten binnen het CDA 
dan ook met deze richting. Daarbij moet aanstonds worden opgemerkt, dat er bij 
het atoompacifisme verschillende motieven en argumentaties zijn te vinden: 

a) Het atoompacifisme als getuigenis en geloofsstuk 
Het kernwapen heeft, zo zegt men, zo'n uitwerking dat geen christen en meer in 
het algemeen geen mens mag meewerken aan de inzet daarvan of aan een 
defensiebeleid dat op deze kernwapens is gebaseerd. Het kemwapen is in strijd 
met de norm van eerbied voor het menselijk Ieven als zodanig; het bedreigt het 
voortbestaan der mensheid en keert zich dus tegen de schepping Gods, die de 
mens is toevertrouwd. 
De gevolgen van dit standpunt spelen in de visie van de aanhangers ervan geen 
rol. Men acht het mogelijk om met de gevolgen te Ieven, dan wei men onderkent 
dat daar in feite niet mee te Ieven is. Indien men de discussie over de gevolgen 
in de standpuntbepaling betrekt, zo stellen velen, begeeft men zich op een 
hellend vlak. De recente brief van de Hervormde Synode schijnt dit standpunt 
te vertolken, waar zij stelt: 'In geen geval rechtvaardigt de bescherming van 
onze vrijheden dat wij onze veiligheid baseren op de mogelijke vernietiging van 
al wat ons en onze tegenstanders lief is en op de aanranding van de schepping'. 
Strikt genomen betekent dit dat Nederland deNA YO moet verlaten. 

b) Het rationele atuompacifisme 
Dit keert zich tegen de kernwapens omdat het verwacht dat zij op den duur 
steeds meer een bedreiging voor de internationale veiligheid gaan vormen. Deze 
verwachting is gebaseerd op een aantal argumenten: 

Het kernwapen heeft tot een enorme bewapeningswedloop geleid en deze 
zal zich gezien de internationale tegenstellingen en de ontwikkeling van 
techniek en industrie voortzetten, tenzij op een zeer drastische wijze in het 
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veiligheidsbeleid wordt ingegrepen. Hoe Ianger kernwapens blijven bestaan, He 
des te grater wordt de kans dat zij ooit eens worden gebruikt. we 
Dat kan het gevolg zijn van internationale crises en onbeheerst optreden ijv 
van politici en publieke opinies daarbij; van een driest gebruik van die pa 
wapens door in het nauw gedreven of machtsdolle kleinere mogendheden; m< 
van onevenwichtige ontwikkelingen in de militaire technologie, waardoor AI 
een der partijen een belangrijke voorsprong verkrijgt; van de ontwikkeling de 
van steeds nauwkeuriger kernwapens waardoor in technische zin de mage- ku 
lijkheden voor nucleaire oorlogsvoering grater worden. Ook kan men H' 
denken aan de ontwikkeling en het gebruik van kernwapens door revolutio- ni1 
naire groepen. sit 
De technische ontwikkeling van de kernwapens maakt een verdere versprei- oo 
ding ervan naar andere conflictgebieden (Midden-Oosten, Zuid- en Zuid- all 
Oost-Azie, Zuidelijk Afrika) waarschijnlijker. on 
De aanwezigheid van een op kernbewapening gebaseerd afschrikkingseven- Hi 
wicht zou bovendien voor de supermogendheden een belemmering zijn om w1 
waar nodig vredestichtend bezig te zijn en zou de rijke Ianden afhouden oo 
van hun verantwoordelijkheid voor de opheffing van het onrecht in de en 
~~ ~ 

w 
c) Het atoompacifisme als actiemodel oo 

Hierbij gaat men ervan uit dat de vicieuze cirkels van de veiligheidspolitiek aileen zo 
doorbroken kunnen worden als hoe Ianger hoe meer mensen de kernwapens W 
resoluut afwijzen. Deze vorm wordt vee! gevonden bij vredesbewegingen en il11 

anti-kernwapenbewegingen, die de mensen van onderop het bewustzijn willen va 
bijbrengen, dat zij een concrete bijdrage tot beeindiging van de bewapenings- aa 
wedloop kunnen leveren. Zij zijn teleurgesteld over de resultaten van de onder- m: 
handelingen tussen de supermogendheden. Daarom moeten de burgers zelf ke 
van hun politieke !eiders verlangen dat deze van het opstellen en gebruik van al! 
kernwapens afzien en zo een mentaliteitsverandering bewerken, waarbij de da 
kemwapens ondenkbaar worden. Zij willen ieder om zich heen voor de keuze D< 
stellen: Neemt u het nag Ianger of neemt u het niet meer?, en zo duidelijkheid he 
en ondubbelzinnigheid scheppen. Onder gebruikmaking van de onder a) en b) an 
genoemde argumenten wordt bij ieder aangedrongen om niet Ianger 'mee te Bi 
doen' en te protesteren 'dit kan en mag niet!' nc 
Aileen door bet stellen van zo radicaal mogelijke eisen zou bereikt kunnen ke 
worden dat er tenminste iets gebeurt. 1m 
De invloed van dit standpunt is een politieke factor van betekenis, met name in vn 
de kleine Westeuropese Ianden, waar men het doen en Iaten van de groten ni' 
aileen maar griezelig vindt. D< 

Kanttekeningen bij bet atoompacifisme 
Dat de kernwapens een grate gewetensnood oproepen, valt niet te ontkennen. Deze 
gewetensnood bestaat echter niet aileen bij de atoompacifisten, maar evenzeer bij 
velen die menen dat de kernwapens niet onvoorwaardelijk afgewezen moeten wor
den. 
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Het getuigend atoompacifisme heeft waarde tegenover een wereld die zich nog te 
weinig bewust is van de noodzaak om de bewapeningswedloop te beteugelen en te 
ijveren voor de vrede. En ook de verstandelijke argumenten van de rationele atoom
pacifisten zijn niet ongegrond. De gcvaren waarop deze argumentatie wijst zijn 
inderdaad reeel. 
Als het beleid verstart is er extra reden voor de burgers om, gewapend met deug
delijke informatie, hun stem te laten horen. En zo'n verstarring zou inderdaad 
kunnen optreden. 
Het atoompacifisme heeft de aantrekkelijkheid van duidelijkheid en ondubbelzin
nigheid. Bestormd door allerlei tegenstrijdige, moeilijk weerlegbare, maar ook niet 
sluitcnde argumenten, stellen velen zich op het standpunt: 'Wat er van dat alles 
ook zij, zo kan het niet ]anger; ik weet het ook niet precies, ik kan het ook niet 
allemaal overzicn en beoordelen, maar ik houd mij vast aan de evidentie, dat dit 
ontoelaatbaar is!' Doch wat dan? 
Hier rijzcn vragcn, waarop het atoompacifisme ook geen antwoord heeft. Moeten 
wij door de uitbanning van de kernwapens en hun onvoorstelbaar geweld dan de 
oorlog weer wel denkbaar maken? Wil men terug naar de conventionele wapens 
en hun geweld? Wil men het risico lopen dat de uitgebannen kernwapens worden 
vervangen door chemische en biologische wapens? Dat is stellig niet de bedoeling. 
Wij willcn niet door uitsluiting van het ondenkbare gebruik van kernwapens de 
oorlog weer wel denkbaar en mogelijk maken! De internationale verhoudingen 
zouden daardoor veel minder bestuurbaar worden dan ze thans al zijn. 
Wij moeten goed zien dat uitbanning-van-de-kernwapens-alleen een volstrekte 
illusie, een gevaarlijk zelfbedrog is. Die uitbanning kan slechts slagen in het raam 
van een uitbanning van het oorlogsgeweld als zodanig. Wie de conventionele oorlog 
aanvaardt of op de koop toe neemt, neemt het risico dat het daarbij niet zal blijven, 
maar dat degene die vreest te verliezen, in wanhoop zijn toevlucht toch weer tot de 
kernwapens en hun dreiging neemt. Dat betekent, dat atoompacifisme uitloopt op 
algeheel pacifisme en dat eenzijdig atoompacifisme ('no-first-use-verklaringen' 
daarbij inbegrepen) heel dicht staat bij eenzijdige ontwapening. 
Doch als dat zo is dan rijst het probleem dat de uitweg uit de gewetensnood, die 
het atoompacifisme ons wijst, geen uitweg is, maar van de ene gewetensnood in de 
andere brengt. 
Bij een atoompacifisme, dat zich tegen een zijde van het afschrikkingsevenwicht 
richt, bijv. de westelijke, ontstaat bet gevaar dat de tegenpartij zich vrij voelt om 
kernwapens te gebruiken, dan wel er chantage mee te plegen. Hij behoeft dan 
immers niet - althans niet onmiddellijk - voor een gelijkwaardige reactie te 
vrezen. Dan zet men de deuren dus wijd open voor onderdrukking en tyrannic, 
niet aileen voor zichzelf maar ook voor anderen. 
Dan zal de uit gewetensnood genomen beslissing nog heel wat gewetenswroeging 
met zich mee brengen als de consequenties van die beslissing aan het licht komen 1). 

1) Hicr ligt ook het antwoord aan hen, die zich verbazen, dat men zich voor de afwijzing van 
bijv. abortus en euthanasic op gewetensnood beroept, maar kernwapens om veiligheidspolitieke 
rcdenen aanvaardt. Die eerste kan ik voor mijzelf en de mijnen afwijzen, wat anderen ook 
doen, en zcggen: 'wat de wet ook zegt, ik doe er niet aan mee!' Dat is dan een getuigenis voor 
anderen, waarvan men de gevolgen zelf op zich neemt. Maar de zaak van de kernwapens is 
naar haar aard een gezamenlijke aangelegenheid, niet een van u of mij, zelfs niet van Nederland 
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Hoe vreedzaam zulke eenzijdigheid ook is bedoeld, zij brengt de vrede in gevaar. 
Om die schijnbaar tegenstrijdige opmerking te begrijpen moet men even terugden
ken aan wat in het begin werd gezegd over de dubbelzinnigheid van het woord 
'vrede'. 
Werkelijke vrede veronderstelt wederkerigheid en elkaar verdragen. Doch eenzijdig 
pacifisme lokt - ongewild - het gevaar uit van een vrede met de laars op de nek 
en dan niet aileen, en niet in de eerste plaats, op 6nze nek; veel meer dan nu reeds 
het geval is. 
Een vrede waarbij wij machteloos protesterend (als wij dat nog durven) moeten 
toezien hoe de ene na de andere van onze buren wordt onderdrukt. Zulk pacifisme 
loopt groot gevaar terecht te komen waar het niet wilde, nl. in een toestand die zo 
ongeveer het tegendeel is van de vrede, die het beoogde en die het leek te beloven. 

En hiermee is dan het dilemma geschetst. Het atoompacifisme, dat zich tot doel 
stelt de vrede tot gelding te brengen in een wereld vol wapens en geweld, biedt geen 
belofte dat datgene uitblijft waartegen het zich keert: onJerdrukking, vervolging, 
volkenmoord, en dat door het dreigen met kernwapens en het gebruik van kern
wapens. 

2. Andere standpunten 
We willen nu ingaan op het standpunt van hen die om politieke en militaire redenen 
een andere weg kiezen. Ook onder hen is enige onderlinge verscheidenheid. Zij 
delen echter de opvatting dat een onvoorwaardelijk streven naar radicale afschaffing 
van de kernbewapening betekent, dat men zichzelf uitschakelt als mede-onderhan
delaar bij pogingen om de toestand te beheersen en, zo mogelijk, het bezit van 
kernwapens terug te dringen. Tevens hebben zij in mindere of meerdere mate oog 
voor de destabiliserende werking van zo'n politiek. 
Aangezien de argumenten die voor deze standpunten worden gebruikt, dieper 
ingaan op de internationale problematiek, is hier meer uitvoerigheid vereist. 

a) De geleidelijke eenzijdige afschaffing 
Velen die het atoompacifisme als zodanig afwijzen, zijn desalniettemin van mening 
dat de politiek van behoud van kernwapens en tevens onderhandelen over de terug
dringing daarvan tot nog toe aileen maar een nieuwe kernwapenwedloop heeft 
opgeleverd. Zo wordt het gezegd in de pastorale boodschap van de Hervormde 
Synode en door Pax Christi, die dan ook menen dat een andere weg zou moeten 
worden ingeslagen. 
Dat is dan de weg van de eenzijdige stappen, die zou moeten bestaan in het stop
zetten van de modernisering van het kernwapenarsenaal, het beperken van de 
kernwapen-taken (lees: van de verschillende categorieen van nucleaire wapens) in 

of van de NAVO, maar van de hele wereld. De houding die ik daarbij aanneem, slaat niet 
alleen, zelfs niet in de eerste plaats, op mijzelf terug, maar op anderen, die ik hulpeloos uitlever. 
De beslissing daarover is volstrekt ondeelbaar en onsplitsbaar. Uiteraard is ook de beslissing, 
in hoeverre abortus en euthanasie in ons land zullen worden toegelaten, onsplitsbaar. Maar gaat 
die beslissing mij te ver, dan kan ik voor mijzelf toch anders beslissen. Dat geeft de zaak een 
ander karakter. 
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de hoop dat het oosten daarop zal antwoorden door ook zijn arsenaal niet verder 
te ontwikkelen en uit te breiden. Soms wordt opgeworpen, dat Nederland zelfs de 
slap zou kunnen zetten om eenzijdig aile kernwapentaken af te wijzen om zo indi
vidueel de kernwapens 'de deur uit te doen', in de verwachting dat als antwoord 
daarop ook een van de Warschaupactstaten zou worden gedenucleariseerd. 

Van belang kan zijn ten aanzien van welke wapens de eerste stappen worden gezet. 
Zo wordt wei in tegenstelling tot bovengenoemde variant het standpunt ingenomen 
dat de strategische afschrikkingsmacht het eerst moet worden aangepakt (no first 
use) omdat de kleine wapens die een beperkte uitwerking in ruimte en tijd hebben 
minder verwoestend zouden zijn en dus 'humaner'. 

Zou ons land voor een dergelijke politiek geen gehoor of begrip vinden bij de 
NA YO-partners, dan zou de consequentie moeten worden aanvaard, dat wij ons 
uit die organisatie losmaken en ons dan, desnoods aileen, van de heilloze weg ener 
toenemende kernbewapening afwenden. 
De aanhangers van dit standpunt onderstrepen de gevaren van het kernwapen op 
een soortgelijke wijze als zij die onder l.b) zijn besproken. 

Kanttekening bij a) 
Bovenstaand standpunt bevindt zich op de rand van het atoompacifisme. Dat kan 
er ook gemakkelijk het vervolg op zijn. Zelfs kan het als aanloop tot het atoom
pacifisme bedoeld zijn. Dat neemt niet weg dat het element van de eenzijdigheid een 
rol kan spelen bij onderhandelingen over wapenbeheersing en -vermindering. Het 
bestaan van een taboe tegen eenzijdige stappen kan zelfs een hinderpaal zijn tegen 
de gewenste voortgang in de wapenbeheersing. 
Opgemerkt dient echter te worden dat de aanbevolen politiek van eenzijdige stappen 
niet nieuw is. In de achter ons liggende jaren heeft de NAVO reeds pogingen van 
deze aard gedaan, maar helaas met onvoldoende en veelal zonder succes. 
Vanaf het einde der jaren '60 is door deNA VO een politiek van temporisering 
gevolgd, hoewel men wist dat het oosten bezig was de 'achterstand' in te halen om 
zo mogelijk zelfs een overwicht te verkrijgen ten aanzien van bepaalde kernwapens. 
Dit feit is kennelijk niet algemeen bekend, of wordt door vele aanhangers van dit 
standpunt als onvoldoende beschouwd. Voorzover dit standpunt geen aanloop tot 
atoompacifisme bedoelt te zijn, zal een van de hierna te behandelen standpunten in 
het verlengde ervan liggen, indien het middel van de eenzijdige stappen niet tot het 
gewenste doelleidt. Pax Christi erkent bijvoorbeeld de mogelijkheid dat het proces 
van eenzijdige stappen moet worden gestopt bij gebrek aan positieve reacties van 
de tegenpartij. Het stelt: 'Als men een nieuwe weg inslaat om van het afschrikkings
systeem af te komen, mag de kans op kernoorlog niet toenemen'. Het zal echter 
moeilijk zijn om van dit standpunt over te stappen naar een toch-maar-behouden
van-de-kernwapens. Wie in dit standpunt teleurgesteld wordt, zal dat niet gauw 
erkennen. Men blijft immers met een enorme kater zitten, omdat de verhoudingen 
en de mensen weerbarstiger blijken dan verwacht. 

b) Het juist voldoende niveau 
Onder dit hoofdje geven wij een standpunt weer dat als een zeer terughoudende 
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aanvaarding kan worden getypeerd. Kernbewapening is een zeer afschuwelijk 
middel dat, zo zegt men, nochtans nodig is voor de handhaving van stabiliteit tussen 
de grote machtsblokken. Men dient er echter zo weinig mogelijk gebruik van te 
maken. Het is bijvoorbeeld niet nodig om op aile bewapeningsniveaus naar gelijke 
krachtsverhoudingen te streven. 
Het westen kan zichzelf veroorloven iets zwakker te zijn dan het Sovjet-blok omdat 
een aanvaller toch pas vanuit een positie van duidelijk overwicht enig 'voordeel' 
kan behalen. Bovendien wordt door deze defensieve houding, die dus in de defen
siepolitiek zichtbaar wordt, aan de potentiele tegenstander duidelijk gemaakt dat 
hij niet uit een eventuele vrees voor agressie onzerzijds met zijn bewapening hoeft 
voort te gaan. Dit standpunt houdt niet in dat men geheel met uitbreiding en moder
nisering stopt. Immers, groei in kracht, trefzekerheid en beveiligingsmogelijkheden 
aan de zijde van de tegenstander, eist dat aan de eigen kant verbetering van de 
militaire middelen wordt aangebracht, teneinde het groeiende overwicht aan de 
andere zijde te neutraliseren. Vanuit dit standpunt van het berekende risico ('kalku
lierte Unterlegenheit') wordt in de regel de inspanning gericht op pogingen om de 
afhankelijkheid van kernwapens terug te dringen. 
Zo bijv. de vervanging van nucleaire door conventionele middelen, teneinde de 
atoomdrempel zo hoog mogelijk op te schroeven. Ingezien wordt echter dat zo'n 
vervanging niet op elk niveau mogelijk is, enerzijds om technische en financiele 
redenen, anderzijds omdat daarvoor een vergaande militarisering van de samen
leving en het produktiepotentieel nodig zou zijn; in weinig mindere mate dan nu 
aan oostelijke zijde het geval is. Het ligt voor de hand dat door dit standpunt de 
betekenis van onderhandelingen, ook als resultaten eerst op langere termijn zicht
baar worden, krachtig wordt onderstreept. Daardoor zouden in elk geval deeloplos
singen kunnen worden bereikt. Men legt de nadruk op de noodzaak van ontspan
ning (detente), het open houden van de communicatielijnen en het nemen van 'ver
trouwenwekkende maatregelen'. 
Het gevaar van het afschrikkingsmechanisme ligt, zo stelt men, in de voortdurende 
dreiging en de daaruit volgende polarisatie en bewapeningswedloop. Het komt er 
dus op aan om de spanningen af te zwakken, met elkaar in gesprek te blijven en 
dreigende conflicten door onderhandelingen op te lossen. Pas als dat lukt mag men 
hopen dat de kernwapens hun belang gaan verliezen en dat de afschaffing of terug
dringing mogelijk wordt. Bij gelijkheid van uitgangspunt zijn er in dit standpunt 
echter ettelijke variaties. 

Meestal wordt voor een beoordeling van de krachtsverhoudingen (en dus van de 
aard van het 'juist voldoende niveau') aileen naar de Europese verhoudingen 
gekeken. Gebeurtenissen elders in de wereld (zoals in Afghanistan) zouden de 
houding van de NAVO niet mogen bei:nvloeden. Weliswaar is de ontspanning 
in de rest van de wereld niet altijd geslaagd, maar het is toch gelukt om de daar 
uitgebroken conflicten van plaatselijk karakter te houden en kernwapengeweld 
te voorkomen. Het is op zichzelf zeer belangrijk dat plaatselijke conflicten geen 
rol van betekenis spelen in de verhoudingen elders in de wereld. 
Anderen echter leggen meer nadruk op de samenhang van de gehele wereld. 
Een conflict in Korea of Vietnam laat ook Europa niet onberoerd, om van 
conflicten in het Midden-Oosten of Afrika maar niet te spreken. De uitkomst 
van zulke conflicten kan het evenwicht van krachten (en daarbij wordt niet 
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aileen aan de militaire kracht gedacht) zwaar aantasten. Bovendien hebben de 
supermogendheden en hun NAVO- of Warschaupact-bondgenrJten het steeds 
minder in de hand of zulke conflicten kernwapengeweld meebrengen of niet. 
Trouwens, tolerantie van plaatselijke conflicten is voor Europa zeer gevaarlijk. 
Vanuit het oosten gepleegde interventie met conventionele wapens in Europa, 
zou dan door de rest van de wereld en ook door onze Amerikaanse bondge
noten wei eens als een plaatselijk conflict kunnen worden beschouwd. Over de 
uitkomst van zulk een 'plaatselijk' conflict zullen wij geen illusies hoeven te 
koesteren. 
Ontspanning kan, volgens deze variant, aileen de dreiging wegnemen als zij in 
beginsel over de gehele wereld wordt nagestreefd. 

In het kader van deze visie zijn er bovendien verschillen over de sterkte van de 
bewapening die nog als 'juist voldoende' kan worden beschouwd. Zulks op grond 
van het verschil in berekening van het 'berekende risico'. Uiteraard hebben die 
verschillen ook te maken met de visie die men heeft op de bedoelingen van de 
tegenstander. Vanuit dit standpunt zal uiteraard niet gemakkelijk worden gespeeld 
met de gedachte aan het verlaten van deNA YO. Integendeel, elke actie die de 
stabiliteit in de Oost-West-verhoudingen vermindert, is een bedreiging voor de 
mogelijkheid om dit standpunt in de praktijk te brengen. 

Kanttekening bij b) 
Diverse overwegingen die bij eerder behandelde standpunten vermeld werden 
spelen een belangrijke rol bij deze positiekeuze. Zo bijvoorbeeld het tegengaan van 
de verspreiding van kernwapentechnologie, de noodzaak om ook langs andere 
wegen (bijv. door versterking van de positie van de derde-wereldlanden) de inter
nationale veiligheid te versterken, de terugdringing van de kernbewapening en de 
ruimte voor eenzijdige stappen. 
Men tracht te Iaveren tussen de Scylla van de atoomchantage en de militaire inter
ventie door de Sovjet-Unie en de Charybdis van een onbegrensde bewapenings
wedloop die in zichzelf een gevaar voor de mensheid kan zijn. 
Dit standpunt heeft zich naar twee zijden te verweren: 

tegen de diverse soorten atoompacifismen, omdat dit standpunt de rol van het 
kernwapen aanvaardt en het gevaar in zich bergt meegesleept te worden in de 
bewapeningswedloop. De atoompacifisten zullen erop wijzen dat de onderhan
delingen tussen oost en west tot nu toe erg weinig tastbare resultaten hebben 
opgeleverd, en dat het vertrouwen daarop derhalve opgegeven moet worden; 
anderzijds tegen standpunten, als hierna beschreven, die ertoe opwekken om 
'elke illusie omtrent de bedoelingen van het Sovjet-blok' op te geven. De risico's 
van 'het juist voldoende bewapeningsniveau' worden door hen te groat geacht. 
Dit standpunt zou door het Sovjet-blok, evenals aile eerder genoemde standpun
ten, als een teken van zwakte worden geduid, hetgeen voor de oostelijke zijde 
een aansporing zou zijn om verder te gaan in het nastreven van militaire supe
rioriteit om de overige wereld daarmee te chanteren. 
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c) Het standpunt van de 'gelijke munt' 
Door velen van hen die zich dagelijks met de bestudering van de Oost-West-ver
houdingen bezighouden, wordt erop gewezen dat ontspanning voor het westen iets 
anders betekent dan voor het oosten. De praktijk gevolgd op de Verklaring van 
Helsinki zou het bewijzen. Daarom zou ook ontspanning voorlopig een gewapende 
vrede moeten blijven, totdat de ander (het oosten) ervan doordrongen raakt, dat het 
die ontspanning niet kan gebruiken om zichzelf in de positie van de machtigste te 
manoeuvreren. Daarom, zo wordt gezegd, moet de waakzaamheid niet verslappen, 
moet elke paging van het oosten om het eigen kernwapenarsenaal te versterken met 
gelijke munt worden betaald en moeten de bekende oostelijke scenario's, hoe een 
plaatselijk conflict zou kunnen worden gewonnen, beantwoord worden door niet 
minder indrukwekkende scenario's van westelijke zijde. Ontspanning kan aileen 
gedijen als de ander gedurende zo lange tijd een zo onverzettelijke en gelijkwaardige 
afschrikking wordt voorgehouden, dat hij tenslotte voor ontspanning in werkelijke 
zin toegankelijk wordt. Dit brengt mee, dat voor een incidentele opvoering van de 
bewapening niet wordt teruggeschrokken en dat men de risico's aanvaardt, die 
nodig zijn om de ander het riskante van zijn streven duidelijk voor ogen te houden. 

d) W estelijke superioriteit 
We kunnen aansluitend een andere versie van wat wei als de 'harde lijn' wordt 
aangemerkt, bespreken. Met name vanuit de Amerikaanse politick komt van tijd tot 
tijd de gedachte overwaaien van een westelijk militair overwicht. De militaire 
expansie-neiging van de Sovjet-Unie verdient, aldus dit standpunt, geconfronteerd 
te worden met een zodanige militaire afschrikkingsmacht, dat het voor de macht
hebbers in het Kremlin ondubbelzinnig duidelijk is, dat op deze wijze nergens ter 
wereld enig voordeel is te behalen. Het doe! is dus niet aileen om conflicten tussen 
de grote blokken door afschrikking te voorkomen, maar ook om plaatselijke acties 
elders te ontmoedigen. Vanuit dit standpunt valt de nadruk op een zodanige moder
nisering dat de kernwapens een grotere militaire bruikbaarheid verkrijgen. Tref
zekerheid van de overbrengingsmiddelen, de mogelijkheid van een puur op militaire 
objecten gericht gebruik, passen in dit standpunt. Soms wordt deze modernisering 
ook als humanisering van de kernbewapening beschouwd. Zodoende ontmoeten 
op dit vlak voorstanders van het militair overwicht diegenen die de afschrikking 
door middel van strategische wapens willen vervangen door het benadrukken van 
kleine wapens, met een in tijd en ruimte beperkte uitwerking. 

Kanttekening hij de 'harde lijn' (c en d) 
Het beeld van de Sovjet-politiek dat vervat is onder de in c) en d) genoemde stand
punten kan niet zomaar worden weerlegd. Bovendien is bepaald niet uitgesloten, 
dat, indien men de Sovjet-Unie vanuit een positie van kracht tegemoet treedt, daar
mee een duidelijk signaal kan worden gegeven, dat de bewapeningswedloop van 
elk perspectief op een te behalen voordeel is ontbloot. 

Tegen de 'harde lijn'-visie kan echter worden ingebracht dat dit standpunt erop 
neerkomt dat wij vanuit het gezichtspunt van het Sovjet-blok, of zelfs in werkelijk
heid, toch voor het westen het militaire en technische overwicht willen behouden. 
Door de (eventueel veronderstelde) superioriteit van het westen, zal het oosten zich 
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bedreigd voelen en dus te minder geneigd zijn om op de ontspanning te vertrouwen. 
Daarom moet het westen niet slag op slag elke evolutie van de kernbewapening 
van het oosten volgen en zich door technische superioriteit steeds weer als de 
sterkere willen handhaven. Een zeker wederzijds vertrouwen zal tach nodig zijn. 
Per saldo is, wat wij het oosten ook kunnen verwijten (en dat is niet weinig), ook 
het westen bepaald niet brandschoon. Wij zullen, als wij werkelijk ontspanning 
willen, de verschillen in ideologie e.d. moeten aanvaarden en er ons bij moeten 
neerleggen, dat het niet overal in de wereld kan gaan zoals wij menen dat het be
hoort (en zoals het ons het beste uitkomt). Inderdaad moet het westen op zijn hoede 
blijven en zich niet voor de gek Iaten houden, maar het moet wel een houding 
aannemen die ook de ander toelaat zichzelf te zijn en te blijven. Vertrouwen in de 
waarde en waarheid van de eigen beginselen moet zich ook uitdrukken in de bereid
heid om de doorwerking van die beginselen, hoe langzaam ook, tijd te geven. Een 
streven naar ontspanning volgens de visies van de harde lijn staat zichzelf in de weg. 

3. Hooding ten opzichte van de NA VO 

Bij atoompacifisten 
In aile beschreven standpunten speelt het NA VO-bondgenootschap enigerlei rol. 
Bij atoompacifisten is er nog de minste gehechtheid aan dit bondgenootschap, 
hoewel ook onder hen wei van waardering sprake kan zijn. Tach achten zij zich 
gedwongen om onder de huidige omstandigheden de NA VO af te wijzen dan wei 
om zich zover mogelijk naar de rand van het bondgenootschap te begeven. Dat 
laatste kan ook het geval zijn in het kader van het onder 2.a) beschreven standpunt. 
Het oordeel over de NA VO is bij deze standpunten niet los te denken van het 
kernwapenvraagstuk. De wijze waarop dat vraagstuk benaderd wordt heeft vrijwel 
automatiscbe gevolgen voor de vraag 'voor of tegen de NA VO'. 

Bij de andere standpunten 
In de andere standpunten (onder punt 2, de bij b, c, end genoemde) bestaat (bij 
verscbillen in de voorwaarden die aan hun bondgenootscbappelijke trouw verbon
den zijn) een vrij genuanceerde en uitvoerige argumentatie ten aanzien van de be
tekenis van de NA VO. 
Deze luidt als volgt: 
Het vraagstuk van de veiligbeid is niet in de eerste plaats een Nederlands, maar een 
Europees, een Oost-West, of zelfs een wereldprobleem (de nadruk die elk van de 
laatste drie gebiedsaanduidingen krijgt varieert over de standpunten). 
Wil men werkelijk de dreiging verminderen en de wapens bebeersen, dan kan dat 
aileen in een overleg dat de bele wereld, in de eerste plaats Oost en West, omspant. 
Men kan wei zeggen dat de blokken er niet moesten zijn. Zo zijn er ook mensen, 
die beweren dat er geen partijen moesten zijn. Maar waren zij er niet, dan werd de 
verwarring nog grater en dan werd bet pas goed onmogelijk om tot voor ieder 
bindende afspraken en besluiten te komen. 
Daarom is bet zedelijk af te raden en politiek verwerpelijk om als land, als partij 
of als kerk(en) een bouding van individuele afzijdigbeid of onthouding aan te 
nemen of aan te bevelen. Het geeft ons hart misschien rust dat wij een duidelijk 
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woord gesproken en een ondubbelzinnige daad gesteld hebben, maar de veront
rustende dreiging wordt er niet minder om, integendeel! Uit deNA YO treden omdat 
wij met het beleid van dat verbond niet instemmen heft de NA YO niet op. 
In deNA YO blijven en daar met eenzijdige stappen een soort horzelfunctie trachten 
te vervullen betekent, zo wordt ook wei gesteld, dat er in dat verbond veel sterker 
van een directorium van de groteren sprake zal zijn. 'De kernwapens de deur uit 
doen' - buiten of binnen de NA YO - komt erop neer dat men in feite op de 
bescherming van dat verbond om ons heen gaat leunen en zo voor de consequentie 
van zijn optreden gespaard wil blijven. 
Politiek is dat verkeerd om twee redenen. In de eerste plaats geeft men dan de 
stoel op aan de tafels waar wordt overlegd over het te voeren beleid. In de tweede 
plaats maakt men zich los uit een samenhang die niet aileen voor de veiligheid, 
maar ook voor de welvaart en voor nog veel meer beslissend is. Wij zijn maar een 
klein land dat links en rechts van het buitenland afhankelijk is en zich daar niet van 
kan losmaken. 
Zojuist is gezegd, dat men in een partij moet samenwerken om in de nationale 
politiek mee te kunnen sturen. In het nationale is men vrij om zijn partij te kiezen 
en desnoods een eigen partij op te richten. In het internationale is men zo vrij nog 
niet. Men behoort bij de partij van zijn buren en van de machtigen in eigen om
geving. 
Niet aileen om pragmatische redenen is bovengenoemde afzijdigheid af te raden. 
Maar ook zedelijk, omdat men zo in de positie geraakt van hem, die schone handen 
houdt omdat het vuile werk door anderen gedaan wordt. Het is niet goed om 
inschikkelijk te zijn op kosten van anderen. Beter is het om wel 'van de partij' te 
zijn. Dat is, wij weten het bij ervaring, niet altijd prettig, want men komt in een 
partij of in een vereniging (zelfs in een kerk, vooral in een kerk) met vreemde en 
soms rare kostgangers in aanraking. Maar wij weten ook bij ervaring dat het samen
werken met die vreemden nodig is om tot vrede te komen met n6g vreemder en 
(voor ons) gevaarlijker elementen. 

Ondanks verschillen ... 
In de NAVO ervaart men, dat de VS de zaken van over de oceaan dikwijls heel 
anders zien dan de Westeuropeanen. Men ervaart daar ook dat Ianden als West
Duitsland, Frankrijk of Groot-Brittannie vanuit hun geografische ligging en vanuit 
hun historie de zaken nog weer anders zien dan Nederland. De een ziet gevaren 
waar de ander ze nauwelijks telt en omgekeerd. 
Men weet uit de economische, culturele en sociale samenwerking met die Ianden, 
dat het lang niet makkelijk is om hen altijd te begrijpen, laat staan om het met hen 
eens te worden. En zo gaat het ook in deNA YO. Als ieder erop zou staan dat het 
zo gaat als hij het het beste acht, dan kan men met de samenwerking wel ophouden, 
want dan heeft die geen zin. Die samenwerking is slechts mogelijk als wij op grond 
van de gelijkgerichtheid of de verwevenheid van onze belangen en onze inzichten 
of overtuigingen, bij elkaar willen blijven om te trachten de problemen, die de 
kracht van ieder onzer te hoven gaan, tezamen de baas te worden en te blijven. 
Maar ook dan zullen wij van elkaar nog heel wat moeten slikken en aanvaarden: 
wij van hen en zij van ons. Dat is niet leuk en prettig, maar een andere weg om te 
bestaan is er niet. Spreken van beslissingen die Nederland in onafhankelijkheid en 
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op eigen verantwoordelijkheid moet nemen is boerenbedrog, want Nederland kan op 
zijn eentje bedroevend weinig. 

IV. HET ONDERLINGE DEBAT 

De geschetste standpunten bevatten alle elementen van waarheid en zij hebben alle 
hun tekorten en bezwaren. 

a) Aile standpunten brengen grote risico' s mee. De atoompacifisten wijzen op de 
risico's van een bewapeningswedloop en speciaal van de technologie. en klagen 
terecht dat daardoor geld wordt opgeslorpt dat voor de ontspanning in de wereld 
zoveel beter zou kunnen worden gebruikt. Maar de risico's die het atoompacifisme 
zelf oproept zijn niet geringer. Stel - om concreet te zijn- dat voor het Neder
landse legerkorps elk gebruik van en elke samenwerking met kernwapens zou worden 
afgewezen, wat zou dan de aanvalsrichting van een eventueel 'plaatselijk conflict' 
wezen? Sterker, zou daarmee zulk een conflict niet worden uitgelokt? 
Over en weer geeft men wel toe dat het eigen standpunt risico's meebrengt en iets 
van een sprang in het duister heeft. Maar ieder acht de risico's van de andere stand
punten grater dan die van het zijne of meent dat de eigen risico's 'waard' zijn om 
te worden aanvaard. Zo overtuigt men aileen zichzelf. 

b) Het is ook gebruik dat men elkaar in de polemiek de angst verwijt. De kernbe
wapening zou een vrucht van de angst zijn en de kernwapenwedloop zou met een 
ongezonde angst-psychose worden aangewakkerd. Omgekeerd zou de propaganda 
voor een desnoods eenzijdige kernontwapening en tegen de opstelling van kern
wapens in Nederland speculeren op de angst van het publiek en de illusie opwekken, 
dat wij de dreiging van die wapens kunnen verminderen door ze buiten onze deur 
te houden. 
Voor de ene angst hoeft men zich net zo min te schamen als voor de andere. Maar 
angst is in het ene en in het andere geval een slechte raadgever: de angstige let aileen 
op zichzelf en ziet of hoort de anderen niet meer. Voor een land dat, als het onze, 
in het centrum van Europa ligt, is er reden voor vrees. Z6u er ooit een kernwapen
conflict uitbarsten, dan treft het zeker Europa en daar liggen wij midden in! 
Daarom hebben wij er, met of zonder opstelling van kernwapens, bij uitstek belang 
bij dat het vraagstuk beheerst en, zo mogelijk, opgelost wordt. 

c) En dan is er wat wij ons aangewend hebben de 'gewetensnood' te noemen. Wie 
vraagt: 'Hoe kan men met een goed geweten aan de opstelling van kernwapens 
meewerken?' stuit op de wedervraag: 'Hoe kunt u met goed geweten de onderdruk
king van anderen aanvaarden en hen in de steek Iaten met uw eenzijdige kernont
wapening en 'no-first-use'-verklaringen?' Wie zegt dat de kernwapenwedloop 
zinloos en, erger, demonisch is, krijgt ten antwoord dat er dus gezamenlijk moet 
worden gewerkt om die wedloop te beheersen en af te remmen in de hoop dat zij 
haar dreigend karakter zal verliezen en zal verdwijnen. 
Gewetensnood is er zo goed bij degenen die vol willen houden en door willen ploe-
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teren als bij degcnen die overal verkondigen dat wij onmiddellijk op moeten houden. 
Het zich verre houden van het kwaad is niet genoeg. Het dan maar te aanvaarden 
evenmin. Een gerust geweten kan niemand hebben. 

Zo staan wij dan voor de algemene discussie, kerkelijk en politiek, wat er gedaan 
moet worden, een discussie waarin de risico's, de angst en de gewetens ieder hun 
rol spelen en om beurten de boventoon voeren. Die discussie moet uitlopen op 
politieke beslissingen die in politieke verantwoordelijkheid genomen worden. De 
vraag: 'Wat moeten we doen?' ligt op het bord van de overheden, de partijen en de 
kiezers. Die vraag moet beantwoord worden, niet zozeer door ieder voor zich, maar 
gezamenlijk, in nauw contact met de hele wereld en met kennis van de voortdurend 
veranderende omstandigheden. 

V ersimpeling 
Er is een neiging om de partijen en de kiezer het antwoord te vergemakkelijken 
doordat men de zaken vereenvoudigt. 
In het voorgaande is soms aangeduid dat de atoompacifisten, de vredesbewegingen 
en zelfs de kerkelijke boodschappen het vraagstuk vereenvoudigen doordat zij 
ouvoldoende op bepaalde kanten en cousequenties !etten en op andere kanten een 
bijzondere nadruk leggen. 
Maar daar moet dan wel bij worden gezegd dat ook de anderen de zaken soms te 
eenvoudig voorstellen. Wie het voorgaande en vooral de bijlage met aandacht heeft 
gelezen, zal bijv. hebben ontdekt dat een vermindering van atoomtaken, dat wil 
zeggen van de soorten kernwapens, een op zichzclf aantrekkelijk doe!, er noodzake
lijk toe leidt dat dan de overblijvende kernwapens vernieuwd en gemoderniseerd 
zullen moeten worden. Dat wordt niet verzwegen, maar men vestigt er toch weinig 
de aandacht op. Evenzo met de plaatsing van middellange-afstandsraketten. Die is, 
zo is afgesproken, afhankelijk van de uitkomst der Oost-West-besprekingen. Vaak 
wordt de indruk gewekt, alsof die besprekingen er best toe kunnen leiden dat de 
hele plaatsing achterwege blijft. Doch die zgn. 'nul-optie' is, dat geeft iedere terzake 
kundige toe, een schone illusie: dat het oosten de SS-20-wapens zou wegnemen en 
vernietigen is beslist niet te verwachten. Het zou al een hele stap vooruit zijn, 
indien een plafond kan worden vastgesteld voor de aantallen van in Oost en West 
op te stellen wapens. 
Zo probeert men over en weer de zaken te vereenvoudigen. 

V. IN WELKE RICHTING MOETEN WE HET ZOEKEN? 

Het is niet onze taak om de keuze voor de partij te maken. Dat neemt niet weg dat 
wij een aantal opmerkingen ter ondersteuning van de discussie willen meegeven. 
Dat de kernwapens volstrekt verkeerd zijn en het gebruik of zelfs maar de dreiging 
ermee volstrekt te veroordelen is, dat standpunt wordt vrijwel door ieder onder
schreven en terecht! 
Maar het helpt ons niet verder. De politiek (overheid, partijen, kiezers) moet telkens 
weer zeggen: 'Geheel akkoord!' Maar de vraag waar wij voor staan is niet of die 

CHRISTEN DEMOCRATlSCHE VERKENNINGEN 1/81 

ov 

wa· 
ool 
die 
wij 
Me 
voc 
mi~ 

ZOl 

aar 
me 
ver 
kar 
nw 
tra' 
M2 
be\ 
we. 
ger 
ge' 
spr 
De 
dis 
tiOJ 

Me 
De 
ge' 
en 
eer 
VOC 

hui 
leic 

Ee1 
sat 
hm 

CHF 



OVER VREDESBELEID 111 

wapens soms wel geoorloofd zijn, (dat zijn zij evenmin als welk ander geweldmiddel 
ook). Ons probleem is hoe wij, hoe de wereld, zonder al te veel kleerscheuren van 
die wapens en van hun dreiging afkomt. Zij zijn er nu eenmaal, hoe bevorderen 
wij dat er geen gebruik van wordt gemaakt? 
Met name omdat het atoompacifisme voorbij ziet aan de nog onmisbare oorlogs
voorkomende werking van het afschrikkingsevenwicht, kan het volgens de com
missie geen uitgangspunt zijn voor de politiek. Bij afwezigheid van dit evenwicht 
zou een chaos in de internationale verhoudingen ontstaan, waarbij - gezien de 
aanwezige kennis en middelen- de kernbewapening weer snel zou terugkeren, 
met hogere kansen op gebruik dan er nu zijn; ofwel, andere wapens van massa
vernietiging zouden de plaats van de kernwapens innemen. Het atoompacifisme 
kan dus zelf geen garantie geven tegen het uitbreken van nucleair geweld, of tegen 
nucleaire chantage. Het wil zich aileen onthouden van medewerking daaraan en 
trachten het te weerstaan met andere middelen. 
Maar met de atoompacifisten delen we de overtuiging dat de risico's van de kern
bewapening terdege moeten worden onderkend. Het afschrikkingsevenwicht vormt 
weliswaar een buitengewoon hoge barriere tegen een oorlog tussen de grate mo
gendheden, maar de waarborg die het tegen het uitblijven van een wereldoorlog kan 
geven is niet absoluut. Voorts biedt het in het bijzonder het gevaar van de ver
spreiding van kernwapens. 
Deze risico's worden onvoldoende onderkend, anders zou er in de Nederlandse 
discussie een veel hogere prioriteit gegeven worden aan het streven naar interna
tionale samenwerking. 

Mogelijkheden en gevaren 
De verwachtingen ten aanzien van wapenbeheersing zijn echter te hoog gespannen 
geweest, in het bijzonder bij de publieke opinie. In een wereld van soevereine staten 
en van internationale tegenstellingen en snelle technologische ontwikkelingen blijkt 
een voor iedere staat geldende begrenzing van de bewapening, als uitgangspunt 
voor ontwapening, in de praktijk niet te realiseren. Wapenbeheersing kan onder de 
huidige omstandigheden slechts van relatieve betekenis zijn en tot deelmaatregelen 
leiden, zoals: 

maatregelen ter voorkoming van oorlog (het vermijden van incidenten, het 
openhouden van communicatielijnen) 
het tot op zekere hoogte vastleggen van hoeveelheden en kwaliteiten van wapens 
het beperken van strategische opties 
het beperken van de kansen op destabiliserende ontwikkelingen in de bewa
peningswedloop 
het beperken van onderzoek en ontwikkeling 
het verstrekken van informatie, of het toestaan van informatiewinning, om de 
militaire verhoudingen meer 'doorzichtig' te maken 
internationale inspectie op riskante technologie 
het verminderen of afschaffen van bepaalde soorten wapens (bijv. de biolo
gische). 

Een algemene ontwapening zal eerst plaats kunnen vinden wanneer door de organi
satie van een rechtvaardiger en effectiever wereldorde de nationale krijgsmachten 
hun functie voor de defensie verliezen. 
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Tot die tijd komt wapenbeheersing in het optimale geval neer op een 'cooperatieve 
sturing' van de bewapeningswedloop, die wei een remmend effect kan hebben, maar 
die voorlopig zeker geen einde kan maken aan elke uitbreiding of kwalitatieve ont
wikkeling van de bewapening. 
Wapenbeheersing vereist, dat aile partijen elkaar duidelijk maken dat zij niet uit 
zijn op het behalen van enig beslissend voordeel bij inzet van kernwapens, geen 
offensieve militaire doctrines of strategieen aanhangen en dat zij dat in hun beleid 
zichtbaar maken. 
De afwijzing van het atoompacifisme laat onverlet dat een verspreiding van kern
wapens zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. Dat zal aileen mogelijk zijn bij 
een bereidheid van de huidige kernwapenlanden om zich beperkingen op te leggen 
in hun eigen kernbewapening, en bij een krachtig streven naar rechtvaardiger 
internationale verhoudingen. 
Tegelijk dient bedacht te worden, dat het handhaven van ee11 evenwichtige militaire 
verhouding tussen Oost en West van belang is voor de stabiliteit in de internationale 
verhoudingen in het algemeen en voor het streven van de Ianden van de derde 
wereld om zich zelfstandiger te maken ten opzichte van Oost en West. Willen de 
Ianden van West-Europa in staat blijven een voldoende sterke stem te Iaten horen 
in de internationale verhoudingen, met name tegenover de VS en de Sovjet-Unie, 
dan zullen ook zij zich nauwer aaneen moeten sluiten. 

Het spanningsveld waarin regeringen verkeren 
Meer in het algemeen moet worden opgemerkt dat de vredestaak van de staten een 
Yersterking van de internationale samcnwerking vereist, niet aileen in het kader van 
militaire allianties. Er is een betere ordening van de betrekkingen tussen de staten 
nodig. Een bereidheid om compromissen aan te gaan is daartoe noodzakelijk. Dit 
is een omstandigheid die nationale regeringen soms in een zeer ongemakkelijke 
positie kan brengen. Immers, vanuit de publieke opinie wordt vaak aangedrongen 
op een meer door nationale belangen bepaald beleid. 
Zo komt de nationale regering tussen twee vuren. Dit kan tot spanningen binnen 
de democratic leiden. Voor een regering van democratische signatuur, is het essen
tieel dat er binnenslands een voldoende draagvlak aanwezig is opdat de regering 
de eigen verantwoordelijkheid naar buiten kan waarmaken. 
Wij moeten absoluut niet de illusie hebben dat de boven beschreven spanningen 
zullen kunnen verdwijnen. De aard van de problematiek laat dat niet toe. 

Immers, voor een afremming van de bewapeningswedloop is een internationale 
onrust tegen dit verschijnsel nodig, vanuit de wetenschap, de kerken, de publieke 
opinie en vanuit de politiek zelf. De publieke opinie dient daarbij veel beter ge
informeerd te zijn over de werkelijke stand van zaken. In de afgelopen jaren zijn 
in en buiten ons land de moeilijkheden om tot wapenbeheersing te komen onder
schat, onder andere omdat de militaire ontwikkelingen in het Warschaupact werden 
miskend. Men moet oppassen voor het gevaar, dat bij het debat over de middelen 
om de bewapeningswedloop tegen te gaan, polarisaties ontstaan, die het streven 
naar wapenbeheersing bemoeilijken. 
Zulke polarisaties kunnen o.a. ontstaan door een gebrek aan goede informatie. 
Het verdient derhalve aanbeveling dat de inspanningen op het gebied van studie 
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en voorlichting over strategische vraagstukken en vraagstukken van wapenbeheer
sing, ook buiten de ministeries van defensie en van buitenlandse zaken en de krijgs
macht, worden versterkt. 

VI. DE OMWEGEN VAN DE POLITIEK 

Bij aile rivaliteit en behoefte de ander de loef af te steken, zijn er in de loop der 
jaren zulke economische en andere bindingen tussen Oost en West, Noord en Zuid 
ontstaan, dat er afhankelijkheden zijn gegroeid; tegenwoordig beet dat: interdepen
dentie. 
Kijken wij naar de geschiedenis van de staten en grotere verbanden, dan zien wij 
dat die interdependentie bet proces is, dat aan de integratie vooraf gaat of die 
Jaatste begeleidt. Groepen, streken of steden, die elkaar eenmaal bet Iicht in de ogen 
niet gunden, raken door de veranderingen van de omstandigheden (de techniek!) 
van elkaar afhankelijk, krijgen gemeenschappelijke problemen en die problemen 
worden zo dringend dat de oude rivaliteit verdwijnt en de wapens naar bet tuighuis 
gaan of tegen een gezamenlijke vijand worden opgesteld. Dan komen er afspraken 
en omgangsregels en op den duur een stuk organisatie. Zo werkt de politiek: zij 
wacht totdat wat niet bespreekbaar was wei bespreekbaar wordt en slaat dan toe. 
In de tussentijd gaat bet erom degenen die problemen maken, kalm te houden en 
dat is vaak riskant werk. Politiek is nu eenmaal een noodverband, dat wordt aange
legd om met de conflicten en tegenstellingen te Ieven, die (nog) niet op te lossen 
zijn. Zo is ook bet zich aansluiten bij deNA VO en bet bij dat verbond blijven een 
noodoplossing, bedoeld om de problemen, die de kernbewapening stelt, aan te 
vatten, tegen explosies te waken en die problemen tenslotte, na verloop van tijd, 
de baas te worden. 
Het kernwapenvraagstuk lijkt soms zonder perspectief. De zaak is, dat wij bet 
perspectief dat er zou kunnen zijn en dat er ook inderdaad is - naar bet lijkt, bet 
enige - aan ons zelf ontnemen, omdat wij zo dicht op bet kernwapenvraagstuk en 
al zijn bijzonderheden zijn gaan staan. 

Bredere verbanden 
Perspectief komt er pas als wij een paar stappen terug doen en bet kernwapenvraag
stuk in een breder verband bekijken, bet niet zien als de enige of zelfs de voor
naamste oorzaak van de spanningen in de wereld, maar als bet gevolg, als bet resul
taat daarvan. AI in bet begin is eraan herinnerd, dat bet kernwapenvraagstuk met 
aile grate vraagstukken van de wereld samenhangt en dat de dreiging aileen kan 
worden verminderd en onschadelijk gemaakt, doordat wij die andere vraagstukken 
aanvatten. De dreiging blijft bestaan zolang er nog zijn, die menen de rest van de 
wereld niet nodig te hebben en hun haan koning te kunnen Iaten kraaien. Naarmate 
wij niet aileen maar zeggen, maar ook Iaten zien, dat de werelddelen elkaar nodig 
hebben en niet zonder elkaar kunnen, mogen wij hopen die dreiging onschadelijk 
te maken. Dat betekent dat wij zelf tonen afhankelijk te willen zijn (niet zozeer in 
militair als wei in ander opzicht) en dat normaal te vinden. Men vergisse zich niet: 
dat zal ons de nodige offers aan welvaart en zelfbewustheid kosten, offers die van 
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een Nederlands en Europees publiek vee! moeilijker te verkrijgen zuiien zijn dan 
een besluit over het wel of niet installeren van de middeiiange afstandsraketten. 
Maar in die richting ligt de mogelijkheid om de kernwapendreiging terug te dringen. 
Ret zal meebrengen dat de brokken internationale organisatie en samenwerking, 
die tussen Oost en West, tussen Noord en Zuid bestaan, intensief worden gebruikt 
en bij stukjes en beetjes worden uitgebouwd. Daar kunnen de fantasie en het initia
tief, waarom ieder roept als het over het vastgelopen kernwapendebat gaat, een vee! 
vruchtbaarder en dankbaarder arbeidsterrein vinden. Zeker van de Europese kant, 
want Europa moge dan militair volstrekt de mindere zijn van zijn grate NA VO
broer, in andere opzichten, bijvoorbeeld als het gaat om economisch vermogen, is 
het zijn evenknie. 
Daarom zou ons land, dat in Europa altijd nog meer gewicht heeft dan in het 
grotere verband van deNA VO, zich moeten beijveren, dat ons werelddeel voorop 
gaat met de indirecte terugdringing. Daar liggen mogelijkheden, mits wij als Europa 
bij elkaar blijven. Daarmee is dan nog eens onderstreept dat deze vraagstukken als 
wereldvraagstukken moeten worden benaderd, dat wil zeggen dat wij om iets te 
kunnen doen en zeggen, dat uitzicht biedt, ook veel zuiien moeten slikken en inslik
ken. Dat wil ook zeggen dat het enige perspectief wordt geboden niet door een 
rechte, duidelijke weg, maar door een kronkelig, moeizaam, schier onbegaanbaar 
pad. 

Blijvende aandacht 
Deze opmerking bedoelt niet, de aandacht van het kernwapenvraagstuk af te leiden. 
Dat vraagstuk is ernstig genoeg om er telkens en telkens weer op terug te komen 
en het voortdurend op de agenda te houden. Doch als wij niet zien hoe de mogelijk
heden om aan deze dreiging iets te doen, zijn verweven met de hele ontwikkeling 
van de wereld en met het op- en neergaan van de vele spanningen, dan wordt ons 
bezig zijn met dit probleem onvruchtbaar. Wij moeten, zeker, voortdurend aan het 
kernvraagstuk denken en iedere gelegenheid aangrijpen om de dreiging van die 
wapens, direct of indirect, langs een omweg of onmiddeilijk terug te dringen. Maar 
als wij het apart zetten en aileen daarnaar kijken, dan wordt het een steriel gedoe. 
Dan gaan wij elkaar verketteren en haten, hoewel het ons in de grond om hetzelfde 
begonnen is. 

VII. DE POLITIEKE OPDRACHT VAN DE CHRISTEN 

Als wij het in Nederland voor het zeggen hadden, of als West-Europa, zelfs als de 
NAVO het voor het zeggen had, dan was er geen kernwapenvraagstuk; onder elkaar 
werden wij het makkelijk cens. Maar het probleem is nu juist, dat wij het noch in 
Nede:land, noch in West-Europa, noch in de NAVO, noch in de wereld voor hel 
zeggen hebben. Als wij de kernwapens Nederland of West-Europa uit doen, dan 
hebben wij misschien onze gevvctcns gerustgesteld, maar er is niets opgelost. Wij 
zouden hoogstens het probleem hebben veranderd. Want de dreiging van de kern
wapens zou blijven - sommigen zeggen zelfs dat zij grater en gevaarlijker zou 
worden - zeker voor ons eigen zo centraal gelegen en zo kwetsbare land. 
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De kernwapendreiging kan immers alleen maar gezamenlijk, als ieder meedoet, 
worden beheerst, teruggedrongen of opgeheven. Gezamenlijk, dat betekent met de 
machten en krachten die wij niet vertrouwen en die ons niet vertrouwen, want de 
dreiging komt immers voort uit het feit, dat wij elkaar niet vertrouwen? 
Dat stelt ons op een bijzonder indringende wijze voor de vraag: Wat doen wij als 
christenen in de politiek? Moeten wij in de eerste plaats opkomen voor de gerech
tigheid Gods en daarvan getuigen? Of moeten wij ons, ook als christenen, aan de 
regels en gebruiken, aan het juk van bet politieke vak onderwerpen en daarin 
meedoen? Dat is geen tegenstelling, maar bet geeft wei een spanning aan, die ieder 
in zijn beroep of vak van tijd tot tijd ondervindt - en er zijn zelfs vakken of be
roepen waar een christen zich maar liever niet mee inlaat, omdat de spanningen 
voor hem te groot zouden zijn. 
Met zulke spanningen hangt ook de verscheidenheid van de geschetste standpunten 
samen. Moeten wij als christenen tegen bet afschuwelijke, volstrekt onaan
vaardbare van de kernwapens waarschuwen en getuigen of moeten wij ons vooral 
concentreren op de middelen om bet wereldprobleem van bet bestaan dier wapens 
de baas te blijven? Het is niet moeilijk om aan te wijzen hoe het ene standpunt de 
nadruk meer op bet eerste Iegt en bet andere meer op bet laatste. Ook dat is geen 
tegenstelling, maar vee! meer een spanning, want wij voelen allen wel dat bet ene 
zowel als het andere moet gebeuren en wij worden als christenen allemaal geslingerd 
tussen het 'Ermee stoppen!' en bet 'Nog niet opgeven!' Ook in het kerkelijk spreken, 
dat de Hervormde Synode en Pax Christi beogen, komt die worsteling duidelijk 
aan bet licht. 

Geen vlucht uit de politiek 
Wat doen wij als christenen in de politiek? Dat is dus een kernvraag. Maar het is in 
zekere zin ook een rare vraag, want zij veronderstelt dat christenen zich ook buiten 
de politiek zouden kunnen houden en die aan anderen, aan 'de machten' zouden 
kunnen overlaten. En dat is niet zo, want ons land wordt democratisch geregeerd, 
zodat wij als burgers van die staat mee verantwoordelijk zijn voor het doen en laten, 
voor bet wei en wee van dat land. Wij zitten in de politiek of wij dat begeren of 
niet. Wij zullen daarbij ons christen-zijn niet thuis mogen Iaten, - daarover zijn we 
het in het CDA wei eens- maar de vraag voor ons als burgers is niet meer: 'Wat 
moeten wij doen?', maar: 'Wat moet Nederland doen?', want dat brengt ons in de 
politiek bij elkaar. En in internationale verhoudingen, waar Nederland deel (zeg 
maar: burger) van de wereld is, is de hoofdvraag evenmin 'Wat moet of wil Neder
land doen?', maar 'Wat moet de wereld doen?' en 'Hoe krijgen wij de wereld zover?'. 
Door ons Nederlands staatsburgerschap zijn wij ook wereldburger en vallen wij 
onder de noodzaak en plicht tot gezamenlijkheid. De vraag: 'Wat doen wij als chris
tenen in de (internationale) politick?' wordt aileen maar klemmender door de 
omstandigheid, dat wij in die internationale politick zitten, of wij dat nu gezocht 
hebben of niet, en dat wij daar een zekere verantwoordelijkheid dragen. 
Die verantwoordelijkheid betreft de 'vrede'. Over het begrip vrede is al aan het 
begin van c!it rapport gesproken en wij behoeven c!us wei niet meer uit te Ieggen, 
waarom c!at woord tussen aanhalingstekens is geplaatst. Het zal een betrekkelijke 
vrede zijn. Daarin zullen 'het doorbreken van het wantrouwen, de dienst c!er ver
zoening, de versterking van de internationale rechtsorde en mentaliteitsveranciering' 
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de tijd moeten hebben om zich te ontplooien. Intussen zuilen dreiging en afschrik
king (liefst niet met kernwapens, maar toch wei met macht) niet kunnen worden 
gemist ais middelen van vredebewaring en als aanleiding voor hervormingen. 

V erantwoordelijkheid aileen met anderen waar te maken 
Aan de pacifistische en ook aan de kerkeiijke bewegingen moet voorgehouden wor
den, dat zij meer over de grenzen moeten zien. Dan zuilen zij opmerken, dat de 
'vrede' en de stabiliteit van de verhoudingen die er zijn en die de voorwaarde vormen 
voor iedere verbetering, nauw samenhangen met de dreiging, die zij willen wegne
men. In die toestand, waarin de angst een stimuians vormt om tot overleg en tot 
afspraken te komen, kan een klein land als het onze aileen maar duurzame invioed 
oefenen door zich aan te sluiten bij blokken, gemeenschappen en organisaties. Die 
blokken enz. maken de internationale toestand overzichtelijk, 66k doordat zij de 
tegenstellingen vorm geven. Zander die blokvorming zou zowel het overleg naar 
binnen als het overleg naar buiten onmogelijk worden en werd de wereld een nog 
grotere chaos dan zij nu reeds is. 
Daarom geeft het standpunt, dat Nederland in voistrekte onafhankelijkheid moet 
beslissen of het aan allerlei maatregelen mee moet doen, blijk van een gevaarlijke 
gezichtsverenging. Of liever: van een gevaarlijk blijven hangen aan begrippen en 
toestanden, die voorbij zijn. Als wij in de wereld van vandaag - dat is een wereld 
weliswaar nog van staten en staatjes, maar niettemin een wereld - ernst willen 
maken met onze verantwoordelijkheid voor onszelf, dan kunnen wij die aileen nog 
maar zien als ingebed in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor grotere ver
banden en voor de wereid. Zich afzonderen en eenzijdige stappen doen, hoe vrede
lievend ook bedoeld, bouwt de 'vrede' niet. Het oefent niet een stabiliserende, 
'vrede'stichtende invloed uit, maar destabiliseert doordat het onzekerheid schept en 
valse hoop wekt in Oost en West, in Noord en Zuid. Zulke afsplinteringen maken 
het moeilijker om te overleggen, omdat de anderen dan minder weten waar zij aan 
toe zijn en waarop of waarmee te rekenen vait. 
Dat weten wij toch uit de nationale politiek! Daar, in de nationale poiitiek, kan 
men nog menen dat zulke afsplinteringen heilzaam zijn om de vastgeraakte ver
houdingen weer in beweging te brengen. Maar in de internationale politiek zijn de 
verhoudingen nog zo precair, dat het spelen met vuur kan wezen - de 'vrede' is er 
nu eenmaal veel labieler dan in het nationale verband. 

W aarop vertrouwen wij? 
Er zijn dus genoeg argumenten te vinden om vast te houden aan de politiek van 
collectieve, internationale actie. En toch blijven de vragen knagen of dit wei mag 
en of dat nu wel een 'uitweg' is. Ook als wij die politiek volgen, dan blijft de onrust 
en dan zullen wij ons bij elke collectieve handeling biijven afvragen of dat nu wei 
nodig is en of het in de goede richting wijst. 
De keuze kan niet worden gedaan op grond van een afwegen van de risico's, want 
de risico's van het ene standpunt zijn nauwelijks minder dan die van een ander. Het 
ene is even beangstigend als het andere. En de gewetens zullen telkens onrustig 
zijn, door het meedoen net zo goed als door het niet meedoen. Is er wel zoveel reden 
om elkaar te veroordeien en te verketteren? Het is niet zo, dat de een zijn vertrou
wen stelt in kernwapens. Net zo min als de anderen hun vertrouwen stellen in de 
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weerloosheid of de eenzijdigheid. 
Aan het eind van haar schrijven wijst de Hervormde Synode naar God en besluit 
met de woorden: 'In het huidige tijdsgewricht van grote gevaren voor heel de mens
heid zien wij uit naar de komst van Hem, die tot zijn gemeente zegt: Wees niet 
bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en 
zie, Ik ben Ievend tot in aile eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het 
dodenrijk' .' 
Het lijkt ons, dat dat een woord van troost en pastorale zorg is voor allen, die, of zij 
nu de ene of de andere weg gaan, zich gelijkelijk machteloos en radeloos gevoelen 
tegenover de verantwoordelijkheden die de mensheid door eigen vernuft over zich 
gebracht heeft. 
Ons werken voor een gerechtigheid en een vrede, die aileen maar tussen aanhalings
tekens geplaatst kunnen worden, is van een beschamende voorlopigheid, wat wij 
ook doen of zeggen. Moeten wij niet bij elkaar blijven, omdat wij, wat ook ons 
standpunt en onze erbarmelijke keuze is, allemaal moeten Ieven van de verwachting, 
waaraan de synode herinnert? 
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door prof. dr. J. Verkuyl 

dr. Ide Anak Agung Gde Agung, 'Renville' als keer
punt in de nederlands-indonesische onderhandelingen. 
Uitg. A. W. Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 1980. 
Prijs f 39,50. 

Dit hoek wordt besproken door prof. dr. J. Verkuyl, 
emeritus hoogleraar in de zendingswetenschap en 
evangelistiek aan de V.U. te Amsterdam. 

Een pijnlijk-nuttig boek 

Vele Nederlanders hebben reeds geschreven over het drama van de nederlands-indo
nesische betrekkingen en onderhandelingen gedurende de jaren 1945 tot 1950: dr. A. 
Alberts, dr. W. Drees, mr. J. A. Jonkman, prof. Schermerhorn e.a. Wijlen dr. S. L. 
van der Wal began met zijn indrukwekkende uitgave van 'Officiele bescheiden betref
fende de nederlands-indonesische betrekkingen 1945-'50', die helaas nog onvoltooid 
was bij zijn dood. In de indonesische taal verschenen ook reeds vee! geschriften over 
die periode, zoals bijvoorbeeld 'Laporan dari Benaran' van de voormalige chef-staf 
van het indonesische Ieger, dr. T. B. Simatupang, van mr. Pringgodigdo, van mr. Mo
hammed Rum e.a. 

Het interessante van het hierboven ver
melde boek, waarop dr. Anak Agung in 
juni 1980 in Utrecht promoveerde, is dat 
het in onberispelijk Nederlands geschre
ven is door de balische vorstentelg, die 
minister-president van de staat Oost-In
donesie is geweest, later minister van bui
tenlandse zaken van de Verenigde Staten 
van Indonesie was en weer later ambassa
deur van de Republiek in W enen. V ooral 
voor Iezers uit de kring van de politieke 
partijen die het CDA vormen: de KVP, de 
CHU en de ARP is dit een pijnlijk-nuttig 
boek, dat recht heeft op grote aandacht, 
omdat het met beschamende duidelijkheid 
de grote fouten aanwijst die in die jaren 
door de meeste nederlandse partijen zijn 
gemaakt en omdat het ons dringend voor 
de vraag stelt die Toynbee zo vaak stelde: 
'Can we learn lessons from history?' (kun
nen we lessen uit de geschiedenis leren?). 
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'Renville als keerpunt' 
Hoewel het boek van dr. Anak Agung 
eigenlijk de hele geschiedenis van de ne
derlands-indonesische betrekkingen be
handelt in de besproken periode, verde
digt de auteur toch als kern de stelling, 
dat de besprekingen op het amerikaanse 
oorlogsschip Renville een keerpunt heb
ben gevormd. Mijns inziens is die stelling 
juist. 
Het is wel waar dat reeds in 194 7 na de 
eerste militaire actie de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties ingreep. Maar in 
de eerste tijd daarna leek het net alsof het 
nog mogelijk was het conflict tussen de Re
publiek Indonesie en Nederland te blijven 
behandelen als een interne aangelegen
heid. De komst van de drie onderhande
laars van de Veiligheidsraad: Frank Gra
ham (USA), R. Kirby (Australie) en Paul 
van Zeeland (Belgie) maakte het urbi et 
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orbi duidelijk dat de indonesische kwestie 
beslist niet meer als een interne aangele
genheid kon worden afgedaan en dat Ne
derland zich voor het forum van de vol
kerensamenleving moest verantwoorden 
betreffende het beleid in het dekolonisa
tieproces in relatie met deze commissie 
van goede diensten van de Verenigde 
Naties. 

Op 19 januari 1948 werden zowel de be
standsovereenkomst als de beginselen (in 
de lijn van de overeenkomst van Lingga
djati) ondertekend op de Renville door de 
nederlandse delegatie en de indonesische, 
die bestond uit mr. Amir Sjarifudin, Sutan 
Sjahrir, ir. Djuanda en de heer Setyadjit. 
De internationalisatie van de indonesische 
kwestie was een feit geworden ondanks 
het protest van de nederlandse regering. 
De factische verwerping van de Renville 
overeenkomst zowel in Den Haag als in 
Jogjakarta was een van de ernstigste diep
tepunten in die tragedie. 

Mr. Amir Sjarifudin, wiens kabinet een 
echt coalitiekabinet was waarin aile par
tijen, ook de linkse, samenwerkten, werd 
onder druk van de Masjumi en de PNI 
ontslagen en vervangen door een kabinet 
waarin de Masjumi de hoofdrol speelde. 
Dat leidde bij de linkervleugel tot een 
heilloze radicalisering, die wind in de zei
len blies van de pogingen van de haastig
gezonden afgezant van de Sovjet-Unie, 
Musa, om te trachten een tegenhewind in 
Madioen te vestigen en van die zijde de 
bestaande Republiek te vernietigen en te 
vervangen door een op de Sovjet-Unie 
georienteerde staat. In zijn bittere teleur
stelling over de afwijzing van de Renville 
overeenkomst liet mr. Amir Sjarifudin 
zich meeslepen in de mislukte Madioen
affaire van 1948, waarin hij te grande ging 
toen de coup werd neergeslagen door de 
Republiek Indonesie. Uitvoerig en uitste
kend gedocumenteerd tekent de auteur de 
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ontwikkelingen in de opzet van een indo
nesische federatie zoals die dr. Van Mook 
voor ogen stand: Java-Sumatra (Repu
bliek), de Groote Oost (negara Indonesia 
Timur) en Borneo (Kalimantan). Reeds 
in de eindfase van de landvoogdij van dr. 
Van Mook komt echter de impliciete nei
ging naar voren om de Republiek als on
derhandelingspartner terug te dringen door 
de instelling van een veel grater aantal 
deelstaten dan oorspronkelijk was over
ecngekomen in Linggadjati en bedoeld bij 
de Renville overeenkomst. 

Die neiging werd echter geheel expliciet 
toen Van Mook ontslagen werd door de 
KVP-minister Sassen en de KVP'er dr. 
Beel hoge vertegenwoordiger van de 
Kroon werd in Jakarta. 
Toen hij aankwam heb ik hem gezegd: 'Ik 
begrijp niet hoe u met een minimum aan 
kennis een maximum aan verantwoorde
lijkheid in de indonesische kwestie aan
durft'. Het documentatiemateriaal voor 
die opmerking ligt in dit boek van Anak 
Agung opgetast. 

Van Mook deed - m.i. ten onrechte -
alles wat hij kon om dominantie van de 
Republiek in de wordende verenigde sta
ten van Indonesie te voorkomen. Beel en 
Sassen waren duidelijk uit op vernietiging 
van de Republiek, eerst door een belache
lijke uitbreiding van het aantal deelstaten, 
waardoor de federale structuur geheel ad 
absurdum werd gevoerd in een soort op
gelegde balkanisatie en tenslotte door een 
paging om via een tweede militaire actie 
de Republiek geheel uit te schakelen. 
Beel ging uit van de dwaze veronderstel
ling, dat het mogelijk zou zijn figuren als 
de sultan van Jogja, Hamengkoe Boewo
no, prof. dr. Supomo en Sutan Sjahrir 
los te wrikken van de Republiek en als 
individuele personen in te schakelen in het 
bestuur van de verenigde staten van Indo
nesie. Hij meende dat de !eiders van de 
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grootste deelstaten die op de Malino-con
ferentie van 1967 en op de latere Den 
Pasar-conferentie gekozcn haddcn voor de 
federale staatsvorm voor dat karretje 
konden worden gespannen. Het boeicnde 
van dit boek is, dat het duidelijk aandacht 
vraagt voor het tegenspel daartegcn van 
de auteur en sommige andere !eiders van 
de deelstaten. Zij protesteerden heftig 
tegen deze tweede militaire actie en rust
ten niet voordat de gelnterneerde !eiders 
van de Republiek, Soekarno en Hatta c.s. 
weer teruggekeerd waren naar Jogja en 
de Republiek weer volop als partner in 
de besprekingen werd ingeschakeld, wat 
tenslotte leidde tot de ronde tafel over
eenkomst en de souvereiniteitsoverdracht 
in 1949. 

In Nederland zijn er velen die het niet 
kunnen verkroppen dat de federale struc
tuur kort na de souvereiniteitsoverdracht 
in 1950 werd vervangen door de unitari
sche. Dr. Anak Agung laat zien hoe de 
diepste oorzaken daarvan lagen in het on
loochenbare feit dat de federale structuur 
geheel gecompromitteerd was door het 
spel met de vele deelstaten, dat bovendien 
de Republikeinse stromingen in de deel
staten zeer krachtig waren en dat de on
opgeloste Nieuw Guinea-kwestie als een 
zware hypotheek rustte op de RTC-over
eenkomst en jarenlang de verhouding met 
Nederland (tot 1962!) vertroebelde. Zijn 
conclusies zijn m.i. onweersprekelijk: Ne
derland probeerde een probleem van we
reldformaat op te lossen binnen de be
grenzingen van nederlandse partij-tegen
stellingen. Men had weinig of geen begrip 
voor wat er aan de hand was in Azie en 
in Afrika, de opstand der onderworpen 
volken tegen het westerse imperialisme. 
Men besefte niet dat 'het indonesische 
vraagstuk' een onderdeel was in de golf
beweging die moest leiden tot dekolonisa
tie in Azie en Afrika. Men weigerde paral
lel te handelen met Engeland ten aanzien 
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van India en met de Verenigde Staten ten 
aanzien van de Philippijnen. Het heeft 
honderdduizenden mcnsenlevens in Indo
nesie en ook onder nederlandse en KNIL
militairen gekost v66r Nederland bereid 
was rondom de ronde tafel het conflict op 
te lossen in 1948/'49 en het heeft nog tot 
1962 geduurd v66r de Nieuw Guinea
kwestie werd opgelost, die in 1949 opge
lost had moeten worden. 

Kunnen we van de geschiedenis leren? 
Deze vraag, die de historicus Toynbee zo 
vaak stelde, kan ook in dit verband wor
den gesteld. Voor de partijen die in het 
CDA samenwerken is het niet verheugend 
maar beschamend om in de spiegel van 
dit boek te kijken. Ook voor de PvdA 
geldt dat ten dele. De KVP boog pas mee 
nadat Sassen en Bee! het veld hadden ge
ruimd. De CHU stemde voor een groot 
dee! tegen de RTC-overeenkomst. De 
ARP stemde als geheel tegen, op advies 
van Schouten, zowel in de Tweede als in 
de Eerste Kamer. 
De les is dat in emancipatie- en bevrij
dingsprocessen van onderdrukte volkeren 
het erop aan komt het antwoord te zoeken 
op de vraag waar de nationale zelfexpres
sie het meest authentiek tevoorschijn komt 
en om te ondersteunen wat die zelfexpres
sic werkelijk dient, want niet wat voor an
dere volken zonder hen wordt uitgedacht, 
niet wat aan andere volken wordt opge
legd, heeft toekomst, maar dat wat in 
bitter lijden en met grote ontberingen om 
erkenning en steun vraagt van de volke
rengemeenschap. 
Deze les vraagt nu toepassing in Zuidelijk 
Afrika op politick en sociaal-economisch 
terrein en in Latijns Amerika op sociaal
economisch terrein, nu de politieke revo
luties uit de tijd van Simon Bolivar en 
San Martin opgevolgd worden door de 
worsteling om sociaal-economische ge
rechtigheid. 
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W at is de inzet van het CDA bij de komen
de verkiezingen? 
Deze vraag legden wij voor aan de voor
zitter van de CDA Tweede Kamerfractie 
drs. R. F. M. Lubbers. Hij schrijft hierover 
in het openingsartikel van dit nummer. 
Welke keuzen komen op ons af nu de eco
nomise he groei blijvend terugvalt? W aar 
kiest het CDA voor? 
Lubbers inventariseert het politieke krach
tenveld aan de vooravond van de verkie
zingen en vraagt zich af op welke barrieres 
de formatie van een nieuw kabinet kan 
stuiten. 

* * 
* 

Er is woningnood in ons land. En dat ter
wijl een paar jaar geleden het er nag naar 
uit zag dat wij het probleem, althans ge
talsmatig, de haas zouden worden. Maar 
daarna is de vraag enorm toegenomen, 
oak onder invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen: echtscheidingen, verlaging 
van het jeugdrecht om zelfstandig te wo
nen, de toename van het aantal buiten
landse werknemers, de gezinsverdunning 
( kleine huishoudens). 

De volkshuisvesting is daardoor weer volop 
in discussie. Maar de vraag is of hierin de 
werkelijke problemen en dilemma's aan de 
orde komen. W aar schort het nu aan? 
W aarom lukt het niet doorbraken te be
werkstelligen? 
De redactie heeft zes deskundigen op dit 
terrein uitgenodigd voor een openhartig 
gesprek o.l. v. oud-minister Schut. De eerste 
vraag is: voor wie moeten wij bouwen en 
tegen welke prijs. In het CDA-program 
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wordt een grotere financiele inspanning 
voor het wonen gevraagd. Is dit een cen
traal element in de aanpak van het vraag
stuk voor de komende jaren? Durven po
litieke partijen die boodschap te brengen? 
En oak: hoe realiseer je die hogere woon
lasten? Een val kshuisvestingsbelasting? 
Zijn de enorme bedragen die aan subsidies 
worden besteed t.h.v. de volkshuisvesting 
de komende jaren te handhaven nu de eco
nomische groei ernstig terugvalt? 

Een ander punt. Moeten wij niet meer naar 
het verde/en van de bestaande woningvoor
raad kijken dan aileen maar naar de 
nieuwbouw (2% van de woningvoorraad)? 
V erdelen dus van de huizen die er al zijn. 
Maar hoe? Mag je, als het moet, de men
sen zo nodig met financiele drang hun huis 
uit jagen naar een duurder huis? Is dwang 
hier toelaatbaar? Hoeveel en welke? 
En dan natuurlijk de stadsvernieuwing: 
worden de binnensteden niet een onoplos
haar prohleem. Is er in de politiek vol
doende moed om thans absolute prioriteit 
te geven aan de stadsvernieuwing, voordat 
het inderdaad een uitzichtloos probleem 
wordt? 
Deze vragen en nag enige andere komen 
aan de orde in het gesprek over de volks
huisvesting. 

* * 
* 

V ervolgens schrijft dr. M. Star me over de 
politieke uitgangspunten van de christen
democratie. Storme is lid van de Belgische 
CVP en nauw betrokken geweest bij de 
formulering van de politieke uitgangspun
ten van de christen-democraten in Belgie. 
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Wij hebhen hem gevraagd een bijdrage te 
schrijven over de ontwikkelingen van de 
politieke uitgangspunten binnen de CVP 
en daarin Ievens het vorig jaar vastgestelde 
program van uitgangspunten van het CDA 
te betrekken. 
Het artikel van Storme is het eerste van 
een aantal bijdragen over grondbegrippen 
van christen-democratisch denken binnen 
zusterpartijen elders in Europa en daar
buiten. 

* * 
* 

Tenslotte bespreekt prof. dr. H. J. van 
Zuthem de Beleidsgerichte toekomstver
kenning dee[ 1 van de W etenschappelijke 
Raad voor het Regeringsheleid. 
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door Drs. R. F. M. Lubbers 

drs. R. F. M. Luhhers is sinds novemher 1978 fractie
voorzitter van het C DA in de Tweede Kamer. Van 
1973-1977 was hij minister van F:conomische Zaken. 

Keuzes waarvoor WIJ staan 

Er is in 10 jaar veel veranderd. Was de politick in 1971 volop bezig een conceptie te 
ontwikkelcn, om het element van de kwaliteit van de welvaart voldoende te bescher
men, resp. te herstellen bij de forse economische groei, die de 60-er jaren te zien had 
gegeven; nu 10 jaar later wordt een groei-verwachting van 2 % door de meeste Ne
derlanders als vee! te rozig beschouwd. 

Het is opvallend hoezeer bij de beoorde
ling van de nieuwe programma's kritisch 
gekeken is naar de groei, die in die pro
gramma's als vooronderstelling dan wel 
uitkomst van beleid opgenomen was. 
Vroeger was het zo, dat te hoge groei
cijfers met name van links bekritiseerd 
werden. Deze groei tastte immers de kwa
liteit van het bestaan aan. En al werd een 
en andermaal uiteengezet dat met toepas
sing van betere technieken en andere con
sumptiegewoonten veel nadelen van de 
groei opgevangen konden worden, de kri
tiek bleef. Zelfs in die mate dat bijvoor
beeld de Partij van de Arbeid tot voor 
kort bij de publikatie van haar groeicijfer 
nog moest aantekenen dat deze groei niet 
in strijd hoefde te zijn met een zorgvuldig 
beheer van natuur en omgeving, of breder 
geformuleerd, met de kwaliteit van de 
welvaart. 
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Deze problematiek is, tenminste publici
tair, naar de achtergrond gedrongen. Toch 
is het belangrijk, om de politieke menta
Iiteit en het instrumentarium dat wij in de 
jaren '70 ontwikkeld hebben om 'de kwa
liteit van de produktie- en consumptie
structuur' te bewaken en te verbeteren, 
volop in stand te houden. 
Wellicht geen spect:aculair punt meer, 
maar wei goed voor gestaag werk. 'Om 
een zinvol bestaan' behoudt daarom op 
dit punt de politiekc keuzes, zoals gedaan 
in 'Niet bij brood alleen'. 

Intuitie: een bescheiden groei 
K waliteit bij een bescheiden groei. Be
scheiden niet terwille van die kwaliteit, 
maar als opgedrongen realiteit vanuit het 
gure economische klimaat. Het is dat 
gure economische klimaat, en de daarmee 
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samenhangende problemen van werkloos
heid en dreigende aantasting van de col
lectieve voorzieningen, dat nu centraal 
staat. 
Bij de verschijning van de concept-pro
gramma's zijn de politieke partijen bekri
tiseerd over de hoge groeicijfers. Belang
rijke redenen voor deze kritiek waren dat 
deze groeicijfers te veel ruimte suggerercn 
voor collectieve besteding, en dat zij te 
veel illusies scheppen m.b.t. de mogelijk
heid om weer aan volledige werkgelegen
heid te komen. 

Vooral het eerste punt van kritiek is merk
waardig; alsof lagere groei het vraagstuk 
van de collectieve bestedingen niet eerder 
vergroot dan verkleint; en alsof een op 
groei gericht beleid de beheersbaarheid 
van de overheidsuitgaven niet eerder zou 
kunnen vergroten. 
Belangrijker dan al deze redeneringen is 
echter de intu"itie die schuilgaat achter 
deze kritiek op groeicijfers. Intui"tie, die 
de mensen leert dat wij in barre economi
sche tijden terecht zijn gekomen en dat 
iedere vorm van rozigheid daarover ons 
weinig helpt. Het is om die reden ook dat 
het CDA een hard program opgesteld 
heeft. 

De keuzes waarvoor wij staan 
Fundamenteel kiest het CDA voor het 
(her)inschakelen van mensen in arbeid. 
Daarbij verbreden wij zeer bewust het be
grip arbeid: betaald en onbetaald, formeel 
en informeel, vrijwillig of professioneel, 
hele of deeltijdbaan. 
Deze inschakeling van de mens in de ar
beid wordt ze een onderdeel van een bre
dere opgave die vervat is in het begrip 'om 
een zinvol bestaan'. Dat geeft een orien
tatie aan. Een orientatie, die niet primair 
bestaat uit concrete beleidsdoelen van po
Iitici (X welzijnswerkers, Y aantallen wo
ningen). Het gaat ons om een situeren van 
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de problematiek dichterbij de mcnsen zelf, 
zodat zij de zinvolheid van arbeid en de 
problemen die daar in onze tijd aan ver
bonden zijn zelf kunnen ervaren. Uiter
aard gaat het daarbij om een veel bredere 
conceptie van mcnselijke activiteit en 
wijze van samen-leven dan de organisatie 
van de arbeid. Toch is het goed eerst de 
harde, traditionele economische aanpak 
te schetsen. 

Allereerst een doorgaande inkomensmati
ging. Een duidelijke minlijn voor aile in
komenstrekkers voorzover men er niet 
door promotie op vooruitgaat. Exclusief 
dit 'incidenteel' een lijn van min 1 naar 
min 4. Enkele kanttekeningen hierbij. 
Deze cijfers zijn indicatief. Gemillimeter 
heeft geen zin. De cijfers brengcn politick 
tot uitdrukking dat ook op minimum
niveau enige inkomensachteruitgang on
vermijdelijk is. 
Het CDA heeft zich een duidelijke onder
grens gesteld. Het beleid is erop gericht 
metterdaad voor echte minima de koop
kracht te handhaven. Zij legt dat echter 
niet bij het minimum, maar bij de mini
mum-inkomenstrekkers die van dat mini
mum ook anderen moeten onderhouden. 
Wij hebben het dan over enkele honderd
duizenden gezinncn of vergelijkbare huis
houdingen. Waar er minder te verdelcn is 
moet er beter verdeeld worden. Het be
grip draagkracht zal weer een grote rol 
moeten gaan spelen. 

Ecn volgend markant feit is dat de min 1 
bij het minimum bij 2 x modaal slechts 
min 2 is. Dit betekent dus een zeer geringe 
verdere nivellering in de middengroepen. 
Derek is eruit voor een nivellering op dit 
traject zoals wij in de jaren '70 hebben 
gehad. 
De wijze waarop deze inkomensmatiging 
tot stand moet komen is in het program 
verwezen naar te voeren overleg. Intussen 
is het duidelijk dat deze intensiteit van 
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inkomensmatiging aileen tot stand kan 
komcn als het in 1980 toegepaste systeem 
van een gedeeltelijke vervanging van prijs
compensatie door belastingverlaging een 
aantal malen herhaald kan worden. 

Woningbouw 
Ecn tweede belangrijk element is te komen 
tot ecn structureel hoog niveau van wo
ningbouw en stadsvernieuwing. Tegen de 
vcrdrukking in zijn wij in de huidige kabi
netsperiode die weg al opgegaan. Wat wij 
er echter uitdrukkelijk aan toe willen voe
gcn is een financieringsbasis. Dat betekent 
ccn prijs voor het wonen die gebaseerd is 
op de kwaliteit; bovendien het bouwen 
van woningen naar de kwaliteit die ge
wcnst en betaalbaar is. Dit laat onverlet 
dat een behoorlijke ondersteuning van de 
volkshuisvesting vanuit de collectieve 
middelen nodig blijft; er is hier wei sober
heid geboden. Bovendien: hogere woon
lastcn voor de burger. lmmers: vele hurcn 
zijn achtergebleven en velen met relatief 
hoge inkomens profiteren van goedkope 
woningcn. Zo wordt de aankomende 
jongere fors gediscrimineerd. 
Daarom een zwaar accent op huurharmo
nisatie en doorstroming. Tegelijkertijd 
hogere normhuurquotes, of in gewoon 
Hollands: een grater dee] van het inkomen 
voor het wonen opzij leggen. 

Er zijn aanwijzingen dat deze bcnadering 
politick reeds gesteund wordt. Ecn kwets
baarheid is het hoe wij kunnen verzekeren 
dat de hogere huren inderdaad de bouw 
ten goede komen. Een verlammende her
haling van de 'winst-werk' discussie 
dreigt. 
Toch is deze saneringsoperatie goed haal
baar mits bij de uitwerking die groepen 
ontzien worden, die echt krap zitten. Dat 
is de reden dat de individuele huursubsi
die een uitermate belangrijk instrument 
blijft. 
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Economisch gezien dwingt het CDA
programma met de hogere huren (en 
woonlasten) een besparing af. Met die ge
dwongen besparing worden vervolgens 
veel mensen aan werk geholpen, hetgeen 
indirect de overheid helpt om niet te be
zwijken onder de uitkeringslast aan werk
lozen. 

Energie 
Evenzo met het aardgas. Ook daar een 
omzetting in werk. Evenals de huidige, 
zal ook de volgende kabinetsperiode ge
kcnmerkt worden door hogere aardgas
inkomstcn voor het Rijk; uit Slochteren, 
maar geleidelijk ook steeds meer uit de 
kleine velden waarvoor een integrale rege
ling van het overheidsaandeel helaas nog 
steeds op zich laat wachten. 
Deze extra middelen behoren gebruikt te 
worden voor verkleining van het finan
cieringstekort van de overheid of op an
dere wijze ter versterking van de econo
mic. Deze eis wordt des te gebiedender 
naarmate wij in de tweede helft van de 
jaren '80 met relatieve daling van de gas
baten moeten gaan rekenen. Dit is tegelijk 
een reden om niet, zoals de PvdA, tot ver
snelde inzet van aardgas over te gaan. 
Met verstandig beleid is het mogelijk het 
door besparingen reeds wat verlaagde af
zetniveau mede met behulp van nieuw te 
ontginnen velden tot zeer diep in de jaren 
'80 voort te zetten. 
Tegelijk mogen wij uit de investeringen 
van de oliemaatschappijen een forse in
vesteringsimpuls verwachten. Het CDA
program kiest verder voor een krachtig 
voortzetten van het besparingsbeleid. De 
cnergie- en met name electriciteits-quote 
zal in onze welvaart omlaag moeten, zeker 
waar wij voorshands nog van kernenergie 
afzien. 

Niet aileen op het energiegebied maar in 
veel bredere zin zal het innoveren van be-
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tekenis blijken in het creeren van nieuwe 
kansen voor de Nederlandse economie. 
Deze inspanning is erg belangrijk. De rol 
die de overheid hier gaat spelen mag ech
ter niet overschat worden. 

Zo ontrolt zich een beleid van inkomens
matiging en gedwongen besparingen 
(huren en aardgasprijzen) enerzijds en 
expansie (woningbouw, investeringen, 
energiebeleid, innovatie) anderzijds. 
Deze wat traditionele benadering blijft 
van buitengewoon grote betekenis. In 
cijfers is dat beleid goed voor 200.000 
arbeidsplaatsen voor zo'n 300.000 men
sen. Dit cijfer sluit nauw aan bij dat van 
andere partijen. Uiteraard met de bekende 
accentverschillen tussen PvdA en VVD, 
waarbij de een de overheid, en de ander 
de marktsector erg optimistisch inschat. 
200.000 banen is overigens niet meer dan 
compensatie bieden voor verdwijnende 
banen. Zo gezien is dit traditionele beleid 
van matiging enerzijds en expansie ander
zijds niet voldoende om de werkloosheid 
op te lossen. 

Arbeid verdelen 
De traditionele benadering is evenmin 
toereikend om twee andere cruciale vra
gen te beantwoorden. Hoe komen wij tot 
stabilisatie van de sociale verzekerings
premies, resp. hoe voorkomen wij dat de 
groei van de sociale verzekeringslast ieder 
economisch beleid wegspoelt? En daar
naast, hoe bereiken wij dat ieder die wil 
en kan werken dat kan doen, terwijl er 
toch te weinig werkgelegenheid is; of an
ders gezegd, wat doen wij met de verde
ling van de arbeid? 
Op deze terreinen liggen politiek belang
rijke en doorslaggevende vragen en actie
punten. 
Het verdelen van de arbeid is een onmis
kenbare noodzaak in een situatie waarin 
er een tekort aan betaald werk is en voor-
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lopig zal blijven. Wij komen dan op een 
politieke keuze van de eerste orde. 
Op dit punt manifesteren CDA en D'66 
zich het sterkst. Het lijkt wei of PvdA en 
VVD beiden in een soort conservatisme 
blijven steken, waarbij de PvdA het meest 
op de overheid steunt en de VVD op de 
markteconomie. In de strijd tussen die 
twee benaderingen van beleggingsplicht 
tot terug naar het vrije ondernemen lijken 
beiden te vergeten dat wellicht de arbeid 
ook anders georganiseerd, anders verdeeld 
moet worden. 
Nu gaat het hier niet primair om een 
economische maatregel - van deeltijd 
komt op zichzelf niet meer werkgelegen
heid - maar vooral om de sociale kant. 
Het bevorderen van deeltijdbanen is ener
zijds een sociale noodzaak om meer men
sen kansen te bieden op betaald werk. 
Het is tegelijk een instrument om keuze
mogelijkheden te vergroten. Dit is van 
belang. De oorzaak immers dat nu a! een 
aantal jaren het aantal banen tekort schiet 
is niet aileen de economische crisis maar 
ook de sprongsgewijze stijging van het 
arbeidsaanbod nu het gemiddelde aantal 
jaren scholing niet Ianger stijgt en wij veel 
meer alleenstaanden en kleinere (en kor
ter durende) gezinnen kennen. Deze cul
turele en demografische verschijnselen 
roepen als het ware ook een behoefte aan 
deeltijdbanen op. 

Arbeid en emancipatie 
Over de positieve aspecten voor vrouwen 
om in en op werk in de samenleving be
trokken te zijn is genoeg geschreven. Ik 
denk ook dat wij daarnaast moeten oppas
sen het deelnemen aan betaalde arbeid 
door steeds meer vrouwen te idealiseren. 
Wij moeten hier een balans opmaken van 
voor- en nadelen. 
Graag geen overmatig gei"dealiseer van be
taalde arbeid tegenover onbetaalde arbeid. 
Maar ook niet van het omgekeerde. Het 
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'hoe' is vaak vee! meer bepalend dan het 
'of'. Dat bij het 'hoe' allerlei vormen 
van deeltijdarbeid een positieve uitwer
king kunnen krijgcn laat zich raden. Het 
vergroot keuzemogelijkheden en het snijdt 
de schcrpe kanten af van onmogelijke 
keuzes, waar vele jonge vrouwen voor 
komen te staan als zij 6f te lang en te 
volledig hun voeling met opleiding en be
roepsuitoefening hebben moeten opgeven, 
6f de verantwoordelijkheden van ouder en 
moeder a! tezeer moeten minimaliseren, 
Het zou het mannelijk deel van de op
groeiende gcneratie ook veel waard moe
ten zijn door ecn 'complementair' leef-
en werkgedrag ruimte voor betere keuze
mogelijkheden voor hun (wederhelften/ 
vrouwen/de) vrouw te scheppen. 
Allereerst zijn er aanwijzingen dat een 
grotere zorgvuldigheid in particuliere 
verbruiks- en leefgewoonten, van onder
houd van het huis tot gezond Ieven een 
verantwoordelijker bijdrage aan de ont
wikkeling van mens en maatschappij ge
ven, dan een situatie waarin teveel over 
de schijf van 'de betaalde economic' 
loopt. Ook de voordelen van arbeidsver
deling vinden ergens hun grenzen. En als 
wij bijvoorbeeld in de volksgezondheid 
spreken van de urgente noodzaak van ge
zonder Ieven, van zelfzorg en van mantel
zorg dan is dat een dringend antwoord en 
een hoognodige reactie op een samenle
ving die zichzelf al te sterk 'medicali
seert'. 

Ook in de welzijnssector buiten de volks
gezondheid, van zorg voor ouderen tot 
buurtwerk zijn er sterke aanwijzingen, dat 
a! te geprofessionaliseerd aanbod wei veel 
vraag schept, maar de mensen niet altijd 
gelukkiger maakt. Daarom zijn alpha-hulp 
en vrijwilligerswerk meer dan financiele 
noodverbanden, maar kunnen zij ook 
sleutels tot echte antwoorden op de wel
zijnsproblematiek bevatten. Als zo de wel
zijnscomponent weer dichter bij de men-
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sen komt, zullen ook de financiele afwe
gingen over wat nu wei en wat nu niet 
mogelijk is en hoe het opgebracht moet 
worden, wellicht meer zorgvuldiger kun
nen gebeuren. Ik realiseer mij dat een 
zekere de-professionalisering en een zeke
re decentralisatie op veel verzet zal stui
ten. De bescherming van levensbeschou
welijke invalshoeken zal daarbij voor 
christen-democraten geen alibi mogen zijn 
om aan de kant te gaan staan. 
Evenzeer moet men hopen dat linkse 
mcnsen de greep van de overheid losser 
zullen willen maken en de 'etat-isering' 
willen terugdringen. Zijn wij niet genoeg 
gedemocratiseerd om onze angst voor de 
regcntenmaatschappij als achterhaald te 
beschouwen? 

Bij een steeds stijgende welvaart zijn wij 
eraan gewend geraakt steeds meer midde
len voor volksgezondheid en welzijn opzij 
te zetten. In deze geldstromen kwam 
als het ware de zorg tot uitdrukking. 
Als wij op deze weg zo niet voortkunnen 
is dat deels ingegeven door krapte aan 
financiele middelen, deels echter ook door 
de groeiende overtuiging dat de factor 
mens, eigenzorg, burenzorg, zorgvuldiger 
Ieven en met elkaar omgaan, weer een 
grotere rol moet gaan spelen. 

Het CDA-program kiest hier nadrukkelijk 
voor een visie waarin de mens zelf cen
traal staat, waarin het bestaan zinvol is 
krachtens haar of zijn eigen ontplooiing 
en het klimaat van de menselijke omge
ving waarin dat plaats vindt. (De econo
mic en de welvaartsstaat kan de cultuur, 
de wijze van het zijn en het samen-zijn en 
de manier waarop daar inhoud aan ge
geven wordt niet vervangen.) 
De harde noden en de harde noten zitten 
in de zachte sector. Het is deze harde be
hoefte de mens centraal te stellen die wij 
in het CDA-program ook op andere pun
ten vinden. 
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lndividualisering 
Intussen is bet wei zo, dat de sterk gewij
zigde demografiscbe verboudingen van 
kleinere en kortere gezinnen, alsmede van 
velen die op zichzelf Ieven, ons voor aan
zienlijke sociaal-politieke vragen stellen 
waar het betreft de eerlijke verdeling van 
inkomen en lasten: het vraagstuk van de 
individualisering. 
Ik schreef reeds dat wij bij de sociale 
minima een onderscbeid moeten maken 
tussen individuen en huishoudingen. Bij 
de krappere economiscbe situatie is een 
opnieuw accentueren van dat onderscbeid 
een zaak van gerechtigbeid. In de mate 
echter waarin wij dit in ons fiscaal en so
ciaal verzekeringsstelsel weer consequen
ter gaan doen, zal bet des te meer geboden 
zijn andere elementen die de rolverwisse
ling van man en vrouw belemmeren te 
doorbreken. Consequent emancipatorisch 
en tegelijk consequent bet draagkrachtbe
ginsel in bet oog boudend. 
Een dergelijke benadering vereist o.m. dat 
het begrip buisbouding geactualiseerd en 
doelmatig geregistreerd wordt. Dan zal 
ook duidelijk worden dat bet bij de er
kende buisbouding om recbten en plicbten 
gaat. 
In bet verlengde van deze draagkracbt
opvatting zal bet draagkrachtelement 
m.b.t. opgroeiende kinderen ook weer 
meer gericht moeten blijven. Een toerei
kende kinderbijslag verdient evenveel aan
dacbt als bet toereikende pensioen. Bij de 
krappe economische situatie zal het overi
gens bij beide passen en meten zijn. 
De bierboven genoemde vraagstukken van 
individualisering en draagkracht zullen 
aan scherpte winnen naarmate de nood
zakelijke inkomensmatiging zelf weer voor 
meer mensen de behoefte aan hele en 
halve banen zal oproepen. 

Sociale Zekerheid 
Ecn uitdaging voor de komende periode 
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wordt onze opstelling tegcnover het socia
le verzekeringsstelsel dat in zo hoge mate 
is opgebouwd door christen-democraten. 
Belangrijke noodzakelijke correcties om 
de kern te bewaken zullen zijn het reke
ning houden met draagkrachtelementen 
in de uitkeringen. In feite betekcnt dit dat 
het solidariteitselement krachtiger en het 
verzekeringselement zwakker wordt. Be
houd van de netto-netto koppeling voor de 
echte minima zal herkcnningstekcn van 
de solidariteit blijven. 
Ook bij de sociale uitkeringen gaat het 
echter niet aileen om de centen. Het CDA
program kiest zeer bewust voor een beleid, 
zwakke groepen op de arbeidsmarkt bij 
voorrang in het werk ingeschakeld te 
houden. Dat is andermaal een keus voor 
de mens die voorrang krijgt op het markt
mechanisme. 
Het meest ambitieus is bet program ter
zake van de arbeidsongeschikten. Hoevecl 
kandidaat -arbeidsongeschikten kunnen 
niet in deeltijdbanen aangepast werk blij
vcn doen? Als wij dit voor een van de 
twee nu 'keurig' afgekeurden kunnen be
reiken, dammen wij de groei van de ar
beidsongeschiktheid in. Dit kan een eerste 
stap zijn in bet terugdringen van deze zgn. 
sociale, maar in wezen a-sociale scbeef
groei in de welvaartsmaatschappij. Een 
menselijk oordeel van deze aanpak zal 
ook zijn, dat de echte arbeidsongeschikte 
weer meer gerespecteerd zal worden. Het 
gaat ook hier om de waardigbeid van de 
mens. 
Deze omzetting van ooze economic naar 
een met een menselijk gezicht zal een 
grote inspanning vergen. Niet in de laatste 
plaats omdat wij er enerzijds niet met 
mooie woorden komen, anderzijds de 
overheid dit soort zaken moeilijk af kan 
dwingen. Het vergt een politieke mentali
teit en ecn sterk gespreide verantwoorde
Iijkheid. Werknemersorganisaties en wel
zijnsinstituties kunnen er gelijkelijk een 
grote rol in spelen. Democratisering van 
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bcdrijvcn en instellingen kan er dienstbaar 
aan zijn. 

Politieke rondblik 
Vergelijkt men de programma's van de 
vier grote partijen, dan zijn de overeen
komsten op deze terreinen tussen CDA en 
D'66 onmiskenbaar het sterkst. De aan
pakken van VVD en PvdA Iijken teveel 
gevangcn in de traditionele, nu niet toe
reikende discussie van meer, dan wei min
der overheid. 
Deze conclusie is des te merkwaardiger 
waar CDA en D'66 elkaar vaak scherp 
bekritisercn. De reden daarvoor is voor de 
hand liggcnd. Het CDA is principieel 
grondslag-partij, D'66 principieel prag
matisch. De grondslag van het CDA is 
echter gelegen in Bijbelse noties als ge
rechtigheid. Deze krijgcn weliswaar een 
politieke uitwerking in het program van 
uitgangspunten maar de fundamentele vi
sic van de christen-democraten blijft tach, 
dat wij als mensen onderweg steeds nieuwe 
weRCil moeten vinden om de principiele 
taken praktisch gestalte te geven. Daar
mee neemt de christen-democratic afstand 
van bcnaderingen die een te groat gewicht 
leggen bij vragen als: waar Iigt de macht 
in de samcnleving (socialisten) of: moet de 
rol van de overheid niet worden terugge
drongen (de VVD). 

Hoewel het CDA als 'bestendige' rege
ringspartij de verantwoordelijkheid voor 
wat nu is, niet kan en wil ontgaan, gaat zij 
steeds meer als vanzelfsprekend uit van 
de noodzaak het anders te gaan doen. 
Daarom zijn vragen of program, dan wei 
kabinetsbeleid, inzet van de verkiezingen 
moct zijn al bij voorbaat beslist ten gunste 
van het program. 
fntusscn is program-vergelijking niet toe
reikcnd voor de vragen die bij coalitie-vor
ming zullcn opkomen. Er moet tcnminste 
nog op twee puntcn gewezen worden. Al
lereerst de affiniteit in politick denken. lk 
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doe! daarbij op het gegeven dat de chris
ten-democratic als volkspartij vee! waarde 
hecht aan het maatschappelijk weefsel in 
het grondvlak van de samenleving. Ele
menten van solidariteit en broederschap 
doen de christen-democratic een a! te veel 
insteken op het 'sterke individu' wan
trouwen. Er is een diepgewortelde intui:tie 
en overtuiging steeds weer op te moeten 
komen voor de zwakkeren. Dat nu geeft 
grote affiniteit tot het socialisme. 
Een tweede punt in verband met de coali
tie-vorming is 'coalitie-gezindheid'; de 
bereidheid met elkaar in een coalitie te 
functioneren. Het was juist op dit punt dat 
1973-1977 een teleurstelling werd. Het 
socialisme had iets intolerants. Misschien 
heeft dat iets te maken met het feit dat de 
socialist in de Nederlandse politick, zelfs 
in zijn eigen program, zoveel moet opoffe
ren aan de maatschappelijke realiteiten, 
dat hij geen marges meer heeft voor coali
tie-compromissen. Om maar een voor
beeld te noemcn: als er zo weinig te natio
nalisercn valt kan men fanaat over een 
Postbank worden. 

Het is te vroeg voorspellingen te doen of 
zelfs wensen uit te spreken over de na de 
verkiezingen te vormen coalitie. Gegeven 
de problemen waar wij voor staan lijken 
mij echter twee elementen voor de regeer
kracht van buitengewoon belang. Het 
eerste is een frisse ondogmatische aanpak; 
de traditionele schema's van de partijen 
passcn amper nog op de problemen. 
Het tweede is de opgave van de politick 
om integrerend in de samenleving bezig 
te zijn. Dat betekent dat iedere politieke 
partij een functie heeft in het uitleggen 
van politieke noodzaken aan hun eigen 
achterban, en in het betrekken van die 
eigcn achterban in een politieke discussie, 
waardoor de democratic als democratic 
functioneert en niet uiteenvalt in elkaar 
bestrijdende, of moe en mat geworden, 
segmenten. 
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Kernwapens 
De bespreking van de concept-program
ma's in de grote partijen heeft duidelijk 
gemaakt hoezeer de onderwerpen kern
energie en kernwapens verdelend werken 
in ons politieke bestel. 
M.b.t. de kernenergie lijkt de strijdbijl 
begraven. Voorshands, in de komende 
vier jaar, geen uitbreiding van kerncentra
les. Wel kijken of en hoe wij de problemen 
de baas kunnen is een verstandige opstel
ling in een situatie waarin wij duidelijke 
overcapaciteit aan electriciteits-opwek
king hebben en er nog heel wat 'klein 
vermogen' (van stadsverwarming tot 
warmte-krachtkoppeling) te installeren is. 
De sluiting van Borssele, zoals de PvdA 
die wil mag daarbij een vrome wens blij
ven. 
Intussen dreigt de vreedzame toepassing 
van kernenergie 'een shibboleth van ver
antwoord gedrag' te worden. Voor mijzelf 
blijf ik het erop houden dat voor Neder
land een bescheiden toepassing en een 
internationaal meewerken aan veiligheids
en non-proliferatieproblemen de meest 
verstandige route is. 

Vee! zwaarder ligt de discussie rond onze 
bondgenootschappelijke verplichtingen op 
het gebied van de defensie en met name 
de door ons te vervullen nucleaire taken. 
Het CDA heeft terzake een naar mijn 
oordeel consistente en in het bondgenoot
schap te verdedigen visie ontwikkeld. Bij 
de jongste begrotingsbehandeling van het 
hoofdstuk NATO is deze opstelling nog 
eens verwoord. 
In de nationale politiek lijkt deze visie 
echter zwak omdat zij weinig steun vindt 
bij andere partijen. Aan de ene kant voelt 
de VVD niets voor een van het bondge
nootschap afwijkende visie, aan de andere 
kant voelt de PvdA in meerderheid en een 
klein deel van het CDA alles voor een 
nucleair-vrij Nederland. 
Zo'n nucleair-vrij Nederland wordt dan 
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- naar ik vrees wat krampachtig - ge
zien als nog steeds verzoenbaar met een 
volwaardig bondgenootschap. 
Groeperingen als het TKV gaan nog wat 
verder en proberen uit te leggen dat een 
nucleair-vrij Nederland juist zal leiden tot 
terugdringen van de kernwapens ook 
elders. 
Bij zo'n 'spontane' koers moeten grote 
vraagtekens gezet worden. Op zichzelf 
zou er wellicht best een redenering te ont
wikkelen zijn, dat Nederland als niet
atoommogendheid volgens de strekking 
(de geest) van het NPV -verdrag de con
sequenties trekt 'geen atoomwapens te 
willen dragen'. Te vrezen valt echter dat 
dit niet tot minder kernwapens in de we
reid leidt en bovendien moet men, gezien 
de politieke verhoudingen in Nederland, 
vermoeden dat het een eerste stap is naar 
een 'neutraal' Nederland. Kunnen wij en 
mogen wij dat het bondgenootschap en 
Europa aandoen? Zal het tot meer vrede 
of juist tot meer risico's leiden? 
Een binnenlands politiek gevaar van een 
kernwapen-vrij-Nederland-koers is ook 
dat het 'om kan slaan' in een rechtse pro
nucleaire koers. Ook daarom doet het 
CDA er goed aan vast te houden aan haar 
model van stapsgewijze vermindering van 
de afhankelijkheid van kernwapens. 

Geen gemakkelijke formatie 
Overziet men het hele slagveld van poli
tieke geschilpunten dan wacht ons geen 
gemakkelijke formatie. Politieke partijen 
doen er nu reeds goed aan hun prioriteiten 
te onderwerpen aan de toets van parle
mentaire meerderheden. Wie te weinig 
argumenten heeft anderen te overtuigen 
en toch wil regeren doet er goed aan de 
parlementaire besluitvorming als belang
rijk criterium te aanvaarden. 

De politiek gaat over de rol van de over
heid en de samenleving. Toch gaat het 
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nu om meer dan dat. Het gaat ook om een 
visie, waar de samenleving moed uit kan 
putten. Dat is nodig omdat de samenle
ving en de mens daarin onverschillig en 
moedeloos dreigt te gaan worden. Daarom 
noemen wij ons program 'om een zinvol 
bestaan'. De matheid en moedeloosheid 
dreigt om een tweetal redenen. 
Op de eerste plaats wordt de mens teveel 
gcreduceerd tot een schakel in economisch 
proces en verzorgingsstaat. De zieke is 
object van de gezondheidszorg, de be
jaarde een pensioentrekker, de minder
heid voorwerp van geprofessionaliseerde 
doelgroep-benaderingen. Bij dit alles is 
het menselijk perspectief zoek. Dit alles 
leidt tot droefheid, matheid, vaak tot een
zaamheid en soms tot radeloosheid. 
Op de tweede plaats blijkt steeds meer 
dat de welvaartsmechanismes zelfs in hun 
eigen opzet tekort gaan schieten, onbe
taalbaar worden, onbeheersbaar blijken. 
Geen perspectief op een baan voor de een, 
dreigend ontslag voor de anderen. Ge
praat over aantasting van de uitkeringen. 
Dat geeft angst en ergernis. Het vertrou
wen in de democratic kan zo snel weg
slinken. 
Daarnaast is er ook angst voor een defen
sie met nucleaire middelen. Dat geper
fectioneerde systeem van afschrikking 
buiten de grenzen en verzorging binnen de 
grenzen; zal dat wel betaalbaar, beheers
baar en houdbaar zijn? Resultaat: onze
kerheid, die over kan gaan in angst en 
voor sommigen zelfs in radeloosheid. 
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Waar gaat het om? 
Het gaat erom dat iedere generatie op
nieuw de samenleving, de democratic, 
nieuw Ieven moet inblazen. Zoals in de 
jaren '60 met de regentenmaatschappij af
gerekend werd, die de na-oorlogse ver
nieuwing dreigde te verlammen, zo zullen 
wij in de jaren '80 onder de bange klem 
van economische recessie en toenemende 
internationale verharding, de Nederlandse 
samenleving weer in z'n kern sterker moe
ten maken. Dan gaat het om de weerbaar
heid van de mens; het gaat ook om de 
zorg voor elkaar, die dichter bij het grond
vlak gebracht moet worden. Niet met 
sociologisch jargon, maar in een mense
lijke maat. De christen-democratic heeft 
daarbij in dienstbaarheid een rol te ver
vullen. Laten wij waakzaam blijven en 
niet verstarren. Hij die in macht gesteld is 
dreigt op den duur aileen nog zijn eigen 
gelijk te zien, zijn eigen vooroordelen als 
wijsheid te beschouwen, zijn eigen gedrag 
als norm, zijn verworvenheden als rech
ten. Tegen die mentaliteit in moeten wij 
opnieuw op zoek naar de menselijke maat. 
Dat is de kern van 'om een zinvol be
staan'. Niet in de eerste plaats v66r, maar 
vooral met de mensen. 
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Op uitnodiging van de redactie zijn op 18 november 
1980 een aantal personen hijeen geweest voor een ge
sprek over de volkshuisvesting. Dit waren de heren ir. 
N. Buijsert, ir. A. Peters, drs. 1. Poot, prof. ir. 1. van To! 
en drs. E. 1. Viersen. Het gesprek stand onder Ieiding 
van ir. W F. Schut. Een weergave van dit gesprek is 
hieronder opgenomen. 

V olkshuisvesting 
weergave van een gesprek 

SCHUT: Mag ik U de eerste vraag van ons gesprek voorleggen: voor welke behoefte 
moeten wij bouwen. Hoeveel woningen, van welke kwaliteit, voor welke koopkrachtige 
vraag? Wat mogen wij in dit verband van de doorstroming verwachten? En hoe stel
Ien wij de behoefte aan de verschillende typen woningen vast? 

POOT: Wat mij de laatste tijd opvalt is 
dat er heel weinig vraag nog is naar wo
ningen tegen de prijs die ze kosten of 
tegen de huur die ze moeten opbrengen. 
En de vraag is hoe wij nu verder moeten. 
Ik denk dat onze eerste zorg moet zijn: de 
prijzen omlaag. Het prijspeil van de wo
ningen in ons land met alles wat daarbij 
komt (grondkosten, financieringslasten, 
belastingen) is eenvoudig te hoog. Het is 
niet meer betaalbaar. Ik denk dat het on
vermijdelijk is dat wij weer terug moeten 
naar de grote aantallen. Daarmee bedoel 
ik niet monotone series, maar wei naar 
meer standaardisatie in de produktie van 
bepaalde onderdelen. Ik denk dat hier
mede een grote variatie in uiterlijk gecom
bineerd kan worden. Waar wij dus tegelijk 

I r. N. Buijsert (55) is 
sinds 1968 lid van Gede
puteerde Staten van 
Zuid-Holland, belast 
met ruimtclijke ordening 
en volkshuisvesting. Hij 
maakt dee! uit van de 
Programcommissie van 
het CDA. 
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behoefte aan hebben is een nieuwe archi
tectuur. De kwaliteit qua huis, qua om
geving mag er immers niet op achteruit 
gaan. Ik denk dat op deze wijze ook de 
doorstroming betere kansen maakt, omdat 
er betaalbare huizen van betere kwaliteit 
in een mooiere omgeving gebouwd kun
nen worden. 

SCHUT: Mag ik het anders vragen: hoe 
komt een projectontwikkelaar aan zijn 
programma? Hoe schat hij de afzet in? 
Moeten wij niet concluderen dat er te lang 
gemikt is op een te hoog niveau van koop
kracht bij de bevolking, terwijl wij zien 
dat deze vraag thans verzadigd is. 

POOT: De grootste vraag ligt natuurlijk 
bij een betrekkelijk !age koopkracht. Ik 
ben het met u eens dat wij de groepen 
daarboven inmiddels wei hebben afge
roomd. 

VIERSEN: Wij hebben een regionaal wo· 
ningbehoefteonderzoek uit 1 977 om vast 
te stellen voor wie wij moeten bouwen. 
Het onderzoek is natuurlijk een paar jaar 
oud, maar nog steeds indicatief voor de 
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soortcn woningen waaraan behoefte is. 
Uit dat onderzoek bleek dater grote vraag 
is naar relatief dure huurwoningen (boven 
de f 300,- huur) en tevens naar relatief 
goedkope koopwoningen (tussen 
f 150.000,- en f 175.000,-). Ik denk 
dat het van belang is ons te realiseren dat 
100.000 woningen per jaar op een totale 
voorraad van ruim 41/2 miljoen ongeveer 
neerkomt op 2 % van de woningnood. Ik 
denk dat uit deze cijfers gemakkelijk is af 
te leiden dat je niet al je kaarten op de 
directe doorstroming moet zetten, maar 
ook op de indirecte doorstroming. Want 
die relatief dure huurwoningen en goed
kopere koopwoningen zitten natuurlijk 
ook in de bestaande voorraad. Ik denk 
dus dat je nu moet bouwen voor de mid
dengroep in de huursector (de woningwet
woningen en de goedkope premie-huur
woningen) en goedkope koopwoningen. 

VAN TOL: Ik denk dat het vaststellen 
van de behoefte aan woningen vooral ook 
afhankelijk is van een politieke discussie; 
de discusie nl. over de vraag wanneer er 
een woonrecht is. Wanneer in deze discus
sic een woonrecht wordt toegekend vanaf 
1 8 jaar, dan verandert op dat moment de 
aard en de omvang van de woningnood. 
Ik denk dat op het moment dat in de po
litick daartoe werd besloten, men zich te 
weinig rekenschap gegeven heeft van de 
gevolgen die dat voor de woningnood zou 
hebben. 
Gelet op de enorme behoefte aan wo
ningen is er op het stedebouwkundige vlak 
een tendens ontstaan om zo zuinig moge
lijk met de ruimte om te springen; wij 
moeten een ombuiging teweeg brengen in 
de voortdurend stijgende behoefte per be
woner aan grand voor stedelijke doelein
den. Wij moeten streven naar meer wo
ningen per hectare; naar verlaagde nor
men voor openbaar groen etc. om tot een 
lager gemiddeld grondgebruik per waning 
te komen. Ik denk dat het tevens nuttig 
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is om na te gaan of de voortdurend dalen
de gemiddelde woningbezetting onbelem
merd voort kan gaan. Per inwoner is de 
laatste decennia voortdurend een grater 
beslag gelegd op ruimte en het is duidelijk 
dat deze ontwikkeling niet zomaar door 
kan gaan. 
Wij moeten hierin een keer aanbrengen. 
Ik denk dan oak dat het onvermijdelijk is 
na te gaan in hoeverre een herverdeling 
van de bestaande woonruimte een deel 
van de huidige vraag kan opvangen. Ik 
kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat wij 
niet aileen een premie geven op nieuwe 
koophuizen, maar ook een premie op die 
huizen waarin een hoge gemiddelde wo
ningbezetting wordt gerealiseerd. 

SCHUT: Afgezien van de vraag voor wie 
we moeten gaan bouwen, blijft er ook nog 
de vraag: waar kunnen we bouwen. Hoe 
zit het hier met de ruimtelijke ordenings
aspecten? 

PETERS: Ik denk dat we moeten vast
stellen dat de mogelijkheden om via 
nieuwbouw de behoefte aan huizen op te 
lassen, afnemen. Je bent aileen al om deze 
reden gedwongen meer naar de bestaande 
woningvoorraad te kijken. De waardering 
van de bestaande woningvoorraad hangt 
echter mede af van de kwaliteit van de 
nieuwbouw. Voer je die op dan neemt de 
waardering voor de bestaande woonvoor
raad natuurlijk snel af. Ik denk dat wij 
in de kwaliteit van beide een evenwicht 
moeten aanbrengen. 
Ik moet vervolgens zeggen dat het pro
bleem van de huidige woningnood voor 
een dee! ontstaat omdat er nogal wat ge
meenten met indrukwekkende lijsten wo
ningzoekenden zwaaien; daar kun je na
tuurlijk moeilijk een beleid op Iangere 
termijn op baseren. 
Ik wil tenslotte nog even ingaan op wat 
Poot gezegd heeft. Wij hebben naar mijn 
mening jarenlang geprobeerd woningen 
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dirccteur van de Provin
cialc Planologische 
Dienst in Limburg. 

neer te zetten op een zo goedkoop moge
lijke wijze. Ik vind dat wij in ons land er 
heel goed in geslaagd zijn woningen in de 
sociale sector te bouwen tegen relatief 
lage prijzen. Zeker wanneer we dat ver
gelijken met het buitenland. Toch, dat 
geef ik toe, is de prijs nog te hoog. 

Tegen welke prijs 

SCHUT: Het lukt ons maar ten dele om 
dit eerste punt van ons gesprek met een 
beetje verbeeldingskracht ons voor de 
geest te brengen. Natuurlijk zijn prijs en 
voorraad van groot belang, maar het blijft 
intussen een enorm probleem: voor wie 
moeten wij bouwen? Moeten wij bouwen 
voor de lager betaalden die natuurlijk 
altijd moeilijker aan huisvesting kunnen 
komen of moeten wij bouwen voor de 
mensen die het betalen kunnen om goed 
of mogelijk zelfs perfect te wonen? Wat 
zou het evenwicht tussen beide moeten 
zijn? 

VIERSEN: Wij moeten nagaan wat de 
bestaande situatie in Nederland is. 80 % 
van de huurders heeft een gemiddeld 
huurniveau van 10 a 15 % van het inko
men. Wij weten allemaal dat het particu
lier huizen verhuren enorm afneemt; het 
sterft af, vooral in de grote steden. De 
huizen staan daar te verrotten tegen f 80,
huur in de maand. Als we dus spreken 
over de bestaande woningbehoefte dan 
moeten we ons realiseren dat daar al deze 
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'verelendungen' in de woningvoorraad in
zitten. Rond de 1 miljoen mensen boven 
het modale inkomen verwoont minder dan 
10% van het inkomen. Als je dus nu aan 
oak deze mensen naar de woningbehoefte 
vraagt, dan is die vraag niet te beant
woorden. Ik constateer dat iedereen om 
deze vraag heendraait. In dit verband 
-;peelt een ideologisch punt bij de vraag 
naar directe ('bouwen voor de buurt') of 
indirecte (overgaan naar ander, beter 
huis) doorstroming. Als je de huizen voor 
de mensen direct terugbouwt op de plaats 
waar ze nu zitten dan is gebleken dat 
slechts 20 tot 30 % uiteindelijk teruggaat. 
De rest zit dan elders. Maar als de directe 
doorstroming je standpunt is dan moet je 
voor een woningwetwoning in de J ordaan 
die f 160.000,- kost, constateren dat je 
daar veelal niet meer dan f 400,- huur 
voor kan vragen. Dat is f 5.000,- per 
jaar tegen 10 % rente, dan leg je op die 
huur als overheid dus f 11.000,- toe. Als 
je dat als standpunt hebt, moet je dat 
doen. Dat standpunt heeft bijv. de beer 
Schaeffer. De buren voor de woningen 
die hij wil bouwen moeten, volgens het 
Rijk, ongeveer f 500,- doen; hij kan, 
zegt hij, geen hogere buren vragen dan 
f 340, -of f 400,-: Algemeen Burger
lijk Pensioenfonds, wilt U mij het geld 
lenen dat ik dan te kort kom, tegen een 
rentereductie van 21/2 %. Een soortgelijke 
gedachte huldigt wethouder Vander Ploeg 
in Rotterdam. 
In deze lijn moet de overheid meer geld 
aan de volkshuisvesting besteden en moet 
je institutionele beleggers dwingen tegen 
gunstige voorwaarden gelden beschikbaar 
te stellen. Ik vind dat dat niet moet gebeu
ren want ik vrees dat dan de volkshuis
vesting op een enorme manier verder zal 
verloederen. Wat is ons probleem? De 
huurbevriezing in 1945 op het niveau van 
1939 heeft geduurd tot 1952. En toen is 
er niet meer ingehaald. Daar zitten we nu 
nog steeds mee. Dus als Schut mij vraagt: 
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voor welke behoefte moet je bouwen, dan 
zeg ik: die vraag is zo simpelweg bijna 
niet te beantwoorden. 
Ik vind het CDA met het ontwerp-verkie
zingsprogram waarin huurquoteverhoging 
van 5 % is geformuleerd ontzettend dap
per want het is nodig, maar ik zeg ze ook: 
het zal erg moeilijk lukken. De kans dat 
er huurstakingen zullen uitbreken, is niet 
denkbeeldig. De Nederlandse bevolking 
vindt nl. dat ze al veel te vee! huur betaalt. 

SCHUT: Ik begrijp Viersen als hij zegt: 
die vraag is niet te beantwoorden als je 
niet tevens ingaat op de vraag voor welke 
lasten je de mensen in de toekomst mag 
aanslaan. Want het is duidelijk dat in de 
toekomst het niet meer mogelijk is voort 
te gaan met voortdurende bijdragen vanuit 
de staatskas. J e moet dus proberen te blij
ven bouwen en tevens proberen de woon
quote op te voeren. Pas als de kostprijs 
van de huizen weer in evenwicht raakt 
met de woonquote kunnen we de vraag, 
voor wie er gebouwd moet worden, echt 
afdoende beantwoorden. 

VIERSEN: Dat lijkt mij ook. De elastici
teit van de vraag van woningen tegen een 
huur van f 300,- a f 400,- bij een kost
prijs van f 160.000, -is natuurlijk on
eindig. 

POOT: Maar hebben wij ook niet een 
ontwikkeling waar kunnen nemen waaruit 
blijkt dat bepaalde groepen mensen wei 
degelijk bereid zijn meer voor hun huis 
te betalcn? Zeker ook wanneer men door
heeft dat men daarvoor gewoon kwalita
tief betere huizen krijgt. Niettemin erken 
ik ook dat er natuurlijk ook een grote 
groep is die er niet toe bereid is. Ik vraag 
mij af of het op dit punt toch niet mogelijk 
is de grote institutionele beleggers voor 
deze woningbouw te interesseren. Ik heb 
cnige crvaring hiermee in het buitenland 
waar dit gelukt is terwijl de institutionele 
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beleggers toch allerminst hoge rendemen
ten daarmee kunnen realiseren. 

BUIJSERT: De heer Poot kiest heel na
drukkelijk voor het marktmechanisme en 
dus voor de koopkrachtige vraag. De heer 
VanTol memoreerde zo juist dat de vraag 
een afgeleide is van een politieke stelling
name in het parlement. Als er dan boven
dien nog een huurbeleid aan toegevoegd 
wordt dat niet strookt met de kostenont
wikkeling in de bouw dan zit daar ons 
probleem. Wij hebben dus in onvoldoende 
mate tegenover het stellen van het woon
recht de financiele consequenties getrok
ken. En het stellen van dat recht heeft 
wel tot gevolg gehad dat een grote groep 
bij de overheid ging aankloppen om 
woonruimte. Ik denk dat uit dit inconse
quente beleid voor een belangrijk deel de 
kraakbeweging verklaard moet worden. 
Ik denk dat er eenvoudig niet aan te ont
komen is om dat deel wat men bereid is 
te betalen voor zijn huis, te verhogen. Ik 
sluit niet uit dat in de aanvang de vraag 
naar woningen hierdoor zal afnemen, 
maar na verloop van tijd verwacht ik toch 
weer een aantrekken van de vraag tegen 
die hogere prijs. Wij zullen daarbij tevens 
het huurniveau van de bestaande voor
raad af moeten stemmen op de kwaliteit 
die daar geboden wordt, hetgeen in de 
meeste gevallen tot een verhoging van de 
huren zal leiden. 

SCHUT: Ik constateer dat we in de analy
se (en daar is het in dit gesprek allereerst 
om begonnen) tot de conclusie komen dat 
ten aanzien van de vraag voor welke be
hoefte wij moeten bouwen wij voorshands 
niet tot een bevredigend antwoord kunnen 
komen; wij hebben geen houvast meer 
aan een koopkrachtige vraag, waaraan 
voldaan moet worden. Er is een vrijwel 
onverzadigbare behoefte, maar de be-

' reidheid om zich de daarbij behorende 
financiele inspanning te getroosten, is er 
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bij grote groepen niet. Daarom is een be
hoefteraming, die de markt zal opnemen, 
enorm moeilijk. Wanneer wij nu ons 
tweede punt aan de orde willen stellen: 
Tegen welke prijs moeten de woningen 
aangeboden worden, dan hebben wij daar 
al het nodige over gezegd. Toch zijn wij 
er nog niet mee klaar. 

PETERS: De bouwprijs maakt 60 a 70 % 
van de totale kosten uit. De vraag is wat 
je daarop kunt bezuinigen. Om dit te kun
nen beoordelen moeten we onderscheid 
maken tussen de kosten voor het dragende 
deel of het skelet: de gevels inclusief het 
dak en de inbouwelementen. Ik vrees dat 
wij de laatste jaren gedwongen zijn ge
weest zo efficient te bouwen dat van het 
skelet en de inbouw niet veel meer af kan. 
Door toepassing van uitgekiende metho
den en standaardisatie van te monteren 
elementen heeft men al zeer veel prijs
drukkende effecten gerealiseerd. Wat 
vooral de laatste tijd wei veel kost is het 
afbouwen van gevels en daken. Dat is 
immers nogal arbeidsintensief. Als we wat 
willen verdienen dan moeten we het daar 
zoe ken. 
Natuurlijk moeten we ook naar de kosten 
van de grond kijken maar ik denk dat toch 
niet veel bezuinigingen mogelijk zijn door 
per hectare steeds meer woningen te bou
wen. Ik moet namelijk zeggen dat de plan
nen hiertoe (woningen boven elkaar, 
garages onder het huis etc.) in vele geval
len niet tot geringere kosten leiden. Wei 
denk ik dat wij bij dit soort projecten in 
de technische sfeer vereenvoudigingen en 
bezuinigingen kunnen toepassen. 

VAN TOL: Ik ben het met Peters eens dat 
die formule van dubbel grondgebruik 
veelal niet voordelig is in de exploitatie 
van het geheel. Ik denk dat de verschillen
de normen die we gebruiken voor grond
voorzieningen in bepaalde gevallen voor 
herijking in aanmerking moeten komen. 
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Deze zijn immers in de loop der jaren fors 
opgelopen. Ik denk ook dat er op het 
systeem van ontsluiting van een gebied 
nog bezuinigd kan worden. En daarnaast 
speelt het punt dat de beer Poot al beeft 
genoemd: de standaardisatie. Ik denk tocb 
dat wij op stedebouwkundig gebied te veel 
van bet ene uiterste in bet andere uiterste 
terecbt zijn gekomen en dat aile varia tie in 
woningen en verkavelingen van dit mo
ment weer een nieuw soort eentonigbeid 
oproept. 

Subsidiering 

BUIJSERT: In bet CDA-verkiezingspro
gram is opgenomen dat je de subsidiering 
moet afstemmen op de normkwaliteit. 
Wat daarboven gaat moet men zelf be
talen. Dat mag geen rol spelen bij de 
object-subsidiering noch bij de individuele 
buursubsidiering. Het probleem is wei 
dat dit systeem natuurlijk wei uitgaat van 
de situatie dat eenieder vrij is om daar te 
wonen waar bij wonen wil. 

VIERSEN: Ik denk dat wij ook van te 
voren bepaalde normbedragen moeten 
vaststellen en ons daarmee tot arcbitecten 
en stedebouwkundigen wenden met de 
opdracbt dat zij daarbinnen moeten blij
ven. Ik denk dat wij door zo te handelen 
de nodige creativiteit bij hen loskrijgen 
die wij nu nodig hebben. Want bet huidige 
systeem is zo dat er eerst een plan ge
maakt wordt en op bet eind van de rit 

Drs. J. Poot is direct cur 
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wordt gekeken naar de prijs waarmee met 
de HID voor de volkshuisvesting wordt 
onderhandeld. De kosten zijn nu sluitpost 
van de hele procedure. Bovendien moeten 
we van de verbruikseenheden af en we 
moeten toe naar de vierkante meter voor 
de individuele huursubsidie. 

POOT: Maar we blijven dan we] kiezen 
voor een vorm van subsidiering. Wat is 
het motief daarvoor? Blijven wij van me
ning dat de mensen de kostprijs toch niet 
kunnen betalen? Moeten wij toch niet 
proberen uiteindelijk van het subsidiebe
leid af te komen? Of zeggen wij: Voor wie 
is over 5 a 10 jaar nog subsidie nodig? 
Dat zou toch we] een andere benadering 
zijn. 

SCHUT: W at denkt U van de stelling dat 
wij naar een situatie moeten toegroeien 
waarin 80 tot 90 % van de bevolking de 
eigen waning geheel kan betalen? De 
grate sommen geld die we nu besteden aan 
70 tot 80 % van de bevolking zullen wij 
dan moeten inzetten voor de 20 % die 
het echt nodig heeft. En die in zekere zin 
in de toekomst nog vee] meer ondersteund 
zullen moeten worden dan nu kan. Ik 
denk met name aan de ontwikkelingen in 
onze grate steden; dat is werkelijk een van 
de grootste problemen waarvoor we staan. 
Ik vind de situatie in onze grate steden 
voor een politieke partij een volstrekt on
aanvaardbare situatie. Wat betekent dit 
verhaal voor de woonquote waar we naar 
toe moeten? 

BUIJSERT: In 1974 hebben Van Dam, 
Schaeffer en Gruyters de nota huursubsi
diebeleid uitgebracht waarin zij tot de 
conclusie kwamen dat het modale inko
men gemiddeld ruim 17 % aan wonen zou 
moeten besteden. 
De Kamer heeft dit daarop teruggedrukt 
naar een procent of 15. Ik denk dat het 
eerste wat wij moeten doen is te proberen 
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de huurquote terug te brengen naar het 
niveau dat toen al als reeel werd ervaren. 
Wij zien nu vreemd genoeg dat datgene 
wat wij op dit punt in ons CDA-program 
onder woorden hebben gebracht, toch 
weer vee! weerstanden oproept. Ik denkt 
dat wat in het CDA-program staat op dit 
punt een eerste stap is en dat wij op dit 
punt verder zullen moeten gaan. Ik zie 
niet hoe wij anders in een situatie kunnen 
komen dat ruim 80 % van de mensen de 
eigen huisvesting financiert. Ook omdat 
het geld echt vrijgemaakt moet worden 
voor de binnensteden. 

VIERSEN: Het is duidelijk dat de ge
wenste woonquote een politieke vraag is. 
Wij hebben in Nederland de hoogste be
stedingen per hoofd van de bevolking 
voor de inrichting van onze woningen; wij 
hebben per inwoner de hoogste investe
ring in caravans. 
Ik denk ook dat dit mogelijk is omdat we 
voor het huis zelf in vergelijking met onze 
nabuurlanden veel te laag zitten. Dit alles 
is heel verklaarbaar geweest vanuit de 
situatie van pal na de oorlog. Wij spraken 
daar reeds eerder over. Ik vrees dat wij 
dit probleem niet even in een paar jaar 
regelen, temeer daar het zo lang voort
sleept en er zoveel mensen bij betrokken 
zijn. Schut heeft het geprobeerd met de 
huurdersbijdragen, Udink met een een
malige harmonisatie van 20 %, Gruyters 
heeft het geprobeerd in de nota Huur- en 
Subsidiebeleid: het is dus drie keer mislukt 
om deze zaak in Nederland massaal te 
regelen. 

PETERS: En ik herinner mij dat toen 
onze voorzitter als bewindsman zijn plan
nen lanceerde er een heel duidelijke ont
wikkeling op gang kwam van mensen die 
feitelijk en metterdaad gingen doorstro
men, maar die onmiddellijk stopte toen 
zijn voorstellen in de Eerste Kamer wer
den afgestemd. 
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VIERSEN: Hieruit blijkt dus dat het rege
len van dit probleem in een tijd met veel 
economische groei is mislukt. Ik denk 
dat, nu duidelijk is dat de begroting voor 
VRO niet in belangrijke mate verder kan 
stijgen, het nu het moment is om het op
nieuw te proberen. Maar de vraag blijft: 
welke woonquote is dan gewenst? Als wij 
dan naar het Nederlandse bestedings
patroon zien en dat vergelijken met hoe 
dat in ons omringende Ianden is, dan denk 
ik dat we op de gemiddelde woonquote 
moeten gaan zitten van de ons omringende 
Ianden. En in het buitenland kan het soms 
oplopen tot 25 % . 

POOT: Wat mag dan zo'n huis kosten voor 
die 80 % die het geheel zelf moet beta
len? Uitgaande van de modale inkomens
trekker, bruto rond de f 35.000,-. Een 
woonquote van 20 % is tussen de 
f 6.000,- en f 7.000,- per jaar. 

BUIJSERT: Als je uitgaat van de dynami
sche kostprijshuur dan mag je dat bedrag 
met 18 vermenigvuldigen, zodat je rond 
de 110 a 120.000 gulden uitkomt. Voor 
deze stichtingskosten moet dan een wo
ningwetwoning worden gebouwd. 

V olkshuisvestingsbelasting 

SCHUT: Dan moeten we dus ook niet 
duurder bouwen. Bovendien denk ik dat 
je deze hele opzet niet kan handhaven als 
de bouwkosten sterker blijven stijgen dan 
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de kosten voor levensonderhoud. Het pro
bleem is dat met name de enorme stijging 
van de energieprijzen natuurlijk direct 
terugslaat op de bouwkosten. Ik ben het 
wat dit betreft met Viersen geheel eens: 
we moeten beginnen met het bepalen van 
de haalbare kostprijs en vervolgens moe
ten we zo bouwen dat die eruit komt. Ik 
geloof dat dit de enige manier is waarop 
we dit kunnen aanpakken. 
Wat nude woonquote betreft: ik denk dat 
in de politiek een van de grootste barrie
res om die niet te verhogen de angst is, 
dat deze gelden verdwijnen in de zakken 
van de particuliere huiseigenaars. Mijn 
benadering voor dit probleem zou zijn: 
Iaten wij een tijdelijke volkshuisvestings
belasting invoeren, waardoor het zeker is 
dat de opbrengsten voor volkshuisvesting 
worden gebruikt (het is een soort doelbe
lasting) waarbij we aan aile mensen die 
een voordelige woonquote hebben een 
extra last opleggen. En dit terwille van a! 
die mensen die helemaal niet wonen of 
ondraaglijk duur. Ik denk dat ik dit eerder 
zou willen bepleiten dan een sterke huur
verhoging. De huurverhoging kunnen wij 
langs de weg van de harmonisatie vinden 
en wanneer de huren en de gewenste 
woonquote op hetzelfde niveau zijn kan 
de belasting verdwijnen. 

PETERS: Omdat deze hele situatie a! zo 
lang in onze samenleving is ingesleten, 
denk ik inderdaad dat je er niet anders 
uitkomt dan langs de weg van de geleide
Iijkheid. Kunnen we het ook niet zo doen, 
dat wij de nieuwkomers op dit punt anders 
aanpakken dan die nu a! in het systeem 
zitten. Voor de nieuwkomers zouden wij 
dan gelijk het nieuwe regime kunnen toe
passen. Want die nieuwkomers zijn na
tuurlijk nog niet gewend aan die lage 
woonquote. Bovendien wordt de verhou
ding nieuwkomers ten opzichte van het 
aantal mensen dat je via huurharmonisatie 
zover wil brengen, steeds beter. 
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VIERSEN: Dat kost je minstens 50 jaar. 

PETERS: Maar wij kunnen dit toch niet 
van de ene op de andere dag oplossen? 

SCHUT: Ik wil nog wijzen op een recht
vaardiging van het verhogen van de hum
quote met zo'n 20 % over 4 jaar. Ik heb 
hier nl. indexcijfers van 1970 en 1979. En 
als wij dan 1970 op 100 stellen dan zien 
wij in 1979 voor de bouwkosten 238, de 
regelingslonen 219, modale lonen 276 en 
de huren 206! Die huren !open duidelijk 
achter. De prijzen in het algemeen zijn 
190 gebleven en dat illustreert natuurlijk 
de werkelijke welvaartsverhoging die de 
afgelopen jaren toch is gerealiseerd. 

VIERSEN: Ik wil nog aansluiten bij dat 
politieke probleem dat Schut heeft ge
signaleerd als je huurharmonisatie bepleit: 
er is een groot dee! in de Kamer dat al die 
gelden ziet verdwijnen in de zakken van 
de kapitalistische uitbuitende verhuurders. 
Hoe kun je dit verhaal, dat de bevolking 
zeer aanspreekt, pareren? Jk denk, dat er 
niet aan te ontkomen is, dat de eigenaar 
de vruchten plukt van de huurharmoni
satie om vee! meer dan thans in het onder
houd van de woningen te kunnen steken. 
Het is duidelijk dat bij de huidige huren 
er eenvoudig geen geld overblijft voor on
derhoud. En we zien de huizen dan ook 
verkrotten. Ik vrees soms dat het klimaat 
al zo verziekt is in ons land dat een ver
huurder niet kan deugen, naar het oordeel 
van velen. 

Bestaande woningvoorraad 

SCHUT: Jk wil nu het punt van het be
heer van de bestaande woningvoorraad 
aan de orde stellen: het herverdelen van 
de bestaande woningvoorraad. De vraag 
is hoe! Tk denk dat dit een enorm karwei 
is. De vrijheid van wonen, die dan toch 
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Er is niet aileen het probleem van de dis
crepantie tussen de kwaliteit van de hui
zen en hun bezetting, maar er is ook een 
discrepantie tussen de kosten van het huis 
en het inkomen van de bewoner. 

VIERSEN: Ik denk dat we aan de laatste 
vraag niet vee! kunnen doen. J e kan een 
miljonair niet verbieden in een goedkoop 
huis te gaan zitten. Ik denk toch dat dat 
een soort grondrecht is. Het enige instru
ment dat je voor de woonruimteverdeling 
hebt, dus dat betreft vooral de eerste dis
crepantie in de stelling van Schut, is dat 
je de kwaliteit bindt aan de prijs die daar
bij hoort. Er zijn in de huursector in Ne
derland zeer vee! huizen die een prijs 
doen, die in geen enkele verhouding staat 
tot de kwaliteit van het huis. Naar beide 
zijden toe; vele huizen zijn te goedkoop, 
maar in de nieuwbouw, waar soms toch 
niet meer dan kippenhokken worden ge
bouwd, zijn de prijzen natuurlijk erg hoog. 
Dit probleem los je aileen maar op door 
de huurharmonisatie via het puntenstelsel 
versneld te realiseren. 
Daartoe kan de 5% -huurverhoging uit 
het CDA-program een belangrijk middel 
zijn; daarnaast moet het puntenstelsel aan
gepast worden, dat staat ook al heel juist 
in het program. De prijs moet je dus 
brengen bij de kwaliteit. Dat is de ene 
kant. Dan krijg je het tweede probleem: de 
herallocatie van de bevolking over de 
woningvoorraad. De vraag is natuurlijk 
wei of je dat wilt. Want dat is toch een 
grote ingreep. 

BUIJSER T: J a, daar zitten natuurlijk 
grote sociale kanten aan. Ik ben een 
krachtig voorstander van doorstroming. 
Aan de andere kant moeten wij heel goed 
onderkennen dat de wijze waarop men in 
bepaalde buurten samenleeft, natuurlijk 
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een heel belangrijke sociale functie heeft. 
Die sociale binding brengt met zich mee 
dat men zich dan ook verantwoordelijk 
voelt voor de buurt. Je ziet in wijken met 
een zeer snelle doorstroming wat dit be
treft vaak een grotere verloedering dan 
waar men veel honkvaster is. 

SCHUT: Jk vind dat je in Rotterdam
Vreewijk heel duidelijk kunt zien hoe men 
met toch betrekkelijk weinig middelen en 
met een hoge woningdichtheid een voor
treffelijk woonklimaat kan maken. 
Jk herinner me bij een rondleiding van 
een aantal Zweedse architecten en stede
bouwkundigen dat men tegen ons zei, toen 
ze Vreewijk gezien hadden: als jullie nu 
weten hoe het moet, waarom moeten 
jullie het dan zo nodig weer anders gaan 
doen? 

BUIJSERT: Het probleem van de her
verdeling van de woningvoorraad is ook, 
welke middelen je als overheid wenst te 
gebruiken. Want het probleem is natuur
lijk oplosbaar. Aileen, de vraag is wei: 
met hoeveel dwang. Ik denk dat er erg 
veel weerstand ontstaat; je wroet sociaal 
veel los en daarom zullen vele gemeente
besturen toch aarzelen. In de eerste plaats 
moet je zulke huren organiseren, dat de 
woningeigenaar ook de kwaliteit van het 
huis kan onderhouden. Je kunt natuurlijk 
niet de kwaliteit overeind houden bij hu
ren waar de eigenaar in feite op moet 
toeleggen. En wat de verdeling betreft: ik 
denk inderdaad dat de kwaliteit aan de 
prijs gekoppeld moet worden, maar dat 
bij verdere instrumenten je je af kunt vra
gen of het gemeentebestuur bereid is 
dwingende maatregelen uit te vaardigen. 

SCHUT: Ik denk dat je dit hele probleem 
wei kan vergeten als je het aileen van het 
maatschappelijk krachtenspel moet heb
ben. Jk denk aan een soort tijdelijke alge
mene woonbelasting, want zonder dat 
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vrees ik dat wij er niet komen. Er zijn, 
vooral in de linkse hoek, ook mensen die 
vinden dat je als blijvend systeem de 
woonlast afhankelijk moet maken van het 
inkomen. Die zeggen dan: Als iemand in 
een waning woont van een zekere kwali
teit en de daarbij passende huur betaalt, 
maar qua inkomen toch een veel grotere 
huur zou kunnen opbrengen, dan wordt 
hij bovendien nog extra belast. Ik ben 
principieel tegen zo'n blijvend systeem. 

VIERSEN: Ja, want dat komt tach neer 
op het collectiviseren van het gehele wo
ningbezit. Het drama waarmee wij natuur
lijk zitten, is dat bijna de helft van de 
woningen in Nederland is gecollectivi
seerd. 
In stadsvernieuwingsgebieden zie je dat 
de enige constante factor de huur is die 
men meent te kunnen vragen. De rest is 
daarvan afhankelijk. Dan kun je wei na
gaan water gaat gebeuren. Daar loopt het 
probleem van de stadsvernieuwing nu 
natuurlijk op vast. In het verleden ging 
het nog wei, toen er van overheidswege 
vee! geld in gestopt kon worden; maar de 
komende jaren houdt dat op. Nu stokt 
ook het aanpakken van de stadsvernieu
wing op de oude wijze. 
Natuurlijk is het volkshuisvestingspro
bleem in ons land onoplosbaar. Ruim 
41/2 miljoen woningen op veertien miljoen 
mensen is een heel redelijke voorraad, 
zeker als je dat ook internationaal verge
lijkt (Zweden uitgezonderd). Maar die 
voorraad is in ons land niet te manipule-
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ren vanwege de te lage prijs. Het brengen 
van de prijs naar de kwaliteit is zo'n 
enorme maatschappelijke ingreep, dat 
vraagt in ons land eenvoudig een soort 
volksverhuizing. Vertel dat nou maar eens 
aan je kiezers. 

BUIJSERT: De vraag is natuurlijk ook: 
hoe lang mogen we erover doen. 

VIERSEN: Dat is inderdaad de centrale 
vraag. Ik denk dat je een program moet 
maken voor tweemaal vier en misschien 
wei driemaal vier jaar. J e hebt minstens 
drie kabinetsperiodes nodig. 

SCHUT: Je ziet dikwijls gebeuren dater 
een goede opzet wordt gemaakt en een 
van de eerste dingen die de opvolgers dan 
doen is dat ze zeggen: dat gaan we in ieder 
geval niet doorzetten. En die beginnen 
dan vervolgens weer met een nieuwe aan
pak. Daarom denk ik dat een aanpak van 
langere adem bij wet geregeld moet wor
den. 
Ik denk dat wij kunnen concluderen dat 
het hele probleem van de woningvoorraad 
thans in te korte-termijnprogramma's 
wordt aangepakt en bovendien voortdu
rend wisselt. Er moet een wettelijke basis 
komen voor een lange-termijnbeleid. 

BUIJSERT: Het gekke is dat wat we hier 
nu bespreken in feite toch een beetje 
tegendraads is aan de ontwikkelingen naar 
liberalisatie. 

SCHUT: Daar staat tegenover dat die 
liberalisatie wei een harmonisatie heeft 
opgebracht. In feite was het een grote 
misrekening van de Partij van de Arbeid, 
dat er niet vee) meer moeilijkheden kwa
men. Toch zou ik niet naar die huurlibe
ralisatie terug willen. De situatie is wei 
zo verziekt, dat je het niet meer over kunt 
Iaten aan de contractvrijheid van twee 
partijen, om tot een redelijke huur te ko-
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men. Die vrijheid zou nauwelijks nog iets 
opleveren. 

VIERSEN: Maar het is wei het enige land 
in Europa waar dit soort toestanden nu 
nog heersen. Het is eigenlijk om je dood 
te schamen. 

SCHUT: Moeten wij wat betreft dat ge
bruiksaspect van woningen ook niet wij
zen op de mogelijkheid dat in die grotere 
huizen makkelijk onderverhuur kan 
plaatsvinden. Ik denk dat de huurbescher
ming voor kamerbewoners ook voor een 
deel de animo heeft weggenomen om gro
tere huizen te betrekken en daar dan een 
deel van te verhuren. 

PETERS: Inderdaad hebben we vooral 
in de oude voorraad nogal wat huizen die 
door te weinig mensen worden bewoond. 
Ik denk aan de zeer vele bejaarden die 
nog in hele grote huizen wonen. Nadruk
kelijker dan nu moeten wij onderzoeken 
hoe wij die grote huizen in kunnen zetten 
voor bewoning door meer eenheden. In 
Duitsland zien we dat tal van huizen voor
zien zijn van allerlei voorzieningen voor 
bewoning door meer dan een eenheid. Ik 
denk dat op dit punt de bestaande voor
raad veel beter dan nu ingezet kan wor
den. 

SCHUT: Maar waarom nemen wij hiertoe 
in ons land geen initiatieven? 

VIERSEN: Vooral in de grote steden 
komt het nog zeer veel voor dat oudere 
mensen in 6-kamerwoningen wonen. Als 
die mensen de huur niet meer kunnen be
talen omdat de huren van die grote huizen 
natuurlijk toch steeds omhoog gaan, dan 
komen zij in aanmerking voor individuele 
huursubsidie. Natuurlijk heeft men in het 
verleden wel onderkend tot welke pro
blemen dit leidt en dus kwam destijds 
Van Dam met de hunrgewenningssubsidie, 
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Drs. H. J. Viersen (52) 
is president-directeur 
van de NV Bouwfonds 
Ncdcrlandse Gcmeen
ten. Daarv66r was hij 
wethouder van de haven 
van Rotterdam, en 
directeur-generaal van 
Volkshuisvesting. 

voor als deze mensen naar andere buis
vesting zouden uitzien. Dit om de boge 
buur van een andere kleinere woning 
tijdelijk op te vangen. Deze huurgewen
ningssubsidie is dit jaar definitief afge
scbaft nadat bij al een tijdje aflopend was. 
Dit was de enige doorstromingsbijdrage 
om oudere mensen uit die grotere wo
ningen te Iokken. Ik denk dat wij bier toch 
iets aan moeten doen. We moeten wat dit 
betreft naar het Duitse systeem, waarbij 
de buursubsidiegerecbtigde subsidie krijgt 
per norm vierkante meter woongenot. Ik 
realiseer me dat dat natuurlijk zeer vee! 
ambtenarij betekent, maar dit is tocb een 
betere regeling dan buursubsidie per buis 
waar men toevallig in zit. Want in het 
Duitse systeem krijgt men dus in die grote 
buizen minder huursubsidie dan in een 
kleiner buis. 
Een ander probleem is natuurlijk dat bet 
rijk de buursubsidie betaalt en de gemeen
te de woningtoewijzing doet. Een aantal 
jaren geleden was bet a! zo dat 75 % van 
de mensen die een nieuwbouwbuis be
trokken in aanmerking kwamen voor in
dividuele buursubsidie. Dit toewijzings
beleid ligt bij de gemeente, maar bet is 
kassa rijk. 

BUIJSERT: Ik denk dat de sterke uitbrei
ding van de bescberming van de kamer
buurder ertoe geleid beeft dat de hoofd
bewoner steeds minder zeggenscbap beeft 
gekregen over de wijze waarop buurders 
gebruik kunnen maken van de woonruim
te, die wordt bezet. De eigenaar krijgt een 
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huurder die zich misdraagt er eenvoudig 
niet meer uit. Een tweede punt is dat er 
nauwelijks een economische prikkel meer 
is om tot kamerverhuur over te gaan. De 
individuele huursubsidie maakt dat veelal 
overbodig. Aan de andere kant onderken 
ik natuurlijk ook dat er in deze sfeer een 
aantal exploitanten aan de gang zijn ge
weest die het vee] te bont bebben ge
maakt. 

Decentralisatie 

SCHUT: Ik wil het volgende punt aan de 
orde stellen: de decentralisatie. Is daar 
nu voor de problemen die wij vanavond 
bespreken enig beil van te verwachten of 
niet. 

BUIJSER T: Het probleem is natuurlijk 
dat de gemeenten bouwen, zij verrichten 
de woningtoewijzing, beslissen in feite ook 
over individuele huursubsidie en het rijk 
betaalt alles. De gemeenten bepalen dus 
voor een belangrijk dee! het beleid, maar 
ze hebben er geen financiele verantwoor
delijkheid voor. Dit heeft natuurlijk een 
sterk kostenverhogend effect. Ik denk dat 
wij de gemeenten een financiele verant
woordelijkheid moeten geven voor bet
geen er in de volkshuisvesting tot stand 
gebracht wordt. Dat betekent wat mij be
treft dat er belangrijke budgetten recht
streeks naar de gemeentebesturen toe 
moeten. Jk denk dat de rol van de provin
cie van belang is voorzover bet de verde
ling betreft op basis van ruimtelijke over
wegingen. Ik denk dat de HID in de pro
vincie in deze opzet opboudt te bestaan; 
de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en 
prijs wordt slecbts globaal en repressief 
door de inspecteur voor de volksbuisves
ting getoetst. De gemeenten gaan zelf in 
hoge mate de kwaliteit bepalen op basis 
van het budget dat zij bescbikbaar beb
ben. Voor de provincie resteert het finan-
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cieel toezicht in algemene zin en het pla
nologisch toezicht. 

PETERS: Ik denk dat het dringend nodig 
is verantwoordelijkheden van het rijk te 
verlcggen naar de lagere niveaus. De ge
meenteraad moet uiteindelijk ook het be
leid vaststellen. Ik moet wel zeggen dat ik 
vrecs dat het gros van de Nederlandse ge
meenten op korte termijn niet in staat zal 
zijn om deze klus aan te pakken. 

VJERSEN: Dat is ook helemaal niet erg. 
Het zijn maar 40 gemeenten waarvoor dit 
van belang is. Het is niet van belang voor 
die gemeenten die 10, 20 of 30 huizen 
per jaar bouwen; het gaat om de groei
gemeenten. 

SCHUT: Is een groot probleem bij de 
decentralisatie niet dit, dat de gemeenten 
in feite geen lokale woningmarkt hebben 
maar een regionale, en hoe breng je dat 
bij de decentralisatie tot gelding bij gebrek 
aan gewesten? Moet je dan toch niet bin
nen regio's onder Ieiding van de provin
cies komen tot budgetafspraken met het 
rijk, om vervolgens binnen die regio die 
gelden te verdelen. Is het tweede pro
bleem niet dat iedere gemeente doodsbe
nauwd is voor een budget en voortdurend 
zal overvragen om tegenvallers op te 
vangen. Het rijk is als ze al die aanvragen 
op gaat tellen natuurlijk veel duurder uit 
dan nu. Hoe krijg je deze zaak op zo'n 
marrier gepresenteerd dat het financieel 
betaalbaar is en de gemeenten er ook wer
kelijk instappen? 

VIERS EN: lk denk inderdaad dat ge
meenten zeer ambivalent zijn ten opzichte 
van dit punt. De goede gemeentebesturen, 
zo is mijn ervaring, die willen het graag, 
dat zijn meestal de produktiegerichte ge
meenten. 
Maar gemeenten die niets kunnen die mis
sen bij dit nieuwe systeem natuurlijk de 
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zwarte piet: het rijk. Want Jaten we 
elkaar niets wijsmaken: het is een enorm 
zwarte pietenspel water thans in de volks
huisvesting wordt gespeeld. Dat spel 
neemt bovendien nog ieder jaar toe. Ik 
zou voor wat de decentralisatie betreft 
gokken op de goede, produktiegerichte 
gemeentebesturen. 

VAN TOL: Ik denk ook dat decentrali
satie belangrijke bijdragen kan leveren 
aan het vereenvoudigen van de vele voor
schriften die er zijn. 

VIERSEN: De voorschriften kunnen afge
schaft worden op twee punten na: dat is 
allereerst de energie, vanwege het enorme 
nationale belang dat eraan verbonden is, 
en ik denk ook aan het geluid. Maar alle 
technische voorschriften zal je, als je dit 
geheel decentraliseert, ook aan de ge
meente zelf over moeten Iaten. 

SCHUT: Ik heb zo langzamerhand de 
neiging te zeggen dat we deze hele decen
tralisatie, het toekennen van bepaalde 
sommen geld aan gemeenten, bij wet moe
ten regelen. De minister heeft erg veel 
vrijheid op dit gebied. Daarmee kon hij in 
het verleden Sinterklaas spelen en leuke 
dingen doen, maar nu dreigt hij er de dupe 
van te worden, want hij heeft geen geld 
meer. 

VIERSEN: Inderdaad. In een tijd van 
economische groei zoals we die gehad 
hebben was het oude systeem natuurlijk 
prima. Maar nu loopt het vast. 

Stadsvernieuwing 

SCHUT: Nu de stadsvernieuwing. Het 
gaat hier om groepen in de grote steden 
die geen geld hebben en die natuurlijk 
toch moeten wonen. Mijn indruk is dat er 
velen in ons land zijn die zo langzamer-
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hand vinden dat de stadsvernieuwing een 
onoplosbaar probleem is. Dat geldt niet 
alleen voor ons land; dat geldt over de 
hele wereld. Wat kunnen wij in Nederland 
hieraan doen? Is er ook niet sprake van 
een gebrek aan politieke moed om de 
absolute prioriteit voor de stadsvernieu
wing te stellen? 

BUIJSERT: In bet CDA-program staat 
dat bet budget voor de stadsvernieuwing 
over 4 jaar verdubbeld moet zijn. Dat is 
een ongekende prioriteit in een program
ma waarin de collectieve uitgaven verder 
op nul zitten. Ik sluit zelfs niet uit dat de 
technische uitvoering niet parallel kan 
!open met bet bedrag dat we er voor be
schikbaar stellen. 

VIERSEN: Ik denk dat zich in ons land 
ook een structureel ruimtelijk ordenings
probleem voordoet. Als we kijken hoe bet 
in de Y.S. is gebeurd, dan zie je dat aile 
modale inkomens de stad uitgaan en de 
stad aileen nog maar de heel rijken en de 
heel armen herbergt. 
Dat is ook bet Nederlandse beeld. Kijk 
maar naar de Ieeftijdsopbouw in de groei
kernen en de groeisteden. Daar zit modaal 
en daarboven, met kinderen, en in de 
grote steden een gigantische immigratie 
van buitenlanders temidden van mini
mum-inkomens en voorts de rijken in de 
grachtenpanden, de Apollolaan, Kralin
gen. Wij hebben dat in ons land ook be
vorderd sinds jaar en dag. En nu zitten 
we met de problemen: de steden gaan 
kapot. Als bet ons niet lukt op enigerlei 
wijze die krachtige middenbevolking 
terug in de stad te krijgen, dan vrees ik 
dat bet ons met de grote steden niet lukt. 

PETERS: Ret probleem is dat men in die 
omliggende gemeenten mag bouwen voor 
de eigen groei. Dus voor de groei van de 
jonge gezinnen die er nu a! wonen. Ik 
vrees dat dit voor de komende 10, 20 jaar 
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bet patroon in hoge mate vastlegt. Ik denk 
dat bet reuze moeilijk wordt om dit pa
troon om te buigen. 

BUIJSERT: Ja, bet probleem is natuurlijk 
om binnen de grote steden aantrekkelijke 
huizen aan te bieden voor die jonge ge
zinnen die er nu buiten wonen, bovendien 
is dit strijdig met het bouwen voor de 
buurt: het bouwen voor de mensen die er 
nu wonen. 

PETERS: Moeten wij niet op de een of 
andere manier vormen vinden waarbij we 
de regiogemeenten betrekken bij de ont
wikkeling in de centrum-gemeenten. 
Ret probleem is wei dat de gemeenteraden 
van regiogemeenten en van centrum
gemeenten inmiddels a! zo zeer van sa
menstelling en daarmee van inzicht ver
schillen dat ik op dit punt grote proble
men voorzie. Ik ben bang dat regioge
meenten en de centrum-gemeente in vee! 
te geringe mate 'on speaking terms' zijn 
om de grote problemen waar zij gezamen
Iijk voor staan metterdaad aan te kunnen 
pakken. 

VIERSEN: Dat is volkomen juist. Als je 
Amstelveen bij Amsterdam zou kunnen 
betrekken dan heb je een enorme vergro
ting van bet draagvlak voor de problemen 
waar Amsterdam mee zit. 

BUIJSERT: Wanneer vanuit de centrum
gemeenten aan de regiogemeenten wordt 
gevraagd: zijn jullie ook bereid voor de 
laagste sociale klassen uit onze gemeente 
te bouwen, dan zeggen de regiogemeenten 
(of Iiever, ze denken het) dat ze daar niet 
toe in staat zijn. Ze zijn dan wei bereid 
om er een zekere selectie uit toe te staan. 

POOT: Maar betekent dat dan niet dat je 
toch maar in beperkte mate kan decentra
Iiseren en dat bet rijk of de provincie be
paalde verantwoordelijkheden houdt? 
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BUIJSERT: Ik denk inderdaad dat daar 
een taak voor de provincie ligt. 

VIERSEN: Tnderdaad, we hebben geen 
regionale woonruimteverdeling. Wij heb
ben in het beleid voor de groeisteden en 
de groeikernen altijd geprobeerd om ge
zamenlijk met de donorgemeente een be
leid op te zetten. In Noord-Holland is dit 
een beetje gelukt. Maar Rotterdam/Spij
kenisse is bijvoorbeeld mislukt. 

SCHUT: Ik wil hier nog eens benadruk
ken dat naar mijn opvatting stadsver
nieuwing duidelijk ook een sociaal pro
bleem is. Het gaat meer over mensen dan 
over dingen. Als mensen samen tot de 
conclusie komen over wat er met hun 
buurt moet gebeuren, dan moet de ge
meentelijke overheid daar een stedebouw
kundige bij verschaffen, maar de mensen 
zouden eigenlijk moeten zeggcn wat er 
moet gebeuren. Nodig is dan natuurlijk 
wei een uitstekende informatie. Ik denk 
dat als je het zo aanpakt het echt niet 
altijd 100 % neerkomt op bouwen voor 
de buurt. Het lijkt mij dat dit de enige 
manier is om in een democratic dit soort 
zaken op sociaal verantwoorde wijze aan 
te pakken. Ik ben doodsbenauwd voor 
technocratic als het gaat om mensen. 

VIERSEN: Ik denk dat wij moeten con
cluderen dat je in onze grote steden 
'substandard' toestanden aantreft. Ik denk 
dat wij dan als CDA moeten zeggen dat 
volgens onze normen 'substandard' situa
ties niet toelaatbaar zijn. Dat betekent dus 
dat je er ongelooflijke hoeveelheden geld 
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naartoe moet sjouwen. Daar is geen twijfel 
a an. 

PETERS: Is een bijkomend probleem ook 
niet dat de mensen die nu in de stad 
wonen veelal daarbuiten werken en de 
mensen die zo fraai buiten de stad wonen 
in de stad werken? Je krijgt dus elke dag 
enorme stromen mensen de stad in, maar 
ook de stad uit. Zouden we toch ook niet 
een beetje de kant op moeten dat we de 
mensen met de lage inkomens die nu in 
de grote steden wonen de gelegenheid ge
ven wat goedkoper buiten de grote stad 
te wonen en anderzijds de mensen die 
buiten de stad wonen maar het wei kun
nen betalen, woonruimte aanbieden in de 
grote steden? Betekent dat toch niet dat 
we deze problematiek regionaal moeten 
aanpakken? 

SCHUT: Ik stel vast dat wij toch allen 
concluderen dat het 'substandard' Ieven 
in de grote steden onaanvaardbaar is; je 
moet niet proberen dit door middel van 
subsidiering te regelen, maar je moet pro
beren in de grote steden een meer ge
mengd samengestelde bevolking te krijgen, 
waardoor de kans op verpaupering af
neemt. 

lk dank u voor het deelnemen aan dit 
gesprek. 
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door prof. dr. Marcel Storme 

prof. dr. M. Storme (50) is hoogleraar in procesrecht 
en Europees recht aan de universiteit te Gent (Belgic). 
Sinds 1977 is hij senator voor de CVP. Ook is hij lid 
van de 1nterparlementaire Beneluxraad. 
De heer Storme was rapporteur van het beginselpro
gram van de CVP in 1970 en larer nauw betrokken bij 
het vormingswerk binnen de CVP. 

Stippels 
van de 

voor een robotfoto 
christen-democratie 

Sinds het bestaan van de christen-democratie in zijn huidige politieke gedaante in 
Belgie werden herhaaldelijk pogingen ondernomen om de grondslagen en de profile
ring van deze politieke familie te omschrijven. 

Na de laatste wereldoorlog geschiedde dit 
voor de eerste maal in het Kerstprogram
ma van de CVP-PSC dat op 25 december 
1945 door de stichtende voorzitter A. E. 
De Schryver werd ondertekend en dat de 
titel droeg: 'Wie zal de bouwmeester 
zijn?'. 
Vijfentwintig jaar later geschiedde dit 
opnieuw ter gelegenheid van het program
ma-congres te Kortrijk in 1970. 
Tenslotte werd in 1979 een werkgroep 
samengesteld, die ten behoeve van het In
stituut voor politieke vorming (Ipovo), 
voor het vormingswerk van de CVP een 
documentatiemap moest samenstellen 
over de christen-democratie. 

Het voorgaande verhaal illustreert, voor 
zoveel dit nog nodig mocht zijn, dat de 
christen-democratie niet star-dogmatisch 
kan worden omschreven, doch een bewe-
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ging is (zie ook biz. 14 Program van Uit
gangspunten van het CDA) die zich in
schrijft in de tekenen des tijds en die we
gen maakt in de wind. 
Een stippelwerk biedt bovendien het voor
deel dat men de stippels kan verplaatsen 
om er een aan de concrete samenleving 
aangepaste context van te maken, zonder 
dat men aan de essentiele elementen raakt. 
Het is immers duidelijk dat de stippels 
regelmatig aangroeien, afnemen of zich 
verplaatsen. De hiernavolgende bijdrage 
is bedoeld om de tien stippels van deze 
robotfoto toe te lichten. 

1. Uniciteit van de menselijke persoon 
Wat we reeds intui"tief wisten, nl. de 
unieke en onvervangbare waarde van elke 
menselijke persoon, werd door de medi
sche wetenschap proefondervindelijk be
wezen. 
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Treffend in dit verband is het boekje 
'L'homme et les hommes' van de Parijse 
nefroloog professor Hamburger. Deze ge
neesheer verrichtte tal van niertransplan
taties, waarbij hij telkens de onafgebroken 
strijd diende te voeren tegen het zogeheten 
afstotingsverschijnsel dat tot een nefaste 
afloop van de ingreep kan leiden. Profes
sor Hamburger leidde hieruit af dat 
vreemde organen steeds worden afgesto
ten door het lichaam waarin zij worden 
overgeplant: een mens is in de totaliteit 
van zijn wezen en van al zijn organen 
uniek, zodat hij deze indringing niet aan
vaardt. 
Daaruit ontwikkelde Hamburger de stel
ling dat op grond van de ervaring dient te 
worden aanvaard dat elk menselijk wezen 
uniek is en er nooit op de aarde twee 
identieke mensen hebben rondgelopen. 

Dank zij deze stelling mag men voorhou
den dat deze uniciteit betekent dat elke 
mcnselijke persoon een eigen aanbreng 
doet in onze samenleving. Een ieder, wie 
hij of zij ook weze, van welke afstamming 
ook, met welke fysische, psychische en 
intellectuele hoedanigheden, doet een 
eigen en unieke aanbreng in de maat
schappij. 
Deze uniciteit dwingt ons de vraag van 
elk menselijke persoon te erkennen, de 
mens in zijn eigenheid te promoveren, de 
zwakste te beschermen en elk menselijk 
Ieven - ook en vooral het minstvalide -
te beveiligen. 
Essentieel voor de christen-democratie 
is dat zij de zwakke schakels in de maat
schappelijke keten niet op de vuilnisbelt 
gooit, doch deze integendeel beschermt en 
beveiligt (vgl. biz. 18 en 26 Uitgangspun
ten). 

2. Solidariteit van standen en groepen 
De klassenstrijd is een afgedane stelling. 
Men hoeft slechts op het internationale 
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vlak nate gaan hoe de naties zich telkens 
uitdrukken vanuit een nationale en natio
nalistische reflex, zoals de eerste en de 
tweede wereldoorlog en de wereldcon
flicten sindsdien hebben aangetoond. Het 
is duidelijk dat de arbeidssolidariteit bijv. 
niet in staat is gebleken de nationale soli
dariteit te doorbreken. 
Bovendien is afgezien van deze historische 
vaststelling, de eigenheid van de christen
democratie, die zich plaatst tegenover het 
socialisme en het liberalisme, steeds ge
weest de solidariteit van alle klassen en 
groepen te beklemtonen, omdat deze alle 
organen zijn van eenzelfde maatschappe
lijk lichaam en onderling op elkaar zijn 
aangewezen. 

In de schoot van de CVP is er op funda
mentele sociaal-economische problemen 
nooit een essentieel meningsverschil ge
weest tussen de verschillende groepen, 
buiten vanzelfsprekend de tegenstellingen 
tussen bepaalde personen en de belangen
strijd van bepaalde organisaties. 
In de economische crisis die we thans be
leven is deze solidariteit met de dag nood
zakelijker geworden. Men weet intussen 
maar al te best dat alle groepen en indivi
duen volgens hun draagkracht dienen bij 
te dragen tot de oplossing van deze crisis. 
De groepen zijn zodanig interdependent 
geworden dat elk corporatisme en groeps
egolsme radicaal moet worden afgewe
zen. De werkloosheid van de werknemers 
leidt tot een verlaagde koopkracht, waar
van de middenstanders en de onderne
mingen de nadelige gevolgen zullen on
dervinden. 

De christen-democratie weigert resoluut, 
in tegenstelling met de andere politieke 
formaties, enige polarisatie in de hand te 
blijven werken (zie ook blz. 15 en 29 
Uitgangspunten). 
Deze solidariteit overschrijdt bovendien 
de nationale grenzen: zij is wars van elke 
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vorm van nationalisme, ook weer een 
uiting van nationaal egolsme. 

3. Een dynamische programmapartij 
Het werd reeds onderstreept: de christen
democratic is een beweging en geen ideo
logic. Ideologic is dogmatisch-verstarrend 
en leidt tot een statische doctrine. Socia
lisme en liberalisme zijn hiervan de meest 
sprekende voorbeelden; zij hebben nog 
steeds hun XIX-eeuwse doctrine niet kun
nen verlaten en aldus de ideologische on
verdraagzaamheid in stand gehouden. 
De christen-democratic heeft steeds, zich 
hierbij nochtans steuncnd op enkele fun
damentele beginselen, in een dynamisch 
perspectief en rekening houdend met de 
maatschappelijke mutaties, haar program
ma opgesteld, gewijzigd, verbeterd en aan
gepast. 
Christen-democratic is de uitdrukking van 
de 'feed-back' in de politick. Doelstei
Iingen en methodes worden opgesteld en 
uitgewerkt; indien uit de eerste resultaten 
blijkt dat deze niet beantwoorden aan de 
voorzicne doelstellingen, geschiedt er een 
terugkoppeling tot men het beoogde resul
taat heeft bereikt (vgl. biz. 14 Uitgangs
punten). 

4. Ethische motivatie 
Vandaag rijzen met betrekking tot de uit
oefening van de macht twee essentiele 
vragen, nl. die betreffende de efficientie 
van de machtsuitoefening (zie verder on
der 5) en die betreffende de ethische 
grondslagen ervan. 

Wij moetcn in de eerste plaats de ethos 
van de macht ontwikkelen, vee! meer dan 
de juridische basis van de macht te struc
tureren. Het was Soljenitszin, die in zijn 
bekende rede te Harvard, het koele juri
disme van het Westen beklemtoonde en 
het ontbreken van elke ethische bewogen
heid aanklaagde. 
Wij moeten, en de christen-democraten 
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zijn de enige die dit kunnen doen, de 
ethos van de macht uitbouwen en om
schrijven. Dit kan indien wij naar het 
woord van Paulus 'andere mensen wor
den, geleid door een nieuw inzicht'. 
Elk mens realiseert zichzelf slechts zo hij 
naar buiten treedt, wat hem omringt in 
beweging brengt en derhalve macht uit
oefent. Macht uitoefenen betekent immers 
essentieel de omgeving wijzigen en voort
stuwen. 
Maar om deze macht te kunnen uitoefe
nen moet eenieder eerst bij zichzelf een 
interne persoonlijke revolutie hebben ge
realiseerd. 
Ik ben ervan overtuigd dat in de economi
sche en politieke crisis die wij vandaag 
beleven gecn cnkel technisch, juridisch of 
sociaal-economisch instrument in staat is 
om het tij te keren, indien niet vooraf 
een fundamentele ommekeer in de menta
Iiteit van de burger plaats grijpt, een echte 
'bekering' gebeurt. Dit kan slechts zo de 
politieke !eiders hierin voorgaan; ik erger 
mij soms omdat niet aile christen-demo
cratische politici dit willen inzien en daad
werkelijk het voorbeeld stellen. 
Doch de ethos van de macht veronderstelt 
niet aileen een eigen beleving en een 
interne verandering, doch ook een nieuw 
inzicht. Dit nieuw inzicht is noodzakelijk 
tot beter begrip van de dingen die ons 
omringen en ook tot beter begrip van de 
vele slogans die vandaag worden gelan
ceerd zoals welzijn, vrede, ontwikkelings
samenwerking, democratic, rechtvaardig
heid ... 

Macht onderstelt een opnemen maar ook 
een aanvaarden, hetgeen betekent dat de 
machthebber zijn oor moet lenen en dient 
te Iuistercn naar diegenen die hij bij het 
veranderen van de samenleving en van 
de wereld wil betrekken. 
En hierbij mag de machthebber niet uit 
het oog verliezen dat er boven de macht 
hogere regelen en principcs staan, die niet 
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met de voeten mogen worden getreden. 
Deze hogere orde werd dikwijls omschre
ven als natuurrecht, 'rule of law' of 'iiber
gesetzliches Recht'. 

5. Democratie 
Onlangs werd betoogd dat Willem De 
Zwijger een van de voorlopers was op het 
vlak van de 'civil rights'. Dit is ongetwij
feld historisch juist en hierbij denk ik in 
de eerste plaats aan diens uitspraak: 'Het 
volk is er niet voor de prins, maar de prins 
is er voor het volk'. 
De christen-democratic is essentieel, zoals 
de term zelf het aanduidt, een democrati
sche partij en een partij die de democratic 
wil uitbouwen. 
De stijging van het bewustzijnsniveau van 
de enkeling dank zij de vorming, het on
derwijs en de informatie, heeft tot gevolg 
gehad dat meer dan voorheen een deel
name van iedereen aan de macht mogelijk 
wordt. 
Dank zij deze stijging van het bewustzijns
niveau heeft men inderdaad de bekwaam
heid verworven om op een of andere wijze 
aan de uitoefening van de macht dee! te 
nemen. 

Toch Ieven wij nog steeds in een schijn
democratie: men wekt de verwachting van 
een democratische medezeggenschap en 
achteraf houdt men geen rekening met de 
opvattingen, adviezen en voorstellen die 
werden uitgebracht. 
De democratic is niet steeds de meest 
efficiente vorm van machtsuitoefening. 
Erger wordt het wanneer men de demo
cratic niet echt in a! zijn consequenties 
respecteert. 
Het wordt dringend noodzakelijk die 
openheid van het raderwerk en de deel
name van de burgers rechtzinnig te stimu
lercn. 
Doch bij deze deelname van de burgers, 
moet men zich wei realiseren dat niet 
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iedereen over alles mede kan beslissen. 
Daarom moet men bet begrip democratic 
uitbreiden op een dubbele wijze: en wat 
de gebieden betreft en wat de fases betreft. 

Men moet resoluut bet democratiserings
proces doortrekken van het politieke naar 
het sociale en economische (onderneming, 
welzijnszorg), het culturele (vormings
werk, onderwijs) en het internationale 
(buitenlands beleid, Europa, ontwikke
lingssamenwerking) niveau. 
Maar dit kan niet volstaan. Aile burgers 
bij het beleid betrekken is slechts mogelijk 
zo men de beleidsvoering in verschillende 
fases opdeelt en men erover waakt dat 
eenieder bij een of andere fase betrokken 
wordt. Zo kan men betrokken worden bij 
de voorbereiding van de beslissing of bij 
het nemen van de beslissing of bij het uit
voeren van de beslissing of bij het begelei
den en aanvaardbaar maken van de be
slissing of bij bet controleren van de uit
voering der beslissing of bij bet sanctio
neren van de niet-naleving der beslissing, ... 
Dit is de ware democratic, die haar uit
drukking vindt in de spreiding van de 
macht (zie ook biz. 7, 16 en 22 Uitgangs
punten). 

6. Het pluralisme 
Vanaf zijn allereerste ontstaan heeft de 
christen-democratic steeds bet pluralisme 
als een basiselement van zijn programma 
vooropgesteld. 
Het pluralisme moet gezien worden in de 
zin van het scheppen van ruimte en voor 
prive initiatief en voor overheidsinitiatief. 
Het moet ook gezien worden in de zin van 
het scheppen van ruimte voor de eigen
heid van de christelijke organisatie van 
onze samenleving. 
De eigenheid van de zogeheten zuilen kan 
door een intern of een extern pluralisme 
worden gegarandeerd (zie ook biz. 7, 8 
en 24 Uitgangspunten). 
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Het intern pluralisme zal worden toege
past, daar waar om allerlei redenen mono
polieposities dienen aanvaard te worden. 
Ik denk hierbij bv. aan de radio en tele
visie (BRT). Doch waar betook maar 
enigszins kan, dient bet extern pluralisme 
te worden georganiseerd; men denke hier
bij bijv. aan bet onderwijs, bet gezonds
heidsbeleid, de welzijnszorg en de cultuur. 

7. De subsidiariteit 
Aansluitend bij bet voorgaande dient de 
tussenkomst van de overheid beperkt te 
blijven tot die collectieve behoeftenvoor
ziening, die niet op een adequate wijze 
door particuliere initiatieven van personen 
en groepen kan worden waargenomen. 
Wij moeten opkomen voor een grotere 
medezeggenschap van de verschillende 
sociale groepen en bewegingen die voor de 
toekomst van Europa wel eens van vitaal 
belang zouden kunnen worden. Een van 
de sleutelbegrippen in dit geval is nog 
steeds bet subsidiariteitsbeginsel, beginsel 
dat in onze tijd een uitzonderlijke bete
kenis krijgt. 

8. Gerechtigheid in vrijheid 
Terecht werd opgemerkt dat geen politick 
regime dit evenwicht tussen gerechtigheid 
en vrijheid ooit heeft kunnen realiseren 
(Sauvy, 'Socialisme en liberte'). 
Grof geschetst mag gesteld worden dat de 
vrijheid werd opgeofferd aan de gerech
tigheid in Oost-Europa en dat de gerech
tigheid werd opgeofferd aan de vrijheid 
in bet Westen. 
Enkel de christen democratic kan in bet 
Iicht van haar visie op mens en maat
schappij dit evenwicht te onzent verwe
zenlijken (zie ook biz. 6 en 16 Uitgangs
punten). 

9. Een progressieve opstelling 
Waar elke partij voorhoudt progressief te 
zijn, is er maar een valabele toetssteen 
zoals Brunner onderstreepte: progressief 
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is diegene die zich door de andere laat 
storen of wat sommigen geheten hebben 
die de andere erkent (Anerkennung). 
De egoist is diegene die aan de andere die 
een appel tot hem richt, antwoordt: Laat 
me gerust. 
Alleen diegene die op dit appel ingaat, 
stelt zich progressief op door een ant
woord te geven, door zijn verantwoorde
lijkheid op te nemen (vgl. biz. 36 Uit
gangspunten). 
Conservatief is dan diegene die niet aan
vaardt dat men hem in zijn zelfvoldaan
heid en egoi"sme komt storen. Vanuit de 
uniciteit van de menselijke persoon (zie 1) 
en de solidariteit van de groepen (zie 2) 
dient de christen-democratic deze progres
sieve koers door te trekken (gastarbeiders, 
ontwikkelingssamenwerking, abortus, 
euthanasic ... ). 

1 0. Christelijke inspiratie 
Hoewel men geen politick met de bijbel 
in de hand kan bedrijven is bet duidelijk 
dat bet christendom voor ons politick han
delen een bestendige inspiratiebron is. 
Fundamenteel is hierbij de gedachte dat 
de christen gelooft en hoopt dat bet Ieven 
zin en betekenis heeft. Dit is geen vast
stelling maar een engagement: elke chris
ten moet zich inzetten opdat bet Ieven 
echt zin en betekenis zou krijgen. 
Essentieel is dan ook dat de christenen 
zich groeperen om vanuit eenzelfde ach
tergrond (opvoeding, school, jeugdbewe
ging, sociale organisaties, ... ) en vanuit 
de gemelde christelijke inspiratie politieke 
beslissingen te nemen die slechts reali
seerbaar zijn dank zij de politieke macht 
van de christenen die zich verenigen. 

Wat betekent het christendom als inspira
tiebron? 

a. In de eerste plaats hoop tegen aile 
hoop in. De utopische bijbelse beelden 
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van de leeuw en het lam die samen zullen 
grazen, van het weerloze kind dat door 
een slang niet wordt gebeten, van de 
zwaardcn die in ploegen zullen worden 
omgesmeed zijn duidelijke aanwijzingen 
voor de christencn. 
Waar anderen verzaken zullen de christe
nen blijven hopen en dienovereenkomstig 
handelen om elke chaos tot een betere 
ordening om te buigen. 

b. Galbraith had het over 'practical 
realism' die dodend is in de zin van de 
politieke haalbaarheid. Het is het beeld 
van de inerte maatschappij. De christen
democratie mag nooit de politieke haal
baarheid tot leidraad verheffen. 
c. Er zijn weliswaar in onze pluaralisti
sche samcnleving vele waarden die ge
meenschappelijk zijn aan iedereen, maar 
de christen geeft nog een bijkomende 
dimensie in de zin van wat Niebuhr ge
heten heeft de transvaluatie. De mens leeft 
niet van brood aileen. 

d. Er is geen godsdienst en geen ideolo
gie die zoveel verantwoordelijkheid toe
schrijft aan de mensen als het christen
dom. Zondig wordt inderdaad slechts die
gene genoemd die als verantwoordelijk 
wordt beschouwd en dus als persoon 
wordt gerespecteerd. 
De christen-democratic dient deze zin voor 
mede-verantwoordelijkheid in het kader 
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van de heilsgeschiedenis van de mensheid, 
en ook in de zin van participatie te acti
veren. 

e. De Kerk en het christendom kunnen 
zich beperken tot een kritische negativi
teit. Vanuit de kritische houding dient de 
christen-democratic een kritische maar 
constructieve praxis uit te bouwen. De 
christen-democratie kan nooit genoegen 
nemen met het bestaande maar moet zich 
zelf steeds inzetten om het anders te 
maken. 
God zal ons niet door de woestijn dragen, 
maar wei manna geven terwijl we een 
spoor trekken door het zand. 

Wat voorafgaat is een ruwe schets, die 
nadere aanvulling zou verdienen, rekening 
houdcnd met concrete en specifieke om
standigheden. 
Maar een ding staat vast: vanuit de chris
ten-democratie kan men niet aile wegen 
uit. Men kan slechts een weg uit, waarvan 
ik gepoogd heb enkele mijlpalen in te 
heien. 
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door prof. dr. H. J. van Zuthem 

W etenschappelijke Raad voor het Regeringsheleid, 
Beleidsgerichte toekomstverkenning, dee! I: ecn poging 
tot uitlokking, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1980, 
prijs: f 22 ,50. 
Deze studie wordt hesproken door prof. dr. H. 1. van 
Zuthem, hoogleraar bedrijfssociologie aan de TH
Twente. 

Met beleid de toekomst 111 

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft vorig jaar een 
rapport gepubliceerd "Beleidsgerichte toekomstverkenning. dee! 1: een paging tot uit
lokking". In dit rapport wordt een andere koers gevaren dan een eerder in 1977 ver
schenen rapport van dezelfde raad "De komende vijfentwintig jaar". Het verschil zit 
vooral in het invoeren van wat in het recente rapport wordt genoemd de sociale, poli
tieke en ideologische tegenstellingen. Hieruit volgt dan een bepaalde methode van 
toekomstverkenning, nl. het terugbrengen van mogelijke problemen in de toekomst 
tot politieke meningsverschillen in het heden. Simpel gezegd: in het heden ligt wat 
worden zal. 

De inhoud 
Wie de toekomst wil verkennen vanuit 
huidige sociale, politieke en ideologische 
tegenstellingen zit met de grate moeilijk
heid dat er zoveel tegenstellingen zijn. 
Het rapport stelt, dat de bestaande politie
ke en maatschappelijke groeperingen 
vanwege hun interne tegenstellingen geen 
goed uitgangspunt vormen. Er moet der
halve op een hager abstractie-niveau wor
den gewerkt. Uitgangspunt hiervan zijn 
de karakteristieke visies, door het rapport 
aangeduid met liberaal, socialistisch en 
confession eel. 
Bij het bestuderen van het rapport dient 
men dus te bedenken, dat deze drie karak
teristieke visies niet vereenzelvigd mogen 
worden met reele politieke stromingen 
zoals de VVD, de PvdA en het CDA. Het 
gaat om achterliggende waardeorientaties, 
die in principe (zij het met wisselende 
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accenten) avera! kunnen voorkomen. 
Dit blijkt duidelijk uit de toelichting, dat 
bij liberaal moet worden gedacht aan het 
uitgangspunt, dat het menselijk handelen 
berust op individuele wilsvorming. Bij 
socialistisch moet worden gedacht aan de 
be"invloeding van het gedrag door maat
schappelijke structuren en bij confessio
nalisme aan externe inspiratie. 

Naast deze indeling maakt het rapport 
ook een onderscheid in twee mogelijke 
houdingen van mensen, nl. een techno
cratische en een sociocratische. Met een 
technocratische houding wordt bedoeld 
het denken en handelen vanuit technische 
processen en ontwikkelingen en vanuit 
mogelijkheden van sturing en planning in 
hierarchisch verband. Sociocratisch duidt 
op sociale processen en ontwikkelingen en 
op mogelijkheden van sociale beheersing 
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door onderlinge beheersing op basis van 
gelijkwaardigheid. 

Het is duidelijk, dat mensen en groepen 
zieh van elkaar onderseheiden door ver
trouwen in het een en wantrouwen in het 
ander. In het rapport wordt dan ook uit
gegaan van twee houdingen: vertrouwen 
in technocratische en wantrouwen in so
ciocratische initiatieven en vertrouwen in 
sociocratische en wantrouwen in techno
cratische initiatieven. Op deze wijze komt 
het rapport in samenhang met de drie 
karakteristieke visies tot zes fundamen
tele stellingnames. Vanuit deze stelling
names komt men gemakkelijk bij even
zovele toekomstvisies en toekomstbeelden. 
De volgende stap in het rapport is het 
bieden van een bepaalde mogelijke ont
wikkeling van onze westerse samenle
vingen, het zgn. scenario A. Dit scenario 
gaat uit van een hoge graad van openheid 
en economische stabiliteit tussen en bin
nen ontwikkelde Ianden, toenemende han
del tussen ontwikkelde Ianden en de derde 
wereld en handhaving van dominante 
waarden (volledige werkgelegenheid, eco
nomische groei, ontplooiing, economische 
stabiliteit e.d.). 

De bedoeling van het rapport is nu de 
Nederlandse samenleving (d.w.z. de diver
se maatschappelijke en politieke stro
mingen) uit te dagen dit scenario (dat 
zoals het rapport zelf zegt is opgesteld 
vanuit een groot vertrouwen in technocra
tische initiatieven) te confronteren met 
de hierboven genoemde fundamentele 
visies. Men dient goed te bedenken, dat 
het hier gaat om een bepaalde methode 
van werken en discussieren. Toch is het 
scenario A geen willekeurig gekozen 
voorbeeld. Duidelijk wordt gesteld, dat 
voor velen het primaat van de economi
sche groei vanzelf spreekt, evenals de ge
dachte dat de ontwikkelingen primair 
economisch-technologisch van aard zijn. 
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De visies 
Het is interessant te lezen, hoe in het 
rapport de drie visies worden beschreven. 
De liberale visie denkt vanuit gelijkwaar
digheid en verdraagzaamheid. Vrijheid 
staat centraal en de overheid dient zich 
terughoudend op te stellen. Verschillen 
tussen mensen komcn vooral voort uit 
aangeboren eigenschappen. In het socia
lisme wordt het menselijk handelen vooral 
bepaald door de samenleving. De mens 
kan zich aileen ontplooien in solidariteit 
met anderen. Vrijheid moet niet gelaten 
worden (liberalisme) maar gemaakt wor
den door de samenleving. Verschillen tus
sen mensen hangen samen met levensom
standigheden. Bij het confessionalisme 
ligt de uiteindelijke bestemming van de 
mens niet in dit Ieven. Grondslag voor het 
maatschappelijk gedrag is de verantwoor
delijkheid voor de naaste. Verschillen tus
sen mensen moeten ook in verband wor
den gebracht met een hogere kracht, naast 
levensomstandigheden en aangeboren 
eigenschappen. 
Treffend is het, dat het rapport de drie 
visies vergelijkt resp. met de bekende trits 
vrijheid, gelijkheid en broederschap uit 
de Franse revolutie. Er zullen ongetwijfeld 
vele lezers zijn, die direct de aantekening 
maken dat hiermee allerlei verschillen on
voldoende diep worden gepeild. Toch kan 
niet worden ontkend, dat deze motieven 
ook in ons volk sterk Ieven. 
In het verlengde van deze visies liggen 
de politiek-ideologische plaatsbepalingen 
en met name de kijk op de wijze van be
sturing. Het gekozen scenario A ligt het 
dichtst bij de liberale visie, waarin de 
overheid zich terughoudend dient op te 
stellen. De markt wordt een belangrijke 
rol toebedeeld in de besturing. In de so
cialistische visie staat de politiek-bestuur
lijke aanpak voorop, terwijl bij het confes
sionalisme gedacht wordt vanuit een orde
ning waaruit politick, economic en so
ciaal-culturele zaken ge'integreerd voorko-
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men. Zo geformuleerd passen deze drie 
plaatsbepalingen nog in de technocrati
sche aanpak. Het is de vraag, welke be
tekenis het vertrouwen in de sociocrati
sche aanpak zal krijgen in de toekomst. 

De uitlokking 
Zoals hierboven al is aangegeven, pro
beert het rapport een discussie op gang te 
brengen door een prikkelend voorbeeld 
(scenario A) te introduceren. De WRR 
wil niet vanuit de ivoren toren de toe
komst verkennen, maar via een discussie 
op brede schaal mensen en groepen be
wust maken van de betekenis van norma
tieve uitgangspunten voor de toekomst. 
De vragen die aan het eind van het rap
port gesteld worden zijn: 

zijn de omschreven karakteristieke 
visies en het onderscheid in technocra
tische en sociocratische initiatieven 
bruikbaar? 
welke doelstellingen moeten met de 
karakteristieke visies worden verbon
den? 
welke bouwstenen kunnen worden 
aangedragen voor het ontwikkelen van 
toekomstbeelden? 

Door dit rapport met dit soort vragen ter 
discussie te stellen, meent de WRR met 
behoud van ieders verantwoordelijkheid 
bij te dragen aan een vruchtbare wissel
werking tussen wetenschap en politiek en 
zo een beter zicht te geven op de maak
baarheid van de toekomst. 

De kritiek 
Het is duidelijk, dat de WRR zich met dit 
rapport erg kwetsbaar heeft opgesteld. Er 
is gemakkelijk kritiek uit te oefenen. De 
inmiddels verschenen kritiek toont dat 
ook wei aan. Bijvoorbeeld: wie herkent 
zich in de geformuleerde karakteristieke 
visies? 
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Ik meen, dat men deze poging van de 
WRR alleen maar recht doet, wanneer 
men de gekozen methode op de korrel 
neemt. Zoals gezegd is de stelling, dat de 
toekomst mede bepaald wordt door de be
staande politieke en maatschappelijke 
visies. In het politieke handelen komen 
gewenste toekomsten naar voren, die per 
definitie probleemloos zijn. De werkelijk
heid is echter anders, mede als gevolg van 
het feit dat in de visies en in het politiek 
handelen onjuiste keuzes worden ge
maakt. Deze methode van toekomstver
kenning wil nu vanuit een consequent ge
hanteerd scenario (in dit geval een groei
scenario) Iaten zien hoe het verband is 
tussen visie en werkelijkheid, teneinde nu 
een discussie over die visies meer zinvol 
te maken. Kort gezegd gaat het om een 
kwalitatieve verbetering van de politieke 
discussie en het politiek handelen. 
Terecht kan men stellen, dat deze metho
de als zodanig nogal technocratische aan
doet. Immers, de veronderstelling is dat 
de ontwikkelingen rationeel beheersbaar 
zijn wanneer mensen bereid zijn hun keu
zes ter discussie te stellen op grond van de 
gevolgen van die keuzes. Een andere ver
onderstelling is, dat juist die gevolgen de 
mensen met elkaar verbinden en van 
elkaar afhankelijk maken, in vele opzich
ten op wereldwijde schaal. Wanneer we 
wat afstand nemen van de ongunstige 
klank in het woord technocratic, dan lijkt 
mij die aanpak alleszins verdedigbaar. 
Mijn bezwaar tegen de methode van de 
WRR is, dat de uitlokking tot discussie 
te weinig gestructureerd is. Het gaat er 
om dat men aan de hand van het gekozen 
voorbeeld (senario A) een eigen scenario 
ontwerpt, waarin de normatief gefundeer
de keuzes zichtbaar worden. De weten
schappelijke bijdrage van de WRR kan 
dan liggen in het "doorberekenen" van de 
gevolgen. Het zijn deze gevolgen, die een 
kans bieden tot bijstelling van huidige 
opvattingen. 
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De huidige aanpak van de WRR biedt 
vee! mogelijkheden voor ontsnapping, 
vooral door de wat gekunstelde ideaal
typische indelingen van visies en strate
gieen. Het is te hopen, dat de WRR zich 
door de kritiek hierop niet laat afleiden, 
maar de politieke en maatschappelijke 
stromingen blijft uitdagen met eigen sce
nario's te komen. De kans op een kwalita-
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tieve verbetering van de politieke discus
sie en het politiek handelen mag niet wor
den verspeeld. 
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Boekaankondigingen 

Briefwisseling Gerretson-Geyl deel II; 
uitg. Bosch en Keuning n.v. Baarn; 350 
pag.; prijs f 37,50 

De briefwisseling tussen Gerretson en 
Geyl biedt de lezer niet aileen een goed 
beeld van hun veelzijdige arbeid maar ook 
van het verschil tussen beide vooraan
staande historici in benadering van de ge
schiedenis en politieke orientatie. Duide
lijke voorbeelden hiervan zijn in dit boek 
de reactie van Gerretson op de verschij
ning van het eerste dee! van Geyls grote 
epos 'Van Nederlandse Starn' en Geyls 
visie op enkele brochures van de Natio
nale Unie, waarin Gerretson een vooraan
staande rol speelde. 
Vee! aandacht krijgt in de brieven uit de 
hier weergegeven periode (1929-1934) de 
ontwikkeling van de betrekkingen tussen 
Nederland en Belgie. Interessant is daarbij 
de gedachtenwisseling tussen Gerretson 
en Geyl rond 1930 over hun onderlinge 
verschillen ten aanzien van de Graot-Ne
derlandse opvatting. 
In dit dee! komt voorts de moeizame gang 
van zaken rand het tijdschrift "Leiding" 
ter sprake. Gerretson en Geyl waren met 
de dichter P. N. van Eyck redacteur van 
dit maandblad dat van 1930-1931 ver
scheen. 
Met de publikatie van dit tweede dee! 
mag geconstateerd worden dat het een 
goede gedachte is geweest om de briefwis
seling tussen Gerretson en Geyl - die 
vijf delen zal beslaan - in boekvorm uit 
te geven. 

v.Sp. 
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G. Taal, Liberalen en Radicalen in Neder
land 1872-1901; uitg. M. Nijhoff, Den 
Haag; 532 pag. + Bijlagen; prijs f 49,50 

De auteur beschrijft de ontwikkelingen in 
het Nederlands liberalisme na de dood 
van Thorbecke tot aan de oprichting van 
de Vrijzinnig Democratische Bond. Voor 
deze dissertatie raadpleegde hij naast par
ticuliere archieven vooral dag- en week
bladen. 
De werkwijze Ievert boeiende, gedetail
leerde informatie op over de discussies 
binnen het Nederlands liberalisme in de 
hier behandelde periode. Anderzijds kun
nen we ons niet aan de indruk onttrekken 
dat - mede als gevolg van deze methode 
- het zicht van de auteur op de grate lijn 
wat is versluierd. Hierdoor maken som
mige van zijn conclusies een wat onge
nuanceerde indruk. Wij plaatsen bij voor
beeld een vraagteken achter het oordeel 
van dr. Taal dat v66r 1918 de aanlei
dingen voor de scheuringen in het libera
lisme, achteraf gezien, een zeer klein
schalige indruk maken en niet op princi
piele verschillen berustten. Is in de be
schikbare stukken de achter de discussie 
rand de uitbreiding van het kiesrecht lig
gende vraag naar de fuctionering van het 
parlementaire stelsel nergens pregnant 
naar voren gekomen? 
Als basis voor verder onderzoek naar de 
geschiedenis van het Nederlands liberalis
me kan dit boek, waaraan veel arbeid ten 
grondslag ligt, een stimulerende functie 
vervullen. 
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Van de redactie 

Verschillen in taxatie van de Russische bereidheid om in overleg tot wederzijdse 
doorbreking van de bewapeningsspiraal te komen, spelen een belangrijke rol in de 
discussie over de vraag of ons land medeverantwoordelijkheid moet gaan dragen 
voor een mogelijke modernisering van nucleaire middellange afstandswapens. Het is 
een onderwerp dat de emoties niet onberoerd laat: dat is begin deze maand weer ge
bleken naar aanleiding van de reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 
de rede die partijsecretaris Breznjev heeft gehouden voor het 26e congres van zijn 
partij. 
Bij de verschillen van inzicht die men kan hebben over de werkelijke intenties van de 
Sovjetleiders is het niet altijd duidelijk, of de stellingnames terzake, ook binnen het 
CDA, gebaseerd zijn op een nuchtere analyse van geschriften en redevoeringen van de 
Sovjetleiders, of dat men vooral uiting wil geven aan een verlangen omtrent een Rus
sisch optreden zoals men dat graag zou willen zien. 
Dit heeft de redactie ertoe gebracht prof. Feldbrugge uit te nodigen te schrijven over 
de recente veranderingen in het communistische blok en over de invloed die daarvan 
kan uitgaan op de verhouding met de westerse wereld. Het is duidelijk dat het oude 
beeld van twee monolithische blokken tegenover elkaar allang niet meer opgaat; de 
vraag wordt gesteld welke dreiging er in de huidige tijd uitgaat van het communistische 
systeem en de communistische politiek. Deze vraag komt deze op naar aanleiding van 
de niet geringe interne spanningen die zich in de communistische blok recentelijk 
voordoen, onder meer in de verhouding USSR/China, de ontwikkelingen in Afgha
nistan, de recente gebeurtenissen in Polen. Welke effecten zijn er te verwachten van 
een zekere pluriformiteit in met name Polen, op de politieke organisatie in de Sovjet
Unie zelf, op de positie van de partij, de verhouding van minderheden tot meerder
heden. Laten de ontwikkelingen in de nabuurlanden de Sovjet-Unie geheel onberoerd 
of moeten er toch invloeden van verwacht worden? 
De redactie hoopt in de loop van dit jaar op dit thema terug te komen, gelet op de be
tekenis hiervan voor de beslissingen over de mogelijke vervanging van de middel
lange afstandswapens in Europa. 

* * 
* 

Mevrouw Groensmit-van der Kallen schrijft vervolgens over emancipatie. Zij vervolgt 
daarmede de discussie in dit blad die is ingezet door mevrouw Leyten in het nummer 
0/81, waarop ook in dit nummer, wordt gereageerd door mevrouw De Wit-Mulder. 
In deze bijdrage van mevrouw Groensmit overheersen minder dan in beide andere 
bijdragen de te volgen beleidsmaatregelen op het terrein van de emancipatie; de 
schrijfster zet uiteen hoe zijzelf de emancipatie ervaart. 
Mevrouw Groensmit geeft een enkele aanduiding van een historische ontwikkeling 
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en behandelt de verschillende stromingen in het feminisme. Zij geeft tenslotte aan voor 
welke opdracht het CDA staat. 

* * 
* 

Drs. A. M. Oostlander is secretaris geweest van de commissie die het verkiezingspro
gram van het CDA heeft opgesteld. De redactie heeft hem uitgenodigd te schrijven over 
de filosofie van het CDA-program en de kenmerkende verschillen tussen de bena
dering van PvdA, VVD en D'66. 

De programvergelijking wijst uit dat er genoeg verschillen tussen de vier grote partijen 
te vinden zijn voor een echte, politieke keuze. De tegenstellingen verlopen echter aller
minst via een eenvoudig patroon. Soms kan het links-rechts schema ( overheid-parti
culier) worden teruggevonden. Maar meestal slaat dat nergens op. De waardering 
voor levensbeschouwelijke verscheidenheid (gekleurd-algemeen) bepaalt in diverse 
sectoren de tegenstellingen. Ook verschilt men terzake van de mate van solidariteit 
met kwetsbare groepen. 
D'66 komt naar voren als een zeer modebewuste groepering. Deze partij vertoont tref
fende overeenkomsten en verschillen met het CDA. D'66 kan worden getypeerd als 
een CDA met nadrukkelijk doorgekraste C. De programs van PvdA en VVD blijken 
traditionele sporen te volgen. Een keuze tussen deze twee bij de volgende kabinets
formatie ligt niet zonder meer voor de hand. 

* * 
* 

Tenslotte bespreekt drs. A. J. van Dulst het boek van G. Abma: Confessionele 
partijvorming in Friesland 1850-1870. 
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door prof. mr. F. J. M. Feldbrugge 

mr. F. J. M. Felclhruf::ge ( 1933) is sinds 1967 hoogleraar 
aan de faculteit der rechts{:eleerdheid te Leiden, eerst 
voor in/eiding tot de rechtswetenschap, en sinds 1973 
\'oor Oosteuropees recht. Hij is auteur van verschil
lmde werken over het Sowjet-recht en van 'Samizdat 
and Political Dissent in the Soviet Union' ( 1975 ). 

De interne ontwikkelingen In de 
Sowjet-Unie als factor In de 
Oost-West verhoudingen 

Door verschillende oorzaken (bijv. de Amerikaanse wetgeving betreffende de open
baarheid van officiele stukken, de regels aangaande het openen van officiele archie
ven na dertig jaar) is het nu mogelijk een beeld te krijgen van de achtergronden van de 
Westerse politiek tegenover de Sowjet-Unie gedurende de eerste naoorlogse jaren. Men 
wordt dan vaak getroffen door de verbluffend !age ge"informeerdheid van de toenma
lige !eiders van het Westen omtrent de ware beweegredenen van de Sowjetleiders en 
de interne situatie in de USSR zelf. 

Deze onge"informeerdheid was in vee! op
zichten vergeeflijk, gezien de zeer geringe 
kennis die op dat ogenblik in het Westen 
over de Sowjet-Unie aanwezig was. Wish
ful thinking en het niet onder ogen willen 
zien van bepaalde feiten zijn altijd een 
machtige factor geweest in de politieke 
besluitvorming. Ten aanzien van de Sow
jet-Unie is er op dit ogenblik echter min
der reden voor dan ooit, aangezien het nu 
zeer wei mogelijk is zich een betrouwbaar 

beeld te vormen van de fundamentele 
maatschappelijke ontwikkelingen in de 
USSR en de betekenis van die ontwikke
lingen voor de Oost-West betrekkingen.l 
Niettegenstaande de betrekkelijke geslo
~enheid van de Sowjet-Unie en de manie 
voor geheimhouding die het hele maat
schappelijke Ieven in dat land bevangt, 
zijn de informatiebronnen over allerlei 
aspecten van politiek, economie en samen
leving aldaar bijkans onafzienbaar gewor-

1 Het fundamentele verschil in de Oost-West verhoudingen van kort na de Tweede Wereldoorlog 
en nu, veroorzaakt door de enorme toename van de gei"nformeerdheid over de Sowjet-Unie in hct 
Westen wordt in het Iicht gcsteld door Uri Ra'anan in 'Soviet Decision-Making and International 
Relations', Problems of Communism, Vol. XXIX (1980), No.6, pp. 41-47. 
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den. Het aantal full-time specialisten op 
het gebied van de studie van de Sowjet
Unie in de Westerse Ianden loopt in de 
duizenden. Hierbij laat ik de inlichtingen
diensten nog buiten beschouwing, omdat 
hun gegevens en kennis veelal geen alge
mene toegankelijkheid bezitten. Boven
dien is door de omvangrijke emigratie van 
vooral hoger geschoolden uit de USSR 
gedurende het laatste decennium niet 
aileen een enorm reservoir van inside in
formation beschikbaar gekomen, maar te
vens is hierdoor de mogelijkheid ontstaan 
om de uit officiele Sowjet-bronnen afkom
stige informatie op haar betrouwbaarheid 
te toetsen. 
Op grond van dit alles is het nu mogelijk 
een redelijk exact en gedetailleerd beeld 
te geven van de interne situatie op het ge
bied van politick, economie en maatschap
pelijke ontwikkelingen in de Sowjet-Unie, 
en in verband hiermee van de problema
tick zoals de Sowjetleiders die in hun 
buitenlandse politiek waarnemen. 

Het falende economische systeem 
De Sowjet-Unie heeft steeds de pretentie 
gehad om in haar economisch systeem 
een alternatief te bieden dat zowel in 
materiele als in morele zin superieur was 
aan wat zij als het kapitalisme kenmerkte.2 

Door de produktiemiddelen en praktisch 
het gehele economische leven in handen 
van de gemeenschap, vertegenwoordigd 
door de staat, te brengen, zouden niet 
alleen economische onvrijheid, uitbuiting 
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en werkloosheid verdwijnen, maar zou een 
grotere algemene welvaart bereikt kunnen 
worden, die tenslotte zou uitmonden in 
een toestand waarin aan alle geestelijke 
en stoffelijke behoeften van de mens vol
daan zou kunnen worden: bet communis
me.3 Bij dit perspectief hoort uiteraard 
ook een antropologische component: bij 
de opbouw van bet communisme zal ge
Ieidelijk ook de nieuwe communistische 
mens gestalte krijgen; om zijn behoeften
bevrediging gaat bet. Het is duideli.ik dat 
deze laatste verfijning de Sowjetleh.ters 
nogal wat manoevreervrijheid laat. Zo was 
Chroesjtsjov bijv. een verklaard tegen
stander van particulier autobezit, terwijl 
de huidige !eiders dit juist in hun wensen
pakket hebben opgenomen. 
Wat nude strikt economische superioriteit 
van bet Sowjet-model betreft, deze wordt 
praktisch door niemand meer aangeno
men. Het beschikbare feitenmateriaal wijst 
overweldigend in een andere richting. Zo 
was bijv. de graanimport in de afgelopen 
jaren gelijk aan de export in de jaren voor 
de eerste wereldoorlog. Sowjet-economen 
hebben aangetoond, en in samizdat
studies (ondergrondse publikaties) gepu
bliceerd, dat bet reele inkomen van de 
Petersburgse arbeider in 1913 boger was 
dan na zestig jaren Sowjetbewind.4 In 
Ianden waar een op Sowjetleest ge
schoeide economic is ingevoerd is de rela
tief inferieure economische prestatie dik
wijls bet best aantoonbaar. Men denke 
aan de beide Duitslanden met een onge-

2 Het Sowjet taalgebruik: 'vrije ondernemingsgewijze produktie = kapitalisme = veroordelens
waardig' heeft in West-Europa aanzienlijke invloed, doordat tenminste 'kapitalisme' hier een 
negatieve klank heefL De niet-socialistische politicus is hierdoor geneigd zijn visie op het econo
misch Ieven als een derde weg naast kapitalisme en socialisme te forrnuleren. Het Amerikaanse 
taalgebruik lijdt niet onder deze tactische handicap en bekent zich onomwonden tot het kapita-

lisme. 
3 Het eindperspectief van de maatschappelijke ontwikkeling en de wegen die daarheen moeten 
voeren worden duidelijk en uitvoerig omschreven in het in het Westen vee! te weinig gelezen 
Programma van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie van 1961. Engelse tekst hiervan o.a. 
in L. Schapiro (ed.), The U.S.S.R. and the Future, New York-London, 1963. 

4 Verwijzingen in F. J. M. Feldbrugge, Samizdat and Political Dissent, Alphen a/d Rijn, 1975, 

p. 214. 
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veer gelijk startpunt in 1945, of aan Viet
nam waar sinds het einde van de oorlog 
voor het eerst blijvende problemen in de 
voedselvoorziening optraden. 5 N atuurlijk 
heeft de propaganda steeds een verklaring 
gereed: natuurrampen, tijdelijke proble
men, tegenwerking van het Westen, maar 
de ervaring is te universeel en de perma
nent om aan deze verklaringen geloof te 
schenken. 
Waar een economisch systeem als dat van 
de Sowjet-Unie toe in staat is gebleken is 
het realiseren van een zeker bestaansmi
nimum: a! komen er in de zogenaamde 
socialistische Ianden zeer aanzienlijke 
welstandsverschillen voor, 6 iedereen ont
vangt tenminste de meest essentiele voor
zieningen, a! is het op een bescheiden 
niveau: men heeft een dak boven het 
hoofd, kleding en voedsel. Dit is een pres
tatie die, gezien wat elders in de wereld 
vaak nog aan de orde van de dag is, ver
dienstelijk genoemd kan worden. Van 
strikt economisch standpunt is het echter 
geen verbluffend wapenfeit. Daarnaast is 
het voor een supermacht als de Sowjet
Unie altijd mogelijk, ondanks het relatieve 
onvermogen van haar economische sys
teem, om op een enkel terrein een top
prestatie te leveren: perfecte organisatie 
van Olympische Spelen, ruimtevaart, enz. 

De onofficHlle economie 
Naast de officiele, op staatseigendom van 
de produktiemiddelen en centrale plan
ning gebaseerde economie, is de laatste 
tien, vijftien jaren een onofficiele econo-

mie ('second economy') opgekomen die 
in een merkwaardige symbiose met de 
officiele lee ft. 7 Deze onofficiele economie 
omvat een wijd spectrum van geheellegale 
en door de regering bevorderde bedrijvig
heid, tot volstrekt onwettige en scherp ver
volgde economische activiteiten, met daar
tussen allerlei overgangsvormen. In de 
legale sfeer ziet men de moestuinen en 
veldjes van max. 112 ha. die de boeren voor 
hun prive gebruik ter beschikking zijn ge
steld. Het overschot hiervan mag op de 
zg. kolchozmarkt verkocht worden, en 
Iangzamerhand is de situatie gegroeid dat 
de nationale voedselvoorziening in be
Iangrijke mate op deze particuliere wijze 
van produceren is aangewezen. Ook op 
het gebied van woningbouw en diensten
verlening is enige particuliere bedrijvig
heid toegelaten. Deze wettige activiteiten 
gaan moeiteloos in onwettige over, door
dat op deze gebieden allerlei nevenactivi
teiten, zoals de aanschaf van grondstoffen 
en de afzet langs verboden kanalen plaats
vinden. Hiernaast bestaat een enorm ter
rein van zonder meer onwettige particu
Iiere bedrijvigheid. In het bijzonder waar 
het de voorziening van de individuele 
burger en consument betreft ziet de Sow
jetoverheid zich voor een ondoorbreek
bare vicieuze cirkel geplaatst. Aangezien 
de officiele economie juist op het gebied 
van deze voorzieningen sterk tekortschiet 
is er hier een goede gelegenheid voor prive 
activiteiten. Naarmate die echter meer 
succesvol zijn en beter in de behoeften 
voorzien neemt de prikkel om de presta-

5 In een beschouwing over 'L'avenir de l'URSS' in Pouvoirs No. 6 (1978), pp. 121-131, stelt Annie 
Kriegel dat de !age economische prestatie van de Oostbloklanden niet zozeer te wijten is aan een 
inherentc inferioriteit van het economische systeem, maar aan de !age prioriteit die consequent 
aan de bchoeften en wensen van de consument wordt toegekend. 

n Vgl. D. Lane, The End of Inequality? Stratification under State Socialism, Penguin modern 
sociology monographs, 1971. Uitgebreid over de Sowjet-Unie: M. Matthews, Privilege in the Soviet 

a. Union, London, 1978. 

; Vgl. G. Grossmann, 'The 'Second Economy' of the USSR', Problems of Communism, Vol. XXVI 
( 1977), No. 5, pp. 25-40; I. Zemtsov 'The Ruling Class in the USSR', Crossroads, No. 2 (1979), 
pp. 5-59; en een binnenkort te verwachten grotere studie onder redactie van G. Grossman. 
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ties van de officiele economie op te voeren 
af. Zo is bijv. het werk van de staatson
dernemingen die met huishoudelijke repa
raties zijn belast van slechte kwaliteit en 
aan grote vertragingen onderhevig. Dit 
schept echter minder problemen dan men 
zou verwachten, omdat het illegale circuit 
deze werkzaamheden betrekkelijk efficient 
heeft overgenomen. Wat de gezondheids
zorg betreft verklaren aile emigranten dat 
Sowjet-artsen zonder uitzondering beta
ling van patienten aannemen, alhoewel 
deze zorg in principe genationaliseerd en 
kosteloos is. 
De onofficiele economie is overigens niet 
allecn complementair, in de zin dat zij de 
tekortkomingen van de officiele economie 
aanvult. Ook binnen de staatseconomie is 
er een minder zichtbare maar zeer be
langrijke onwettige sector. De kwestie is 
dat de officiele economic allang niet meer 
in staat is 'volgens het boekje' te functio
neren. De redenen hiervoor kunnen hier 
slechts summier worden aangeduid. Een 
succesvolle strikt centraal gestuurde eco
nomie in een land van de omvang van de 
USSR vereist tenminste een hoge graad 
van ge'informeerdheid in het centrum en 
een grote mate van discipline en welwil
lende medewerking in de periferie. Zolang 
dit alles niet aanwezig is blijft de motor 
die het gehele economische systeem 
draaiend houdt het particularistische 
eigenbelang van de talloze schakels binnen 
dit systeem. Dit is een bekend verschijnsel 
in grote bureaucratische complexen. Elke 
eenheid binnen het systeem tracht met een 
minimale inspanning een voor zichzelf 
zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. 
In een stelsel van vrij ondernemen is dit 
doorgaans een maximale winst, terwijl in 
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een economie van het Sowjet-type andere 
factoren veelal van groter gewicht zijn: 
het vervullen van de plantaak, ongeacht 
de bruikbaarheid of afzetbaarheid van de 
geprcduceerde goederen of diensten; het 
binnenhalen van premies die afhangen van 
van bovenaf opgelegde indicatoren, etc. 
Om dergelijke resultaten te behalen neemt 
men dikwijls zijn toevlucht tot planfraude, 
illegale transacties, ambtelijke omkoperij 
en andere activiteiten die niet aileen on
wettig zijn, maar ook van macro-econo
misch standpunt bezien disfunctioneel. 
Bij opzienbarende excessen op dit terrein 
treedt de centrale overheid wei op, ge
tuige de berichten over gigantische econo
mische schandalen die geregeld in de Sow
jetpers verschijnen. 8 Werkelijk efficiente 
maatregelen tegen deze situatie blijven 
niettemin achterwege. De centrale over
heid wil nl. enerzijds om ideologische re
denen de gedeeltelijk irreele claim van een 
centraal gestuurde economie niet Iaten 
vallen, anderzijds is de verbrokkeling van 
de economische macht en de feodalisering 
van het economische Ieven nauw verbon
den met het nu vigerende politieke sys
teem. 

De partocratie als vormgeving van bet 
politieke Ieven 
In de zeer omvangrijke politieke dissiden
tenliteratuur van de laatste vijftien jaren 
treft men de meest verschillende uitgangs
punten aan en ook de meest uiteenlopende 
oplossingen voor de politieke en sociaal
economische problematiek waarvoor het 
land zich geplaatst ziet. Op een punt stem
men echter allen overeen, en dat is in de 
analyse en evaluatie van het heersende 
politieke stelsel.9 Er is daarom weinig 
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8 Een van de grootstc netwerken bestond in de republiek Georgie, waar zelfs de hoogste lokale '" 
functionaris, de partij-secretaris van de republiek erbij betrokken was. Ret geval, dat enige jaren de, 
geleden plaatsvond, is bcsproken in Hedrick Smith, The Russians, in het hoofdstuk 'Living na dig 
leva'. In 1980 heeft de Sowjet pers bericht over een zeer omvangrijke affaire met illegaal verhan- ve1 
delde kaviaar; deze zaak leidde tot het ontslag van de federale minister van visserij. 11 

0 Dit is uitvocriger toegelicht in het in noot 4 genoemde werk. Cc 
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reden om aan de betrouwbaarheid hiervan 
te twijfelen. 
Het Sowjet-systeem wordt algemeen ge
kenschetst als een stelsel waarin het mono
polie van alle politieke en maatschappe
lijke macht is geconcentreerd in de han
den van een hierarchisch georganiseerde 
partij. Deze ontleent haar ideologische 
legitimatie aan de leninistische constructie 
van een gedisciplineerde politieke voor
hoede die optreedt als woordvoerder en 
zaakwaarnemer van de oorspronkelijke 
drager van de staatsmacht na de socialis
tische revolutie: het werkende volk, het 
proletariaat. Deze constructie blijft van 
groat belang, omdat zij een situatie recht
vaardigt waarin praktisch en ook juri
disch, via de verankering van de leidende 
positie van de Communistische Partij in 
de Grondwet,10 de macht bij een kleinere 
groep personen berust. Een essentieel 
kenmerk van de partij is haar hierarchi
sche structuur, die direct met haar karak
ter van gedisciplineerde voorhoede in ver
band staat. De gezagsverhoudingen bin
nen de partij lijken op die binnen een 
militair apparaat: het lagere niveau is vol
strekt ondergeschikt aan het hogere; de 
absolute bevoegdheden liggen bij de par
tijtop, het Politbureau. De absolute macht 
hiervan wordt aileen praktisch beperkt 
door de noodzaak lagere partijformaties 
niet a! te zeer en over een te breed front 
in hun belangen aan te tasten. Zo zijn er 
bijv. gedurende de laatste jaren grondige 
zuiveringen geweest in de partijorganisa
ties van kleine republieken, zoals Georgie, 
maar deze zuiveringen zijn lokaal van aard 
gebleven en ook de toegepaste sancties 
waren gematigd: overplaatsing, vervroeg
de pcnsionering, etc. Daarentegen werd 
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de val van Chroesjtsjov vooral veroor
zaakt door zijn pogingen om maatregelen 
door te voeren waardoor het gehele partij
apparaat zich in zijn bestaanszekerheid 
bedreigd voelde (bijv. verplichte roulatie 
van partijfuncties, grote organisatorische 
hervormingen). 
Uit dit alles is al duidelijk dat er binnen 
de partij die aile macht bezit een machts
evenwicht tussen de top en de lagere re
gionen bestaat. Weliswaar ligt het accent 
nog sterk bij de partijtop, maar deze koopt 
als het ware de trouw van het partijappa
raat door het waarborgen van gevestigde 
posities en de privileges die aan deze posi
ties verbonden zijn.ll 
In het Sowjet-stelsel, dat zoals gezegd ge
kenmerkt wordt door chronische tekorten 
in de voorziening van de individuele bur
ger, vindt een bevoorrechte maatschap
pelijke positie niet zozeer uitdrukking in 
een hoger inkomen, alswel in een verbe
terde toegang tot schaarse goederen en 
diensten: betere voedingsmiddelen, luxe
artikelen, importgoederen, beter vervoer, 
betere medische verzorging, vakantievoor
zieningen, buitenlandse reizen, enz. Op 
dit terrein is een onafzienbaar netwerk van 
bijzondere winkels, kanalen en voorzie
ningen opgebouwd, dat aan de !eden van 
het partij-apparaat, allen volgens rang en 
stand, een zeker deel in de privileges 
toekent. Diverse waarnemers in binnen
en buitenland hebben opgemerkt dat door 
deze ontwikkeling in de Sowjet-Unie, 
waar eerst het economisch Ieven geheel 
in het publieke domein is gebracht, zich 
weer een privaterisering voltrokken heeft, 
die zelfs feodale trekken vertoont, omdat 
een officiele positie in veel opzichten 
praktisch erkend wordt als een vorm van 

10 Art. 6 van de huidige Grondwet noemt de Communistische Partij de 'Leidinggevende en sturen
de kracht van de Sowjet-maatschappij en de kern van haar politieke systeem en van de staatkun
dige en maatschappelijke organisaties'; vlg. Grondwet van de USSR; Statuut van de CPSU (Ned. 
vert. E. H. de Jong), Alphen a/d Rijn, 1978. 
11 Vgl. A. Shtromas, 'Dissent and Political Change in the Soviet Union', Studies in Comparative 
Communism, Vol. XII (1979), pp. 212-244, i.h.b. pp. 217-218. 
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prive onderneming.12 Dit gaat zelfs zo 
ver dat er volgens goed ge"informeerde 
bronnen min of meer vaste tarieven zijn 
waarvoor men overheids- en partijfuncties 
van lager en middelbaar niveau kan ko
pen: de tegenwaarde van het voordeel dat 
in een jaar uit de functie getrokken kan 
worden.13 
Het is omwille van de merkwaardige ge
stalte die het politieke stelsel in de Sowjet
Unie heeft aangenomen dat men deze 
aanduidt met de term partocratie.14 

De betekenis van de ideologie 
Het behoeft weinig toelichting dat het 
hiervoor geschetste stelsel van distributie 
van politieke macht zich slecht verstaat 
met de officieel verkondigde ideologie 
van het marxisme-Jeninisme, waarin de 
geestelijke eenheid en de parallelle be
langen van de burger, het gehele volk en 
de partij, het gemeenschappelijke bouwen 
aan de communistische maatschappij, en 
de opkomst van de onbaatzuchtig voor het 
algemeen welzijn werkende Sowjet-mens 
de sleutelbegrippen zijn. Onder de bevol
king, reeds generaties lang blootgesteld 
aan een niet-aflatende automatische her
haling van dezelfde slogans, overheerst 
op dit punt een totale apathie en een 
selectieve doofheid zodra de versleten 
plaat van de onveranderlijke propaganda
Jeuzen weer wordt opgezet. De partij, dat 
weet langzamerhand iedereen, is weinig 
meer dan een roversbende, waarbij men 
zich aansluit om in ruil voor een zekere 
inspanning en trouw aan de organisatie 
een aandeel in de buit te verkrijgen. Onder 
de dissidenten en nu talrijke emigranten 
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zijn er geen die de officieel verkondigde 
ideologie ernstig nemen; er zijn zelfs zeer 
weinig overtuigde marxisten onder. 
Terzijde kan hierbij worden opgemerkt 
dat de dialoog tussen Christendom en 
marxisme die sommige groepen in het 
Westen met oosteuropese marxisten willen 
voeren derhalve weinig wezenlijke be
tekenis heeft, al zal de overheid in Oost
Europa er natuurlijk om propagandisti
sche redenen wei brood in zien en daar
om graag bereid zijn een delegatie bij 
elkaar te trommelen. In feite is echter een 
dergelijke discussie niet meer dan een 
prive divertissement voor clubjes westerse 
intellectuelen en een routineachtige pro
paganda-activiteit van secundair belang 
voor oosteuropese overheden. 
Westerse schrijvers zowel als Sowjet
dissidenten hebben niet zelden aan de 
Sowjetleiders voorgesteld om een ideolo
gie te Iaten vallen, die door praktisch nie
mand oprecht wordt aangehangen, waar
van het hooghouden toch bepaalde in
spanningen en uitgaven vraagt, en die 
vooral in haar economische aspecten zulke 
onaangename gevolgen heeft, doordat het 
strakke vasthouden aan centraal bestuur 
van de economie en het tegengaan van aile 
enigszins gewichtige vormen van prive 
ondernemen het land tot een permanent 
falen van de economie en een blijvende 
relatieve armoede veroordelen.15 

Wie zich rekenschap geeft van wat hier
boven over het gevestigde politieke sys
teem is gezegd, begrijpt dat deze voor
stellen voor de hand liggend lijken, maar 
onwerkelijk zijn. De ideologie mag dan 
wei tot op de draad versleten zijn en door 

12 Vgl. 0. Luchterhandt, UN-Menschenrechtskonventionen. Sowjetrecht- Sowjetwirklichkeit, 

Baden-Baden, 1980, p. 312. 
" 1 I. Zemtsov, 'The Ruling Class in the USSR', Crossroads, No. 2 (1979) p. 32. 

14Zeer uitvoerig over dezc ontwikkelingen: M. Voslensky, Nomenklatura. Die herrschende K/asse 

in der Sowjetunion, Wien, 1980. 

15 Een van de bekendste oproepen in deze zin is van Solzhenitsyn in zijn Brief aan de Leider.1· van 

de Sowjet-Unie. 
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praktisch niemand meer echt geloofd, zij 
is en blijft het instrument waarmee de 
heersende elite zijn positie rechtvaardigt. 
Wanneer het historisch mandaat van de 
partij om het volk te vertegenwoordigen, 
het land te leiden en daardoor aile macht 
in handen te houden zou vervallen, is het 
voor de bevoorrechte elite bijzonder moei
lijk een overtuigende reden aan te voeren 
om op de stoelen te blijven zitten. 
Als wij aannemen dat de werkelijke be
tekenis van de officieel verkondigde 
marxistisch-leninistische ideologie voor
namelijk in de legitimatie van een be
paalde politieke status quo ligt, kan tevens 
verondersteld worden dat de politieke 
!eiders ook uit andere ideologische com
plexen zullen willen putten om zich van 
de passieve en zo mogelijk ook actieve 
steun van bredere lagen van de bevolking 
te verzekeren, dan aileen de ongeveer zes 
percent partijleden. De reserve ideologie 
waarop meestal kan worden teruggevallen 
is het nationalisme, en blijkens de Sowjet
pers en andere media wordt hier ook 
ruimschoots gebruik van gemaakt. De 
officiele benaming hiervoor is het Sowjet 
patriotisme, een term die ook in de nieuwe 
Grondwet van 1977 erkenning heeft ge
vonden.16 Men ziet inderdaad dat waar de 
overheid zich via de media tot de bevol
king richt het accent in steeds sterkere 
mate op deze vorm van nationalisme valt, 
terwijl de meer typisch marxistische ele
menten naar de achtergrond verschuiven. 
Dit Sowjet patriotisme heeft een complexe 
en troebele achtergrond, in verband met 
de heterogene nationale opbouw van de 
bevolking. Deze bestaat immers voor on
geveer de helft uit Russen, met daarnaast 
Oekrainers, Wit-Russen, Balten, Kauka
siers, en Centraal-Aziatische volkeren als 
de voornaamste minderheden. Het Sowjet 
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patriotisme nu sluit bijna onvermijdelijk 
nauw aan bij het traditionele nationalisme 
van de leidende natie, de Russen. Dit kan 
moeilijk anders, omdat in het nationalis
me van de minderheden juist de aversie 
tegen de Russische dominantie de over
heersende trek is. Het door de overheid 
gepropageerde Sowjet-patriotisme vindt 
vooral bij de Russische bevolking weer
klank en dit versterkt de banden ervan 
met het traditionele Russische nationalis
me. Dit laatste wordt vooral gekenmerkt 
door een ambivalente houding ten op
zichte van het Westen. Enerzijds staat 
men vol achterdocht en minderwaardig
heidsgevoelens tegenover het Westen, an
derzijds voelt men zich tegenover de rest 
van de wereld lid van het oude en be
schaafde deel. 1' De westerse bezoeker van 
de Sowjet-Unie wordt bijv. geschokt door 
de minachting en afkeer die de doorsnee 
Rus ten aanzien van niet-blanke rassen 
aan de dag legt. Bovendien kent het Rus
sische nationalisme, naast het gevoel van 
minderwaardigheid ten opzichte van het 
Westen, ook een oorspronkelijk religieus 
gefundeerd besef van een wereldhistori
sche zending. Na de Revolutie van 1917 
zijn de christelijke en humanistische ele
menten van dit traditionele Russische 
nationalisme verdwenen of tenminste sterk 
in betekenis gedaald. Wat overblijft is 
een neiging om het Westen sinistere be
doelingen toe te schrijven, een verlangen 
om het Westen te vernederen, een pochen 
op eigen prestaties en fysieke macht, en 
een onwil eigen tekortkomingen te erken
nen. 

De tegenstromingen 
De door de Sowjet-staat gepousseerde 
officiele ideologieen van het marxisme
leninisme en, op een breder en primitiever 

16 In Art. 36: de burgers moeten opgevoed worden in een geest van Sowjet-patriotisme en socialis
tisch internationalisme. 
17 Dezc visie is verder uitgewerkt in F. J. M. Feldbrugge, 'Staatsmacht en Godsrijk in Rusland', 
Communio (1980), biz. 439-459. 
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niveau, van het Sowjet patriotisme, vin
den geen algemene aftrek. Onder de niet
Russische minderheden Ieven de eigen 
nationale gevoelens met meerdere of min
dere intensiteit. Een algemeen model hier
voor is moeilijk te schetsen. Het nationale 
zelfbewustzijn bij de drie Baltische naties 
is sterk en hun afkeer van de Sowjet-Rus
sische overheersing navenant, maar door 
hun geringe getalssterkte leggen zij in 
landelijk verband weinig gewicht in de 
schaal. Ook onder de Georgiers en Ar
menen is het nationalisme zeer levend. 

Bij de grootste minderheidsvolkeren, de 
Oekrainers en Wit-Russen zijn de betrek
kingen met de Russen ouder en nauwer. 
Het nationalisme is bier meer een zaak 
van kleinere actieve groepen. De verhou
ding tussen de Russen en de diverse Isla
mitische volkeren in Azerbaidzjan en Cen
traal Azie wordt gekenmerkt, enerzijds 
door het feit dat de Russen als moderni
serende factor in hun beschaving zijn ver
schenen, anderzijds door de betrekkelijke 
ondoordringbaarheid van de diepere lagen 
van de plaatselijke culturen voor de Sow
jet-civilisatie. 
Samenvattend kan men zeggen dat de ver
schillende nationalistische stromingen 
onder de minderheidsvolkeren wel een 
centrifugaal element vormen in het Sow
jetstelsel, en vermoedelijk ook het bijeen
houden van een centralistische staat en 
daardoor het voortleven van het Sowjet
regime zullen verhinderen, maar dat door 
de verschillen in aard en intensiteit van 
de lokale nationalistische vormen er op 
dit ogenblik geen acute vitale bedreiging 
voor het Sowjetbewind van uitgaat. 
Hier kan nog aan toegevoegd worden dat 
het traditionele Russische nationalisme, 
verhuld als Sowjet patriotisme, dat men 
als de praktische politieke ideologic van 
de gewone Rus en ook van de gemiddelde 
partijfunctionaris kan beschouwen, voor 
de Sowjetleiders een niet geheel betrouw
bare bondgenoot is. Het is nl. denkbaar 
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dat in een situatie waarin het leiderschap 
verzwakt is - bijv. in de verwarring na 
de dood van de topman -, en een ern
stige binnen- of buitenlandse crisis zich 
aandient, een beroep gedaan zal worden 
op dit traditionele nationalisme ter recht
vaardiging van ecn bonapartistische coup. 

Haaks op de officiele ideologic en politiek 
staan de visies en desiderata van de dis
sidentenbeweging. Hoewel hierin, zoals 
gezegd, een brede waaier van richtingen 
is te onderscheiden, zijn er toch enige be
langrijke bindende elementen. Een ervan 
is hierboven reeds beschreven als de kwa
lificatie van bet heersende politieke stelsel 
als een partocratie, het absolute bewind 
van de hierarchisch opgebouwde commu
nistische partij. In meer positieve zin ken
merkt de dissidentenbeweging zich door 
een sterk op de voorgrond plaatsen van de 
gedachte van de rechtsstaat en de hiermee 
verbonden mensenrechten. Hierdoor wordt 
een aansluiting bereikt bij een wereldwijde 
stroming. Het getal van de actieve dissiden
ten en hun politieke macht binnen het 
Sowjetstelsel zijn op zichzelf gering. Poli
tick bezien ligt hun betekenis voornamelijk 
in het feit dat hun optreden als het ware 
een tweede front opent. Het Sowjetbewind 
kan zich in zijn dialoog met het Westen 
niet meer beroepen op de vroegere mono
lithische geslotenheid der gelederen. Dit 
zichtbare verbreken van de eenheid van 
de natie verklaart tussen haakjes ook de 
instinctieve afkeer die de dissidenten in 
brede lagen van het Russische volk op
roepen, want in de Russische traditie is 
het treden buiten de collectiviteit altijd 
als een onverdragelijk kwaad beschouwd. 

Door hun optreden scheppen de dissiden
ten een alternatieve openbare mening in 
de Sowjet-Unie en ontkrachten zij een 
aantal belangrijke argumenten die de 
Sowjetleiders in de binnen- en buitenland
se discussie plegen te bezigen, zoals de 
volstrekte aanhankelijkheid van de eigen 
bevolking, de voorbeeldige toestand op 
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het gebied van de mensenrechten, de supe
rioriteit van het marxisme-Ieninisme en 
het erop gebaseerde politieke en economi
sche systeem, enz. Waren de dissidenten 
niet ingeschakeld in het netwerk van de 
Oost-West dialoog, het Sowjet-regime zou 
hen binnen enkele dagen kunnen Iiquide
ren. De dissidenten verdienen Westerse 
steun in de eerste plaats om hun opvat
tingen die grotendeels ook de onze zijn, 
verder ook om tactische redenen omdat 
zij de positie van de westerse gespreks
partner in de Oost-West dialoog verster
ken, en omdat zij deze steun nodig hebben 
uit hoofde van simpel zelfbehoud. 
Dieper dan het politieke tekortschieten 
van het Sowjetstelsel, dat door de dissi
denten aan het Iicht gebracht wordt, maar 
door de Sowjetleiders ontkend, Iigt het 
falen op geestelijk en moreel gebied. Dit 
laatste wordt in officiele publikaties wel 
in voorzichtige termen toegegeven. Men 
klaagt erover dat de Sowjet-mens, en 
vooral de jeugd, materialistisch is, zonder 
enthousiasme of idealisme, aileen gelnte
resseerd in de meest gunstige en comfor
tabele inrichting van het eigen Ieven. Het 
valt vee! buitenlandse bezoekers op dat de 
Rus, in persoonlijke relaties hartelijk en 
grootmoedig, tegenover vreemden en men
sen die buiten zijn eigen kleine levenssfeer 
verkeren een voor ons stuitende onge"inte
resseerdheid en harteloosheid aan de dag 
legt. Dit is ongetwijfeld mede een gevolg 
van het langdurige communistische be
wind, in het bijzonder de stalinistische en 
huidige post- en neo-stalinistische fasen 
ervan, die tot een fragmentarisatie en 
atomisering van het maatschappelijk Ieven 
hebben geleid. De door het systeem voor
gehouden morele waarden zijn hol en 
leugenachtig gebleken, in de ideologic ge
looft niemand meer, cynisme, apathie en 

1" Zie het in de vorige noot genoemde artikel. 

primitief materialisme bevangen brede 
Iagen van de bevolking. 
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Dit falen van het officiele mens- en we
reldbeeld heeft een sterke opleving van de 
religie teweeggebracht, zowel in de terug
keer tot de bestaande kerkgenootschap
pen, de opbloei van nieuwe, vaak meer 
fundamentalistische geloofsgemeenschap
pen, alswel in een zich meer algemeen be
kennen tot religiositeit.18 Dit laatste ver
schijnsel is in het bijzonder onder intel
Iectuelen zeer wijd verbreid. De dissiden
ten vallen bijna allen in deze categoric. Er 
is zelfs sprake van een zekere religieuze 
mode. Een zeer goed ge"informeerd zegs
man deelde mij mee dat het onder de Le
ningradse intelligentsia als ouderwets en 
enigszins belachelijk wordt gezien om 
atheist te zijn. 
Voor deze religieuze renaissance geldt in 
nog sterkere mate wat over het nationa
lisme en de dissidenten is gezegd: het !e
vert op dit ogenblik geen acuut gevaar 
voor het regime op, maar het maakt wel 
het officieel voorgehouden toekomstbeeld: 
de socialistische maatschappij zal door 
haar economische en geestelijke succes
sen de communistische samenleving van 
harmonic en overvloed en de daarbij be
horende nieuwe Sowjet-mens in het Ieven 
roepen, geheel ongeloofwaardig en on
waarschijnlijk. 

Het Westen en de ontwikkeling van de 
Sowjet-Unie 
De huidige en eerstvolgende generaties 19 

van Sowjetleiders zijn gevormd en opge
klommen in de jaren van het Stalinisme 
en daarna; zij zijn zowel de voortbreng
selen als de voornaamste begunstigden 
van het politiek-sociaal-economische stel
sel van machtsdistributie dat als partocra
tie wordt aangeduid. Hieruit volgt dat 

19 Vgl. hierover D. Simes, 'The Elite of an Aging Regime', Soviet Succession: Leadership in Tran
sition (The Washington Papers, 59), Beverly Hills-London, 1978, pp. 8-24; J. Hough, 'The Gene
ration Gap and the Brezhnev Succession', Problems of Communism, Vol. XXVIII, No.4, pp. 1-16. 
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voor hen, hoe bet ook wordt verwoord of 
gerationaliseerd, in wezen niet betrekke
lijk abstracte idealen als 'de opbouw van 
het communisme' maatgevend zijn, maar 
veeleer bet beschermen van de eigen ge
privilegieerde positie en het handhaven en 
versterken van de basis waarop deze be
rust. De door hen gevolgde binnen- en 
buitenlandse politiek dient derhalve onder 
deze gezichtshoek bezien te worden. 

De binnenlandse politiek vertoont een 
zeer conservatief karakter. Dit is geenszins 
verwonderlijk indien men zich realiseert 
dat de machtsconcentratie binnen de partij 
en aan de partijtop reeds maximaal is; 
men behoeft zich dus slechts te bemoeien 
die macht te behouden. Daarnaast is het 
zonder macht uit handen te geven niet 
mogelijk om de reele problemen en uitda
gingen doeltreffend te lijf te gaan. V oor 
bet nationale vraagstuk is dit zonneklaar. 
Een werkelijke verbetering van de econo
mie is aileen mogelijk door decentralisatie 
en door het toelaten van particuliere be
drijvigheid op bepaalde terreinen. Ook de 
ervaringen in andere oosteuropese staten 
wijzen ondubbelzinnig in die richting. 
Zulke economische hervormingen komen 
de Sowjetleiders echter als onaanvaard
baar voor, omdat het toelaten van onaf
hankelijke centra van economische macht 
door hen als een bedreiging van de eigen 
positie gezien wordt. Men laat het dus bij 
bet recept dat men al tientallen jaren 
volgt: sleutelen aan de organisatiestruc
tuur van de staatseconomie, zonder we
zenlijke hervormingen. De economie blijft 
hierdoor wel in het slop, maar dit is voor 
de !eiders, zolang hun eigen positie niet 
in bet geding komt en er geen catastrofale 
ontwikkelingen optreden, een situatie 
waarmee geleefd kan worden. 

De buitenlandse politiek vertoont een veel 
levendiger beeld, omdat ontwikkelingen 
buiten de USSR een steeds wisselend pa
troon van mogelijkheden en gevaren op
leveren. Het is aannemelijk, en voor wie 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/81 

168 

dat niet vindt is bet in ieder geval verstan
dig om aan te nemen, dat behoud en nu 
ook uitbreiding van de eigen macht (om
dat op wereldniveau de Sowjetleiders geen 
absolute macht bezitten) de voornaamste 
reele doelen vormen, ook al kleedt men 
dit in als 'bevordering van de zaak van 
bet socialisme', 'socialistische solidariteit', 
e.d. 

Daarnaast Iegt de Sowjet buitenlandse 
politiek nag twee bijzondere kenmerken 
aan de dag. Dit is ten eerste een historisch 
en geopolitiek verklaarbare obsessie aan
gaande de beveiliging van het eigen ge
bied, en ten tweede een ongewone con
sistentie door de jaren been, vooral te 
verklaren door de personele continulteit 
van een regime dat niet aan democratische 
regeringswisselingen onderhevig is. 
Sinds de opkomst van het Moskovitische 
rijk in de 13de eeuw is gebiedsuitbreiding 
een constante in de geschiedenis van Rus
Iand. Ongetwijfeld past gebiedsuitbreiding 
zonder moeite in een buitenlandse politiek 
die op vergroting van de eigen internatio
nale macht is gericht; zij ontvangt echter 
een extra stimulans door het verlangen 
het eigen land van een zo omvangrijk 
mogelijk glacis te voorzien. Het naoorlog
se Oost-Europa heeft zeker het karakter 
van een voorburcht van de Sowjet-Unie. 
Daarom wordt alles wat de kern van de 
aldaar gei"nstalleerde, op het Sowjet-model 
gegrondveste stelsels aantast, d.w.z. in
breuken op de absolute machtspositie van 
de partijtop, door de Sowjetleiders als een 
bedreiging van de vitale eigenbelangen 
gezien. Dit gold voor Hongarije in 1956 en 
Tsjechoslowakije in 1968, en geldt zeker 
ook voor het hedendaagse Polen. Het 
komt mij voor dat de vraag niet is of de 
Sowjet-Unie de vrije vakvereniging en 
haar eisenpakket zal tolereren, maar wan· 
neer en in welke vorm zij er tegen zal 
opt red en. 
Hierbij speelt ook het tweede bijzondere 
kenmerk van de Sowjet buitenlandse poli-
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tiek, haar consistentie door de jaren been, 
een rol. De USSR schept de indruk van 
een bedachtzame schaker: zij werkt stel
selmatig aan de verwezenlijking van ver
der weg liggende strategische doelen, zij 
avontuurt en improviseert niet. Het meeste 
succes heeft deze manier van werken ge
boekt aan het einde van de Tweede We
reldoorlog, toen de USSR zich van een 
perifere Europese macht in een wereld
macht omvormde. In het laatste decen
nium zijn de bezwaren van een zekere 
zwaarvoetigheid meer aan het Iicht geko
men. Tn een aantal belangrijke staten in 
de derde wereld zijn de Sowjet-pogingen 
om een voet aan de grand te krijgen na 
aanvankelijk succes in bet tegendeel ver
keerd, terwijl het gezelschap van bevrien
de staten, buiten de eigenlijke satellieten
gordel, weinig indrukwekkend is. 

Dit alles verstrekt natuurlijk de 'siege 
mentality' van de Sowjetleiders, die nu 
toch a! toeneemt tengevolge van het nau
wer bijeenkomen van bet We~ten, China 
en Japan. Bovendien is het Sowjet-regime 
in internationaal verband politiek eniger
mate in het defensief gedrongen door zijn 
optreden in verschillende buitenlandse 
conflicten (in het bijzonder inzake Afgha
nistan), en door zijn moeilijk verdedigbare 
binnenlandse houding ten aanzien van de 
mensenrechten. Beide stellingnamen zijn 
ingegeven door bezorgdheid voor de eigen 
veiligheid. Oat de Sowjet-Unie haar meer 
defensieve positie maskeert door een on
verflauwde verbale agressiviteit in de dia
loog met het Westen is niets meer dan het 
voortzetten van een sinds Lenin constante 
tactiek. 

Het is niet moeilijk om te begrijpen dat 
de Sowjetleiders zich bedreigd voelen in 
het zicht van een binnenlandse situatie 
die door stagnatie en een structureel on
vermogen de eigenlijke problemen op te 
lossen wordt gekenmerkt, en een buiten
landse politiek die op de voornaamste 
punten vastloopt en op steeds grotere te-
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genstand stuit. De overmatige inspanning 
ter vergroting van de militaire macht 
wordt aldus verklaarbaar. Deze scbept de 
illusie dat, als andere middelen falen, het 
Sowjetbewind toch in staat zal blijven in 
eigen land, in zijn satellietengordel, ten 
opzichte van de buitenlandse tegenstan
ders, en elders in de wereld zijn wil op te 
leggen. Dit kan met recht een illusie ge
noemd worden, omdat zelfs in het voor 
het Sowjetbewind gunstigste geval: neutra
lisering van de V.S., de uitbreiding van 
de Sowjet invloedssfeer tot West-Europa, 
en de vestiging van wereldbegemonie, de 
Sowjetleiders toch nog met dezelfde inter
ne structurele problemen geconfronteerd 
blijven, die zich dan op een grondgebied 
van zo grate proporties afspelen dat de 
zaak door middel van het Sowjetleger niet 
meer in de hand te houden zal zijn. 

Door de volstrekte prioriteit voor bet be
bouden en versterken van de eigen macbt 
te blijven stellen beeft het Sowjet-regime 
zicb aldus in een paradoxale positie ge
manoevreerd, waarin een onovertroffen 
militaire macht een fatale zwakte verbult. 
De kernvraag voor bet Westen is welke 
maatregelen genomen kunnen worden om 
deze gevaarlijke spanning te verminderen. 
Hierbij zijn de mogelijkheden om op de 
interne ontwikkelingen binnen de Sowjet
samenleving invloed uit te oefenen wel 
aanwezig, maar tocb beperkt. Ik laat deze 
hier terzijde. 
Op bet zuiver internationale vlak kan ge
tracht worden het gevoel van bedreigd te 
zijn bij de Sowjetleiders te verminderen. 
Men moet daarbij in bet oog bouden dat 
zulk een streven geen doel op zicb is, maar 
een middel om bet oorlogsgevaar te ver
minderen. 

Zo bezien heeft eenzijdige nucleaire ont
wapening van Europa meer nadelen dan 
voordelen. De oorlogsdreiging vanuit 
Europa verdwijnt voor de Sowjet-Unie. 
Het Amerikaanse potentieel blijft echter 
in stand, en dit is begrijpelijkerwijs voor 
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de Sowjetleiders de beslissende factor. 
Tegelijkertijd zou er een volstrekte militai
re superioriteit van de Sowjet-Unie ten 
aanzien van Europa ontstaan en, naar men 
aan mag nemen, een sterke stimulans voor 
Amerikaans isolationisme. Het is, gezien 
de historische ervaringen, de psychologie 
van de Sowjetleiders en hun onloochen
bare vaste beleidslijn om zwakke velden 
te bezetten - om een schaakterm te ge
bruiken -, praktisch uitgesloten dat een 
dergelijke toestand niet zou resulteren in 
een uitbreiding van de Sowjet invloeds
sfeer tot West-Europa. Een dergelijke geo
politieke opstelling is om de hierv66r uit
eengezette redenen aanmerkelijk minder 
stabiel dan de huidige en zou het gevaar 
van een uiteindelijke atoomoorlog alleen 
maar dichterbij brengen. Hierbij is nog 
afgezien van het ethische bezwaar dat de 
aanhangers van eenzijdige nucleaire ont
wapening, als zij tenminste zo consequent 
zijn een Sowjet-overheersing van West
Europa op de koop toe te nemen, deze 
keuze ook doen voor hen die niet bereid 
zijn die consequentie te aanvaarden. Men 
moet niet vergeten dat het Sowjetbewind 
in het eigen land tientallen miljoenen 
slachtoffers heeft geeist, zonder atoom
oorlog en zonder dreiging van buitenaf. 

Dit betekent geenszins dat het Westen 
genoodzaakt is passief te staan ten op
zichte van de buitenlandse politiek van 
de Sowjet-Unie en in het bijzonder de op
voering van de militaire macht van het 
Sowjet-blok. Juist als men zich realiseert 
dat voor de Sowjetleiders ideologische 
motieven nauwelijks een rol van betekenis 
spelen en dat zij zich door traditionele 
overwegingen van machtspolitiek Iaten 
leiden, worden de mogelijkheden om bij 
een rationeel beslissingsproces aan te kno
pen beter zichtbaar. Op twee belangrijke 
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terreinen bestaat er een zekere parallelli
teit van belangen tussen Oost en West: 
een atoomoorlog gaat voor beide partijen 
met bijna onvoorstelbare offers gepaard, 
en een verdergaande bewapeningswedloop 
is aan beide zijden zeer kostbaar. Wat dit 
laatste betreft is het goed erop te wijzen 
dat het beeld van de bewapeningsspiraal 
misleidend is. Er zijn nl. economische en 
politiek-psychologische grenzen aan de 
bewapening. Zander enige twijfel liggen 
deze grenzen voor de Sowjet-Unie lager 
dan voor het Westen. De Sowjet-Unie 
heeft, zoals hierboven uiteengezet, allang 
te maken met een diepe en permanente 
economische crisis. Zij heeft het huidige 
bewapeningsniveau slechts kunnen berei
ken door zeer pijnlijke offers in de con
sumptieve sfeer. Als enige onder de voor
naamste ontwikkelde Ianden vertoont de 
Sowjet-Unie een gevoelige daling van de 
gemiddelde levenslengte en een catastro
fale toename van de kindersterfte. Alles 
wijst erop dat de voornaamste reden voor 
deze ontwikkeling in ingrijpende bezuini
gingen in de gezondheidszorg gezocht 
moet worden. 20 

Onder de oppervlakte van de Sowjet
maatschappij zijn langzaam werkende 
maar zeer radicale aardverschuivingen 
aan de gang. Of hierop door het Westen 
of ook door de Sowjetleiders een beslis
sende invloed kan worden uitgeoefend is 
een vraag die niet gemakkelijk te beant
woorden is. Maar in ieder geval zal de 
maatschappij in Rusland en het door het 
Sowjetbewind beheerste gebied in de ko
mende decennia grondig veranderen. 
De enorme militaire macht van de Sowjet
Unie, gedragen door een opgeschroefd 
nationalisme en een nationale mentaliteit 
vol frustraties, is de grootste bron van ge
vaar in deze overgangsfase. Deze macht, 
zoals hierv66r besproken, is vooral een 

20 Vgl. C. Davis & M. Feshbach, Rising Infant Mortality in the USSR in the 1980's (U.S. Bureau 
of the Census, 1980) en de bespreking hiervan door N. Eberstadt, 'The Health Crisis in the USSR' 
in The New York Review of Books, 19 February 1981, pp. 23-31. 
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produkt van het interne falen van het 
Sowjetbewind. Een adequaat antwoord 
van het Westen op deze situatie zal boven
al moeten uitgaan van de twee aangestipte 
gemecnschappelijke belangen van Oost 
en West. Enerzijds zal steeds weer ge
tracht moetcn worden duidelijk te maken 
dat het Westen zich geen overheersing 
van het Oostblok ten doel stelt. Dit be
tekent natuurlijk niet dat de in het Oost
blok opgelegde maatschappijorde voet
stoots aanvaard moet worden. De Sowjet
leiders, die zelf altijd openlijk hebben ge
steld dat vreedzame coexistentie hunner
zijds hand in hand gaat met ideologiscbe 
strijd, kunnen op dit punt in gelijke munt 
terugbetaald worden. Op bet gebied van 
de mensenrechten is de Sowjet-Unie reeds 
in de verdediging gedrongen. Bij deze 
houding ten opzicbte van de interne situa-
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tie in bet Oostblok sluit de juiste Westerse 
houding ten opzichte van de Sowjet bui
tenlandse politick natuurlijkerwijs aan, 
vooral waar dit West-Europa betreft: de 
Sowjet-Unie zal goed moeten beseffen dat 
pogingen tot uitbreiding van haar invloed, 
in het bijzonder door militaire intimidatie, 
door bet Westen niet lijdelijk zullen wor
den aangezien, en dat zulke pogingen voor 
de Sowjet-Uniet relatief kostbaarder zul
len zijn dan voor bet Westen. Naar mijn 
mening wordt de zaak van een duurzame 
vrede in Europa en de wereld ook op 
langere termijn aldus bet beste gediend. 
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Veel maatschappelijke veranderingsprocessen trekken pas aandacht, als zij al enige tijd e 
aan de gang zijn. De afgelopen vijftien jaar is een ontwikkeling in gang gezet, die zich s 
uitbreidt naar aile lagen van de maatschappij en die dermate fundamenteel is, dat nu r 
niet te overzien is, hoe zij haar beslag zal krijgen. Ik doel op de huidige emancipatie- ( 
golf en het feminisme. e 

Wat zegt het CDA-program van uitgangs
punten, dat op vele terreinen een door
wrocht werkstuk is, over de emancipatie? 
Het program beschouwt de zgn. tweede 
emancipatiegolf niet als een van de vragen 
van deze tijd. Bij het achttal sleutelkwes
ties, opgesomd in hoofdstuk II: 'Vragen 
van deze tijd' ontbreekt dit vraagstuk vol
ledig! Dat is een omissie, een bewuste of 
onbewuste negatie van het bestaan van de
ze belangrijke onderstroom in de huidige 
samenleving. In hoofdstuk III echter (biz. 
19), is wei een aparte paragraaf 'Emanci
patie' opgenomen, naar aanleiding waar
van ik graag enkele opmerkingen zou wil
len maken. 
Het verheugt mij daar het volgende te 
lezen: 'Zolang enigerlei groep of individu 
niet verzekerd is van fundamentele gelijk-
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waardigheid zal het CDA onafgebroken 
ijveren voor het bereiken daarvan. Gelet 
op de achterstandsituatie waarin vrouwen 
op tal van beleidsterreinen verkeren be
tekent dit extra aandacht voor hun positie. 
Wettelijke en maatschappelijke barrieres 
die een gelijkwaardige ontplooiing van 
mannen en vrouwen in de weg staan, 
dienen te worden opgeheven, opdat man
nen en vrouwen gezamenlijk verantwoor
delijkheid kunnen dragen voor gezin en 
maatschappij.' 
De vraag hierbij is: 'Zijn we er zo, is dan 
alles goed en nieuw?'. Of moe ten wij ons 
eerst afvragen of het gelijkwaardig func
tioneren van mannen en vrouwen in deze 
maatschappij wei nastrevenswaardig en 
mogelijk is? Of wij op deze wijze niet be
vorderen dat de huidige vrouw - om ge-
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emancipeerd te lijken- zich zal moeten 
cc:nformercn aan de huidige mannenmaat
schappij en dus n6g niet in een fundamen
teel gelijkwaardige positie komt te ver
keren? 

Vervolgcns lees ik in de paragraaf 'Eman
cipatie' dat wij als CDA een emancipatie
streven van mannen en vrouwen afwijzen, 
dat tezeer gericht is op eigenbelang. Mijn 
vraag hierover is: 'Wiens eigenbelang? 
Dat van de man of van de vrouw?' Na
tuurlijk ontken ook ik niet dat de mens 
een 'ens sociale' is dat rekening dient te 
houden met de medemens, zijn of haar 
partner in het Ieven; maar of hierbij de 
nadruk gelegd dient te worden op 'onder
linge afhankelijkheid' dan wei op 'onder
linge trouw, liefde, solidariteit en kame
raadschap', daarover kan men discussie
rcn! Of deze onderlinge afhankelijkheid 
in de CDA-visie de kern moet zijn van 
een emancipatie van samenlevende men
sen, kan men natuurlijk stellen, maar dan 
moetcn wij wel ook analyseren, wat het 
CDA verder nog onder 'een nate streven 
emancipatie van samenlevende mensen' 
verstaat; deze analyse mag niet ontbreken. 

Met vee! interesse heb ik het artikel van 
mevr. mr. J. Leyten-de Wijkerslooth in 
dit blad (0/81) gelezen, dat gaat over 
'Emancipatie en individualisering'. Ik ben 
het met haar eens, dat aan een zekere 
individualisering niet te ontkomen is, 
maar dat men uit het oogpunt van gerech
tigheid en solidariteit de onderlinge saam
horigheid niet uit het oog mag verliezen. 
Maar, deze saamhorigheid mag niet van
ze!fsprekend gaan ten nadele van de 
vrouw en ten voordele van de man! Ook 
daar zal het CDA in de toekomst ernstig 
voor dienen te waken. 

Enkele historische Iijnen 
Om de huidige emancipatiegolf goed te 
kunnen begrijpen, moet ik eerst enkele 
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lijnen trekken van het heden naar het ver
leden; een bewijsvoering leveren dat wij 
ook nu nog Ieven in een mannenmaat
schappij, om vervolgens een toekomst
beeld te schetscn aangaande hetgeen 
'emancipatie' zou dienen in te houden en 
hoe wij via concrete beleidsvoornemens 
en- onverbrekelijk daaraan verbonden 
- mentaliteitsverandering tot een geluk
kiger wereld zouden kunnen geraken. 
Hoewel vele schrijfsters via hun boeken 
en tijdschriften (Betty Friedan, Evelyne 
Sullerot, Simone de Beauvoir, Catharina 
Halkes en anderen) en niet op de Jaatste 
plaats mijn jarenlange werken binnen de 
vrouwenorganisaties en politieke werk
groepen mij in mijn stellingname ten 
aanzien van de tweede emancipatiegolf 
hebben belnvloed, benutte ik voor dit 
artikel met name dankbaar Andreas 
Burniers boek 'De zwembadmentaliteit', 
omdat zij daarin bijzonder helder weet te 
analyseren en te formuleren, hoe de histo
ric van de vrouw in de loop der vele 
eeuwen is geweest, wat een mannenmaat
schappij is en welke soorten feminisme er 
zijn. Andreas Burnier, schuilnaam voor 
mevrouw Dessauer, is hoogleraar in het 
strafrecht aan de Universiteit van Nijme
gen. In tegenstelling tot mijzelf onder
schrijft zij ten voile de kerndiagnose van 
het radicaal feminisme, maar heeft onge
zouten kritiek op het functioneren van het 
huidige radicaal-feminisme, kritiek die ik 
met haar deel. Hoewel zijzelf deze kritiek 
naar het lijkt spuit om het radicaal-femi
nisme beter te Iaten functioneren, terwijl 
ik zelf - door haar beslist niet zo be
doeld - haar kritiek uitleg als een bewijs 
temeer, dat ik geen radicaal-feministe zou 
kunnen zijn. 

Nu eerst enkele lijnen van het verleden 
naar het heden. 

- De mensheid is verdeeld in mannen en 
vrouwen. Aan het geboren zijn als man 
of als vrouw zitten enorm veel sociale 
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consequenties vast: onze medemensen be
handelen ons anders, onze ontplooiings
mogelijkheden en toekomstkansen zijn 
anders. 
- De mannen krijgen bij uitsluiting zoge
naamde mannelijke eigenschappen toege
schreven, een mannelijke pool toegeme
ten; de vrouw een vrouwelijke pool. 
- De man zou het verstand hebben; de 
vrouw het gevoel en als voornaamste taak 
de voortplanting en de verzorging van de 
kinderen. Leest u er Harriet Freezer maar 
op na: ook in onze Nederlandse taal wor
den deugden en ondeugden in mannelijke 
en vrouwelijke onderscheiden; ik citeer: 
wat bij een man doortastend heet, is bij 
een vrouw doordrijverig; als hij zeker is, 
zijn vrouwen eigenwijs; als hij vastberaden 
is, zijn vrouwen kattig; waar hij gewoon 
een sukkel is, zijn wij lief maar dom; waar 
hij een sukkel heet, zijn wij vrouwen 
afhankelijk; waar hij een warhoofd is, 
hebben wij vrouwelijke intu"itie. 
- Maar in de oertijd, toen de mens nog 
een planteneter was, was de verhouding 
man - vrouw hoogstwaarschijnlijk heel 
anders. In de oertijd was de mens - zo
wel man als vrouw - een compleet mens, 
met mannelijke en vrouwelijke polen in 
zichzelf verenigd. T oen de oermens nog 
een planteneter was, waren Ieven en wer
ken ook nog geheel ge·integreerd. De pola
riteit tussen de man en de vrouw was in 
harmonie, in evenwicht. 
Man en vrouw waren geestelijk en licha
melijk aan elkaar gelijkwaardig. 
- Toen de mens van planteneten 'jager' 
werd, werd de integratie van Ieven en 
werken a! enigszins verbroken, maar de 
polariteit tussen de man en de vrouw bleef 
nog in evenwicht. 
- Ook in de landbouw-maatschappij wa
ren Ieven en werken nog voldoende ge
integreerd om de polariteit tussen man en 
vrouw in evenwicht te houden, al begon 
zich toen al een zekere 'rolverdeling' af 
te tekenen. 
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- De man-vrouw verhouding is immers 
heel sterk afhankelijk van de maatschap
pijstructuren. 
- Sinds 600 jaar voor Christus echter, 
tocn kennis steeds meer betekenis ging 
krijgen, zijn de Jevensactiviteiten door 
wetenschap, kunst en religie steeds meer 
uiteengevallen. Toen kreeg men ook 
prompt verschijnselen, zoals het masculi
nisme, ook in onze tijd nog steeds het pro
bleem. 
Hiermee was het tijdperk van onderdruk
king van de vrouwelijke mens ingegaan. 
W at is masculinisme? 
Het als volwaardig en menselijk voorstel
len van de volstrekt eenzijdige gepolari
seerde mannencultuur! 
Het 'mens'beeld werd 'man'beeld en de 
vrouw verloor haar geestelijke en licha
melijke gelijkwaardigheid in de ogen van 
deze mannencultuur en werd terzijde ge
schoven. 

We weten dat onze westerse beschaving 
o.a. berust op de Griekse beschaving, met 
name op die van de bloeitijd van de vijfde 
eeuw v66r Christus. 
Welnu, in die tijd filosofeerden Plato en 
Aristoteles en terwijl Plato nog volop 
voeling heeft met zijn verleden, waarin 
het vitale, het visionaire, het gevoelsma
tige, het mythische, het beeldende nog een 
wezenlijke rol speelden, bant zijn leerling 
Aristoteles deze wezenlijke elementen in 
de existentie van de mens, die speciaal 
aan de vrouw worden toegeschreven ge
heel uit, ten voordele van het zogenaamde 
abstracte denkvermogen en de logica, 
die het exclusieve bezit van de man zou
den zijn. 

In deze cultuurperiode bestond Athene 
voor ± 80 % uit mannen en maar voor 
ongeveer 20 % uit vrouwen, net genoeg 
vrouwen om de verzorging en de voort
planting veilig te stellen. 
Overigens was de vrouw maatschappelijk 
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totaal onzichtbaar: vrouwclijke boor
lingcn werdcn massaal te vondeling gelegd 
en stierven een ellendige dood, wanneer 
de vader weigerde zijn dochter een naam 
te geven. Daarmee was haar doodvonnis 
getekend. 
Naar deze Griekse cultuur reiken de wor
tcls van onze westerse beschaving. 
Aristoteles, voor wie de vrouw maatschap
pelijk niet bestond, is onder meer via 
Thomas van Aquino eeuwenlang de den
ker van onze beschaving geworden. 
Uiteraard zijn de verdiensten van beide 
griekse filosofen onmetelijk groat. De 
dualiteit- het in tweeen snijden van de 
beide seksen in mannelijke en vrouwelijke 
eigenschappen - was bijvoorbeeld nodig 
voor de bewustzijnsontwikkeling. Maar zij 
hebben ongetwijfeld 66k de bouwstenen 
aangedragen voor het sexisme, waar we 
nu nog steeds mee zitten, zowel in kerk 
als maatschappij. 
De meest gangbare religieuze voorstel
lingen zijn !outer patriarchale projecties. 
De vrouw wordt met de minder relevante 
en eigcnlijk lager gewaardeerde pool -
eigenschappen - gei:dentificeerd. 

Feministische theologie 
Geen wonder dus dat er momenteel een 
feministische theologie is ontstaan die be
paalde bijbelteksten herijkt en van een 
andere uitleg voorziet. Catharina Halkes 
zegt in haar hoek 'Met Mirjam is het be
gonnen' hierover het volgende: 
'Het is opvallend en verheugend, dat de 
feministische beweging onder christen
vrouwen en theologen vanaf het begin, 
als vanzelfsprekend oecumenisch is. Zan
der de eigen kerkelijke herkomst en tradi
tie te verloochenen, ervaart men allemaal, 
dat de meest existentiele vragen naar be
vrijding van mensen, van kerken en van 
hun theologie de diverse kerkgenootschap
pen en inrichtingen te hoven gaan en ook 
weer de wortels van ons mens-zijn en ons 
christen-zijn raken.' 
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Tine Halkes noemt feministische theologie 
een 'tweede naamval' -theologie: een theo
logie van feministen: zij, opstandige vrou
wen, zijn het onderwerp, het subject van 
deze theologie; en hun relatie tot God en 
het goddelijke is er in eerste instantie het 
object van. 
De context van de feministische theologie 
is er een van uittocht, doortocht en in
tocht. 
U ittocht uit aile ons van buitenaf opge
legde beperkingen, die ons vastgehouden 
hebben. 
Doortocht: een trektocht door een woes
tijn, die we niet kennen, levend in de 
marge van een cultuur, die we afwijzen, 
maar waarin we nog net genoeg speel
ruimte hebben om aan een nieuwe cultuur 
te bouwen. 
lntocht: de droom. dat niemand ten koste 
van een ander willeven; de hoop op het 
Koninkrijk Gods. 

Tine Halkes vindt emancipatie van de 
vrouw niet genoeg. Zij wil bewust femi
niste zijn. Maar ook zij dringt er nadruk
kelijk op aan, dat wij weer androgyne 
mensen worden (androgyn = zowel man
nelijke als vrouwelijke eigenschappen in 
zich dragend). Haar bedoeling is te Iaten 
zien, hoezeer Jezus van Nazareth een heel 
androgyne mens is geweest (blz. 36 en 
volgende). Zij behoort tot 'de opstandige 
vrouwen, op zoek naar hun geloof'. 

Emancipatieproces in twee fasen 
In onze eeuw voltrekt zich het emancipa
tieproces in twee fasen: 

1. De eerste fase voltrok zich tijdens de 
eerste wereldoorlog en in de twintiger 
jaren en was vooral gericht op de juridi
sche en politieke aspecten van de emanci
patie. Tegen een ongelooflijke agressie 
van de kant van de mannen, verkregen de 
vrouwen actief en passief kiesrecht. De 
toegang tot alle vormen van voortgezet en 
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hager onderwijs. Kortom, formele gelijk
stelling van vrouwen en mannen. 
Namen als die van Aletta Jacobs, de 
eerste afgestudeerde vrouwelijke arts, zijn 
aan deze periode onlosmakelijk verbon
den. 
Tragisch is bij de eerste emancipatiegolf 
dat de toenmalige 'Suffragettes' en de 
'blauwkousen' niet inzagen, toen zij deze 
juridisch politieke mensenrechten hadden 
verworven, dat haar strijd hiermede niet 
was gewonnen, maar integendeel pas be
go;·:. Zij zagen niet, dat bestaande rolpa
tronen zo'n sterke invloed hadden uitge
oefend op hun eigen psyche. 

2. Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat halverwege de jaren zestig een tweede 
emancipatiegolf door Europa spoelde. 
Hierbij verschoof het accent van de strijd 
om formele rechten naar het onderzoeken 
van de zogenaamde 'rolpatronen' voor de 
vrouw en de man. Van juridisch-politiek 
werd dit emancipatieproces overwegend 
sociologisch, sociaal-psychologisch en 
sociaal-economisch gericht. 
Het ging niet meer alleen om het mogen 
studeren aan universiteiten en het verkrij
gen van kiesrecht. De vrouwen werden 
zich bewust van onderdrukking en discri
minatie op aile terreinen in de samenle
ving zoals de wetgeving, de arbeidsmoge
Iijkheden, het onderwijs, de opvoeding, 
de vrouw en de sexualiteit en de vrouw en 
de godsdienst; de vrouw alleen in de 
maatschappij, de vrouw en de politick, de 
vrouw in het gezin en de vrouw in de ge
zondheidszorg (Freud en het Rite-rap
port). 
Daar Iiggen de verkeerde rolpatronen, 
daar Iiggen de achterstanden voor de 
vrouw, daar liggen de belernrneringen 
voor het verlangen en de bewustwording 
van vrouwen nu eindelijk zelf subject van 
hun bestaan te worden. 
Door deze veelheid van invalshoeken is 
echter helaas bij de tweede emancipatie-
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golf de situatie ontstaan dat er verschil
lende richtingen van feminisme zijn in 
tegenstelling tot die van de eerste eman
cipatiegolf, waar de vrouwen in haar 
acties voor concrete doelen een goede een
heid vormden. 
Wat houdt het huidige feminisme nu pre
cies in, wat streeft het na en hoe tracht 
het zijn doel te bereiken? 
Aile geemancipeerde vrouwen streven 
ernaar om het masculinisme in de huidige 
maatschappij in zijn verschillende ver
schijningsvormen te onderkennen en te 
bestrijden. 
Dat hebben ze gemeenschappelijk, maar 
de marrier waarop en wat nog belangrijker 
is, het einddoel, bet maatschappijbeeld, 
dat men daarbij geboren wil zien worden, 
verschilt aanmerkelijk. 
De geemancipeerde vrouwen zijn het er 
verder over eens, dat niet het feminisme, 
zoals met name sommige mannen lijken 
te denken, maar het als volwaardig en 
menselijk voorsteilen van de volstrekt 
eenzijdige gepolariseerde mannencultuur 
bet kernprobleem is dat tot een oplossing 
gebracht moet worden. 

Daarom zouden we ailes in het werk 
dienen te steilen om de mannen te bevrij
dcn van hun te eenzijdig gecultiveerde, 
uitsluitend mannelijke eigenschappen en 
weer de andere kant van hun eigenschap
pen, de zogenaamde vrouwelijke kant, 
opnieuw tot bewustwording te brengen. 
En zouden we de vrouwen weer moeten 
opheffen uit hun lagere positie, die haar 
door haar vrouwzijn is opgedrukt. Dan 
zouden we een maatschappij in het Ieven 
kunnen roepen, waarin aile individuen de 
vrijheid moet worden gelaten, ongeacht 
of zij een man of een vrouw zijn, zich 
naar eigen maatstaven, naar eigen vrije 
keuze te ontplooien. 
Uiteraard blijft daarbij de biologic onze 
geest belnvloeden. De aantrekkingskracht 
tussen de polen van de man en de vrouw 
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zal blijven bestaan, maar niet de een on
dergeschikt aan de ander, maar gelijk
waardig, in wisselwerking, in harmonic 
tot elkaar. Zoals gezegd is de dualiteit -
het in tweeen snijden van de beide seksen 
in mannelijke en vrouwelijke eigenschap
pen - ongetwijfeld nodig geweest voor 
de bewustzijnsontwikkeling. Nu deze dua
liteit zich buiten proporties eenzijdig heeft 
ontwikkeld, moeten we ons inzetten voor 
een androgyne, complete mens. 
Deze opgave waar de mensheid voor staat, 
is onvoorstelbaar zwaar, maar we moeten 
weer terug naar de complete mens om aan 
de nil welig tierende sekse-discriminatie 
ccn definitief halt toe te roepen en om 
mcnswaardig in bet Ieven te kunnen staan. 

Soorten feminisme 
Ik vind dat wij als christen-democraten 
naar zo'n maatschappij moeten streven en 
daar ons handelen op moeten richten. 
Maar deze conclusie, die zo voor de hand 
lijkt te liggen en dit actieprogram wordt 
niet door aile vrouwen gedeeld en ook 
vee! mannen zijn niet bereid veel te ver
liezen, waar zij recht op menen te hebben. 
Vanzelfsprekendheden doorbreken is al
tijd een moeilijke zaak. Daarom zitten we 
nu met verschillende soorten feminismen: 
- het radicale feminisme, 
- het socialistische feminisme, 
- het feminiserende feminisme , 
- en de vrouwen die willen handelen, zoals 
ik zojuist heb trachten duidelijk te maken: 
die samen met de mannen willen streven 
naar de complete mens, waar de manne
lijke en vrouwelijke polen in ieder mens 
evenwichtig aanwezig zijn. 

Wat willen al deze stromingen? 
Het radicale feminisme heeft de strijd aan
gebonden tegen de mannen. Zij zijn in 
woede ontstoken over de overheersing van 
de man en de daarmee gepaarde gaande 
onderdrukking van de vrouw. 
Zij willen gelijk zijn en liever nog supe-
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rieur zijn aan de mannen en ze met gelijke 
munt betalen; zoals zijzelf eeuwenlang 
onderdrukt zijn, willen zij nu de mannen 
uitrangeren. 
Zij streven hiermede echter hun oorspron
kelijke doelstelling voorbij: bet opruimen 
van bet masculinisme. 
Zij maken immers dezelfde fouten als ze 
de mannen verwijten. Zo'n feminisme kan 
geen oplossing bieden voor de toestanden 
die bet masculinisme bij mannen en vrou
wen heeft aangericht. Zo'n feminisme 
wordt onderdeel van bet kernprobleem 
dat bet probeert en pretendeert op te 
lassen. 

Dan is er bet feminiserende feminisme. 
Deze stroming probeert de 'vrouwelijke' 
eigenschappen op te peppen tot bet zoge
naamd hogere niveau van de 'mannelijke' 
eigenschappen; maar door op vrouwen 
uitsluitend vrouwelijke principes te pro
jecteren en op mannen uitsluitend mascu
liene of masculinistische principes en 
waarden, maakt men nu net dezelfde fout, 
die typisch is voor onze masculinistische 
cultuur. 
Men brengt de mannelijke en de vrouwe
lijke pool niet gelijkwaardig in evenwicht 
binnen de mens zelve; nee, men pept ze 
ieder afzonderlijk zo veel mogelijk op, in 
concurrentie tot elkaar. 
Dit is geen streven naar een mensheid die 
naar lichaam en ziel uit 'complete' mensen 
bestaat of althans zou kunnen en moeten 
bestaan. De sekse-discriminatie wordt 
hierdoor niet opgelost. Dit soort feminis
me is slechts sleutelen in de marge. Het 
wordt ook wei eens spottend bet 'bloeme
tjesfeminisme' genoemd. 

Weer een andere groep - en daartoe be
horen veel radicaal-feministen- willen dat 
bet feminisme slechts een kans heeft, wan
neer bet gepaard gaat met bet socialisme. 
Men stelt daarbij dat aileen bet socialisme 
in staat is tot humanisering van iedereen 
te leiden. Dit socialistisch feminisme 
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dringt - samen met het feminiserende 
feminisme- het individualiseringsprincipe 
van de mens terug, terwille van de collec
tiviteit, met achteruitstelling van het indi
vidu en zijn eigen identiteit. Onder het 
devies van verkeerd begrepen solidariteit 
geven zij zich geheel over aan de collecti
viteit, het groepsverband, waarbij het 
individu en zijn eigen identiteit onderge
schikt zijn aan de groep. Dit maakt het 
socialisme en het communisme vaak ook 
zo verleidelijk voor jonge mensen; op het 
moment, dat zij de eerste schreden zouden 
moeten gaan zetten op een pad tot indi
vidualisering en uiteindelijk tot een 'com
pleet', volwassen mens, worden zij zo be
wogen door afkeer van onrecht in deze 
maatschappij en deze wereld, dat zij terug
grijpen naar het aangename 'wij' -gevoel 
en via de socialistische groepsbeweging 
en ideologic naar de groepsanonimiteit. 
In zulke gevallen worden bijvoorbeeld pu
blikaties niet ondertekend, mensen mogen 
zich als individuen niet onderscheiden en 
exponeren. Dit onderduiken in de anoni
miteit maakt aansprakelijkheid en con
trole op d~ze groepen erg moeilijk en ver
borgen Ieidinggevende figuren duiken -
zonder het uitkomen v66r en het dragen 
van verantwoordelijkheid naar buiten -
weg in die anonimiteit. Maar zij nemen 
wei bepaalde groepen op sleeptouw! Naar 
hun eigen 'verborgen' doelstellingen. En 
zo !open die jonge mensen gevaar mede te 
werken aan een toekomst van een alles
omhullende en beschermende 'verzor
gingsstaat' of misbruikt te worden voor 
geheim gehouden doelstellingen die zij 
niet direct doorzien en dikwijls ook zelf 
niet willen. 

Andreas Burnier heeft over het functio
neren van het radicaal-feminisme preg
nante taal gesproken: Hoewel zij pal staat 
achter de kerndiagnose van het radicaal
feminisme en het masculinisme een ver
schrikkelijk probleem vindt, vindt zij het 
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radicaal-feminisme een bijna even ver
schrikkelijk antwoord hierop. Zij verwijt 
het radicaal-feminisme, dat het een con
tinu draaiende klaagfabriek is, dat het 
kwaad altijd buiten de betrokkenen ligt, 
dat alle rancunes worden geprojecteerd 
op 'de mannen', op het 'kapitalisme', op 
wat ons verder nog voor rle voeten loopt. 
En als dit niet te bewijzen valt, dan heb
ben de 'structuren' het wei gedaan. 
Het meest verfoeit zij het naleuteren in 
radicaal-feministiche termen van nu popu
laire marxistische cliche's - in klagerige 
praatgroepjes. 
Op de allereerste plaats is nodig een ana
lyse van het masculinisme zelf, op een zo 
fundamenteel mogelijk niveau. 

Ook Tine Halkes brengt hieromtrent een 
van haar zorgpunten naar voren (Doorkijk 
nr. 5, okt. 1977): 'Veel feministen koeste
ren op het ogenblik de overtuiging dat ze 
zich vooral geen enkele illusie moeten 
maken over de rol van de godsdienst. Zij 
vinden dat ze aangewezen zijn op het 
marxisme en ook wei op het humanisme. 
Maar meer nog op het marxisme, omdat 
het feminisme zich niet kan losmaken van 
een maatschappelijk verschijnsel te zijn. 
Kritiek op de samenleving is vaak een 
marxistische kritiek van ongelijkheid en 
van ongerechtigheid. Gevolg dat feminis
me bijna identiek wordt met marxisme.' 
Tine Halkes heeft het gevoel dat we een 
belangrijke inspiratie overslaan. Het evan
gelic kan ook een aanzet bieden tot femi
nisme. Daarbij moeten wij eerst eerlijk 
toegeven, dat de kerk niet altijd daarnaar 
heeft gehandeld. Trouwens het marxisme 
ook niet. In het marxisme kwam ook altijd 
maar de helft aan bod, net als bij de gods
dienst. Het is altijd mannelijk geweest en 
altijd dogmatisch. Het dogmatisch marxis
me heeft het nog slechter gedaan dan de 
kerkelijke structuur; kijk maar naar de 
onvrijheid van Rusland en de ongerech
tigheid daar. Tine Halkes wil nu met haar 
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opdracht proberen te Iaten zien dater in 
de joods-christelijke traditie, maar vooral 
in het christendom zelf allerlei aanzetten 
zijn, die ons kunncn inspireren. Daardoor 
kunnen we misschien op een nieuwe 
manier het evangelic, een menselijker 
evangelic in de wereld brengen. Zodat op
nieuw en meer mensen in deze nieuwe tijd 
zich aangesproken weten. Tot zover Tine 
l-lalkes in haar interview. 

Opdracht voor het CDA: 
N ad at ik de diverse feministische stro
mingen van deze tijd voor u heb proberen 
duidelijk te maken en een beargumenteer
de keuze gemaakt heb tussen de diverse 
stromingen, vat ik nag even kart samen: 
Wij christen-democraten, mannen en 
vrouwen, zouden samen moeten streven 
naar: 
- Het opheffen van het al eeuwen flore
rende rnasculinisrne, dat voor mannen en 
vrouwen vee! kapot gemaakt heeft. 
- Meewerken aan de opkomende nieuwe 
cultuurperiode en daar zelf richting aan 
geven. 
Het doe! is hierbij het inzicht in de naar 
lichaam en ziel complete mens, man en 
vrouw gelijkwaardig aan elkaar, met een 
polariteit in evenwicht met elkaar. 

Dit mensbeeld verschilt van dat van de 
socialisten. De socialisten willen hun col
lectiviteitsprincipe geheel overhevelen oak 
naar het feminisme. Vee! radicaal-femi
nisten voelen zich tot die socialistische 
'ik-loosheid' aangetrokken, oak a! Ieven 
wij momenteel in het 'ik'-tijdperk. 
Yerschillende liberalen willen volslagen 
gelijkheid met de man, vinden gelijkwaar
digheid 'gezeur'. Indien zij echter valle
dig hun zin zouden krijgen, zou in de toe
komst Europa bevolkt zijn met mannen 
en vrouwen, die zich allen zo ongeveer 
als de huidige mannen zouden gedragen. 
Met aile respect voor de huidige man, 
maar welke vrouw die bij haar verstand is, 
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zou echt gelijk willen zijn aan de huidige 
man, en daarmee de polariteit in even
wicht tot elkaar willen verspelen? 
Het doe! dient te zijn, ik herhaal het, het 
inzicht in de naar lichaam en ziel com
plete mens. 
Genuanceerde ideeen over zo'n complete 
androgyne mens zullen tot ontwikkeling 
gebracht moeten worden. 

De vrouwen zijn - wereldwijd - bezig te 
ontwaken en tot volwassenheid te komen. 
Dit is een vaststaand feit, of wij dit willen 
of niet. Dit feit geeft de christen-demo
craten de plicht om dit te doordenken en 
er mede richting aan te geven. Leidraad 
hierbij is Gods opdracht aan de mens. 
Hierbij is vrijblijvendheid uit den boze. 
Vanuit deze uitgangspunten heeft het 
CDA-Vrouwenberaad twee brochures het 
Iicht doen zien, die een visie willen geven 
op het huidige emancipatieproces vanuit 
het CDA-gezichtspunt. 
De eerste brochure kwam uit in februari 
1978 en heet 'Verder samen op weg naar 
een verantwoord CDA Emancipatiebe
leid', een commentaar op de regeringsnota. 
De tweede brochure kwam uit in het voor
jaar van 1979 en handelt over 'Het gezin. 
Samenleving in verantwoordelijkheid'. 
Een derde nota is op komst. 

Nodig is de roldoorbreking tussen man
nen en vrouwen, waardoor de vrouwen 
gelijkwaardig aan de man vrije keuzes 
voor hun eigen bestaan kunnen maken; 
niet Ianger object maar subject van hun 
eigen bestaan. 

Nag te dikwijls zeggen mannen: 
'Man en vrouw zijn een',- maar die ene 
is dan wei de man! 
Wij ondersteunen de gedachte dat een 
vrouw niet aileen als geemancipeerd mag 
beschouwd worden, als ze deelneemt aan 
het arbeidsproces. Geemancipeerd achten 
wij die mannen en vrouwen, die durven 
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te Ieven naar eigen aanleg en talenten. 

Deze grondslagen dienen wij uit te werken 
op het terrein van algemene beleidsmaat
regelen, arbeid, inkomen, sociale zeker
heid, belastingen etc. Helder Camara 
pleitte onlangs tijdens een gastcollege voor 
de VU in Amsterdam voor een leerstoel 
voor 'gerechtigheid, bevrijding en vrede'. 
Zo'n leerstoel zou bijv. een bijdrage kun
nen leveren aan de bevrijding van mannen 
en vrouwen uit de huidige mannenmaat
schappij (bestaat sinds april 1980 in de 
V.S. in Indiana). 

Hoe kunnen wij tenslotte het bevorderen 
van de bevrijding van vrouwen en mannen 
uit de eenzijdige mannenmaatschappij in 
beleidsgerichte aanbevelingen omzetten: 
- Vanuit de invalshoek 'emancipatie' 
dienen wij het uitgangspunt van de eman
cipatie toe te passen op alle onderdelen 
van het regeringsbeleid. Daartoe heeft het 
kabinet een coordinatrice aangesteld: de 
staatssecretaris J eltien Kraaijeveld-Wou
ters. In de toekomst, liefst bij de komende 
kabinetsformatie, zal er voor het emanci
patiebeleid een coordinerend minister 
dienen te zijn. 
- Men moet de oplossing van het emanci
patieproces niet uitsluitend zoeken in het 
creeren van deeltijdarbeid; belangrijker is 
te streven naar een kortere werktijd per 
dag (bijv. 5 uur) in een 5-daagse werk
week voor man en vrouw. Pas dan kunnen 
de mannen en vrouwen samenwerken, 
zowel in het arbeidsproces als in het 
huishouden, met gelijke kansen voor car
riere, opvoeding, recreatie en creativiteit. 
- De V.N.-conferentie in Mexico bij ge
legenheid van het Internationaal J aar van 
de Vrouw (1975)- die ik persoonlijk heb 
bijgewoond - aanvaardde een wereld
actieplan ter verbetering van de positie 
van de vrouw op economisch, sociaal en 
politiek terrein. De conferentie riep daar
toe een 'decennium voor de vrouw' uit. 
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Het kreeg als thema: 'gelijkheid, ontwik
keling en vrede'. In de V.N. leefde een 
groeiend besef, dat volledige en gelijke 
deelname van essentieel belang is. Voor 
de tweede, Kopenhaagse conferentie 
(1980) zijn als sub-thema's gekozen: 
'werk, gezondheid en onderwijs' en de 
positie van vrouwen in de Derde Wereld, 
die ook tijdens de conferentie in Mexico 
aan de orde waren. 
Het CDA dient deze meerjarenplannen te 
bestuderen en waar mogelijk in het CDA
program op te nemen, ook al heeft Ne
derland het actieplan van Kopenhagen 
vanwege de uitspraak over het zionisme 
afgestemd. 
De EVP (de Europese Volkspartij van 
Christen-Democraten) heeft bij de verkie
zingen van het eerste gekozen Europees 
Parlement uit het tienjarenplan passages 
in haar verkiezingsprogram opgenomen; 
een goed voorbeeld voor de nationale par
tijen, zoals het CDA. 

- Aandacht dient door het CDA besteed 
te worden aan het kamerstuk 'Schets van 
een beleid voor emancipatie in onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek' van 3 de
cember 1980 (nr. 16006). 

- Het CDA dient de partij te blijven die 
over emancipatiekwesties bereid blijft tot 
een dialoog, ook met andersdenkenden. 
Polarisatie, die dikwijs wordt nagestreefd 
door radicale feministen is intolerant en 
arrogant: daar doen wij niet aan mee. 

- Het CDA dient zich te blijven verzetten 
tegen eenzijdige indoctrinatie binnen 
praatgroepen en cursussen, zoals radicaal
feministen nogal eens doen. 

Praatgroepen en cursussen zijn er voor de 
bewustwording van de eigen situatie en 
de mogelijkheden en onmogelijkheden 
binnen deze samenleving; pas mi dat be
wustwordingsproces en niet daarv66r 
dient eenieder uit te maken, welke keuze 
zij doet en welke richting zij inslaat. Ik 
ben dan ook dankbaar voor het CDA-

E 

" t 

t 
'I 

v 
c 

" 
" a 

" c 

r 
s 
v 
n 
v 
v 
E 
r 
g 
s 
( 
( 
d 
e 

I 
I-

Cl 



EMANCIPATIE 

vormingsinstituut dat we oak op dit punt 
hard nodig hebben. 
- De stand van zaken bij het emancipatie
beleid kan men volgen in het CRM-blad 
'Op gelijke voet', in publikaties van vrou
wenbladen van de 'traditionele' vrouwen
organisaties, die al vele jaren zich inzetten 
voor de verbetering van de positie van de 
vrouw in deze maatschappij; in 'Opzij' en 
andere feministische geschriften; en het 
verslag 'Emancipatiebeleid' over de perio
de januari 1978- april 1980 van CRM 
(al betreur ik het zeer dat de V.N.-confe
rentie van Kopenhagen nag niet in dit ver
slag is opgenomen); in de nieuwsbrieven 
van de Nederlandse Vrouwenraad en de 
nieuwsbrieven van de provinciale vrou
wcnraden; en voorts in aile mogelijke 
vrouwenboeken, zoals van Simone de 
Beau voir (J e wordt niet als vrouw gebo
ren, je w6rdt vrouw), Doris Lessing (Het 
gouden boek), Anna Blaman, Alice 
Schwarzer, Harriet Freezer, Esther Vilar 
(De gedresseerde man), Hannelore Schi.ilz 
(Die dressierte Frau), Lene Dresen-Coen
ders en boekjes als 'Marie, word wijzer!' 
enz.; te vee! om allemaal op te noemen! 

Tk zou willen eindigen met de regels, die 
Hans de Boer vorig jaar schreef, kort voor 
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de fusie, nag als voorzitter van de ARP: 
'Van het CDA-Vrouwenberaad, maar niet 
in het minst oak van het CDA zelf, wordt 
bij al dit emancipatiewerk de hoogste 
presentie en een grate bereidheid tot inzet 
gevraagd. Wij hebben op dit terrein, ver
geleken bij andere partijen en groepen, 
eerder een achterstand dan een voor
sprong. Het is naar mijn oordeel dan oak 
noodzakelijk dat het CDA het emanci
patiestreven met meer nadruk onder
steunt. Hier is prioriteitsverlegging gebo
den. Onze politieke programma's en de 
opzet van onze verkiezingscampagne moe
ten van deze prioriteit getuigen. Onze 
wetenschappelijke instituten moeten na
gaan hoe zij in hun werk het emancipatie
streven vanuit onze achtergrond kunnen 
ondersteunen .. .' 

De bewustwording - oak bij mannen - is 
gestart. Laten wij daar als CDA een goed 
en wijs gebruik van maken. 
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door drs. A. M. Oostlander 

Drs. A. M. Oostlander is directeur van het W eten
schappelijk lnstituut voor het CDA. Hij was secretaris 
van de commissie die het CDA-verkiezingsprogram 
"Om een zinvol bestaan' heeft opgesteld. 

Links-rechts, ondersteboven 
VIER VERKIEZINGSPROGRAMS 

lnleiding 
Hoewel het uitbrengen van een stem bij de verkiezingen idealiter wordt bepaald door 
de vergelijking van de belangrijkste partijprograms, zal niemand in gemoede willen 
beweren dat de idealen in de praktijk volledig worden nagevolgd. 
Uitgaande van de observatie dat minder dan 1 % van de kiesgerechtigden deelneemt 
aan de keuze der kamerkandidaten, kan vrijelijk worden aangenomen dat hoogstens 
enkele duizenden Nederlandse kiezers tot bestudering van meerdere partijprograms 
komen. Deze verkiezingsperiode zal op die regel bepaald geen uitzondering zijn. Toch 
hebben de partijen (we behandelen hier PvdA, CDA, VVD en D'66) zich meestal en 
terecht veel moeite getroost om, rekening houdende met de omstandigheden, creatief 
en met een zekere ideologische hardnekkigheid verkiezingsprograms op te stellen. 
Het program van het CDA staat daarbij, wat betreft uitvoerigheid en gedetailleerdheid 
aan de top met D'66 als goede tweede. 

1. Naam en indeling van de programs 
Programs bevatten in de regel weinig for
muleringen die op het eerste gezicht reeds 
groepen kiezers in het harnas jagen. De 
onbevangen lezer kan, als hij niet goed 
oplet, grate delen van uiteenlopende pro
grams met instemming doorlezen. Daarom 
is de keuze tussen politieke richtingen 
voor de meeste kiezers ook zo moeilijk. 
Tach kan men a! bij de kennisneming van 
titel en inhoudsopgave op interessante 
verschillen stuiten, die op de mate van 
verwantschap of verschil tussen de par-
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tijen duiden. In de naam van het program 
pleegt men de filosofie aan te geven. 'Om 
een zinvol bestaan' met als ondertitel 
'Nieuwe wegen naar een verantwoorde
lijke samenleving' is door het CDA geko
zen om de drijfveer van en het perspectief 
voor het voorgestelde beleid op aile ter
reinen aan te duiden. Een overheersing 
van de sociaal-economische problematiek 
wilde men vermijden, omdat deze niet de 
wortel van de problemen, maar een ern
stige verschijningsvorm daarvan is. PvdA 
en VVD zijn van nature minder huiverig 
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voor 'Sociaal-economisme'. 'Weerwerk' 
van de PvdA drukt de prioriteit van het 
program op vechtlustige wijze uit. De 
VVD doet dat vricndelijker met 'Samen 
aan het werk'. Het D'66-program draagt 
geen naam, hetgeen echter niet betekent 
dat het weinig zeggend zou zijn, of geen 
'filosofie' zou bezitten. 
Het CDA-program verschilt opvallend 
van de andere omdat het met 'ontwikke
lingssamenwerking' opent. Dat was ook 
bedoeld als een provocatie. De eigen no
den moeten, volgens het program, in de 
juiste verhoudingen worden gezien. De 
nood elders, in de derde wereld, is immers 
onvergelijkelijk vee! groter dan hier. Bo
vendien wordt door deze plaatsing duide
lijk gesteld dat we de problemen van ande
rcn juist nu niet vergeten mogen. De 
andere programs nemen dit onderwerp op 
in de laatste paragrafen, naast buitenlands 
en veiligheidsbeleid. In de tweede plaats 
is opvallend dat D'66 en VVD beide de 
artikelen over democratic, rechtsstaat, 
rechtsorde en binnenlands bestuur als 
openingshoofdstuk hebben. Bij CDA en 
PvdA is dat het voorlaatste hoofdstuk. De 
verwantschap met D'66 en VVD als libe
rale partijen komt hierin tot uitdrukking. 
Op het D'66-program na, dat eerst verder 
gaat met de 'nieuwe schaarsten' (energie, 
leefmilieu, ruimte), worden de sociaal
economische problemen vooraan in de 
programs behandeld (voor de PvdA is dat 
dus het openingshoofdstuk; voor het CDA 
is dat hoofdstuk II). Aansluitend behan
delen PvdA en VVD de vraagstukken van 
milieu, volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordcning. Het CDA geeft echter voorrang 
aan de immateriele welzijns- en onder
wijsdepartementen (hoofdstuk TIT, IV en 
V). Die hebben voor het CDA ook een 
sterkere profilerende betekenis dan voor 
de andere partijen. 

De programs geven blijk van de mate van 
creativiteit en inzet die aan de opstelling 
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ervan gewijd zijn. De artikelen van het 
PvdA- en van het VVD-program zijn nog 
het meest voorspelbaar. Met name bij dat 
van de VVD wordt men zelden door iets 
nieuws getroffen. Bovendien bevat dit een 
'toelichting' naast de artikelen die in de 
regel geen toelichting is maar minder dan 
een parafrase van de artikelen zelf. Tndien 
men aile zo ontstane herhalingen zou 
Iaten vervallen, dan kon er aanmerkelijk 
op de lcngte worden bespaard. 

2. Benadering van de problemen 

Sociale en economische vragen 
Hoewel de sociaal-economische proble
matiek in de media momenteel het drukst 
besproken wordt, zijn er, zoals we hier
boven al zagen, partijen die deze pre
occupatie enigszins afzwakken, omdat an
dere factoren door hen van bepaald niet 
minder belang worden geacht. Het CDA 
relativeert deze problematiek in de titel 
van zijn program en door het aangeven 
van een mondiale achtergrond van onver
gelijkelijk vee! groter nood. D'66 relati
veert door 'de nieuwe schaarsten' van 
natuur, milieu, energie, ruimte en wonen 
voorop te stellen. Beide benaderingen 
Jeiden tot kritiek op de vroegere, zo een
zijdige economische groei-ideologie. 

Groei 
Van het voorop stellen van groei verwach
ten CDA en D'66 niet aileen maar goeds. 
Het ontwikkelde Noorden mag zijn aan
spraken op welvaart niet onbeperkt ver
groten of handhaven met verwaarlozing 
van het arme Zuiden. Er zijn bovendien 
zeer nadelige neveneffecten van de groei 
aan het Iicht gekomen. Deze bezorgdheid 
deelt het CDA trouwens met D'66. Zij 
kwam al tot uitdrukking in de brochure 
'Gerede twijfel'. Bij PvdA en VVD is de 
oude nadruk op groei echter nog duidelijk 
aanwezig. De PvdA heeft ook de hoogste 
gemiddelde groei-veronderstelling (21/2 % 
tegen CDA PI~% en VVD en D'66 



PROGRAMVERGELIJKING 

11/2 % ). Op zichzelf zijn de verschillen 
tussen deze percentages niet zo imposant. 
Het zijn eerder sfeertekeningen. Boven
dien zeggen zij niet alles over de houding 
ten opzichte van economische groei. De 
PvdA legt sterke nadruk op 'groei', deze 
moet echter een selectief karakter dragen, 
rekening houdend met energie en grond
stoffenschaarste, natuur en milieu etc. 
Van de VVD gaat een nog krachtiger roep 
om economische groei uit. De nadruk op 
selectiviteit wordt danig afgezwakt. 'Sa
men aan het werk' waarschuwt tegen een 
eenzijdige bantering van ecologische nor
men en stelt dat economische belangen 
steeds mede een rol moeten spelen. De 
teneur van de groeifilosofieen wijst uit dat 
CDA en D'66, op gedeeltelijk verschil
lende basis (de rechten van de derde we
reid worden in het CDA-program extra 
benadrukt), het dichtst bij elkaar staan. 
De PvdA volgt op afstand en de VVD 
staat het verste weg. 

Bancn 
De rangschikking van cijfers in de werk
gelegenheidsplannen is niet altijd duide
lijk. De vier programs verschillen onder
ling niet in het aantal te realiseren banen 
(± 300.000). Bij aile vier gaat het om in 
te schakelen mensen, niet om volledige 
betrekkingen. De verwachtingen die men 
van deeltijdbanen heeft, !open bijzonder 
sterk uiteen. D'66 voert er meer dan 
300.000 op, wat inhoudt dat ook heel wat 
bestaande banen in tweeen gesplitst moe
ten worden. De PvdA heeft de laagste ver
verwachtingen (100.000) terwijl VVD 
(140.000) en CDA (170.000) tussenposi
ties innemen. Deze keuzen kunnen even
wei betekenen dat ongeveer de helft van 
de extra banen deeltijdbanen zullen moe
ten zijn. Het valt op dat de PvdA voor 
deeltijdbanen buiten de (semi-)overheids
sector weinig mogelijkbeden ziet. 
Men zoekt de werkgelegenheid op uiteen
Iopende wijze. De PvdA wil de arbeids-
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plaatsen in de collectieve sector sterk 
uitbreiden, meer dan tot nu toe het geval 
is; echter vooral met deeltijdbanen, zodat 
die vergroting minder dramatisch is dan 
ze lijkt. De VVD wil juist tot drastiscbe 
beperking van die uitbreiding komen. 
D'66 en CDA verkeren bier in een mid
denpositie, waarbij het CDA rekening 
houdt met beperking van de aanwas in de 
collectieve sector, overeenkomend met 
de wensen tot intoming van de overheids
uitgaven. 
Het lijkt er overigens op dat D'66 de 
laagste verwachtingen heeft van de uit
breiding van de werkgelegenheid in het 
bedrijfsleven. Dat veroorzaakt de relatief 
matige perspectieven der democraten, ten 
aanzien van bet hele werkgelegenheids
beleid. 
De uitkeringsgerechtigden worden in de 
regel ontzien. De netto-netto koppeling 
tussen sociale uitkering en andere inko
mens wordt gehandhaafd. Intoming van 
de overbeidsuitgaven wordt door middel 
van het volumebeleid nagestreefd en door 
enig snoeiwerk inzake oneigenlijk ge
bruik. Alleen de VVD heeft later 'koppe
ling' van vraagtekens voorzien. 
De kosten verbonden aan het beleid tot 
versterking van de economische positie 
van het bedrijfsleven en tot verbetering 
van de werkgelegenbeid maken ombui
gingen in de financiele sfeer noodzakelijk. 
Dat wordt in de programs terdege inge
zien. 
Als over bezuinigingen gesproken wordt 
wijst de VVD (in tegenstelling tot de 
PvdA) nadrukkelijk naar de collectieve 
uitgaven en met name naar de over
drachtsuitgaven daarin. Over de inkomens 
wordt niet gedetailleerd gesproken. Wei 
ziet de VVDin dat ook daar gematigd moet 
worden en dat daarbij de minimum gezins
inkomens moeten worden ontzien. De in
komensplaatjes van D'66 en CDA lopen 
parallel: iedereen op een minlijn die sterk 
progressief oploopt voor de hogere inko-
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mens (de matiging loopt van -1 tot -4 % ). 
De minimum gezinsinkomens wil het 
CDA beschermen. De PvdA gaat nog 
steeds, tegen de zin van diverse partijbe
stuurs- en fractieleden in, uit van een 
koopkrachthandhaving voor de minimum 
inkomens. 
De progressie voor de hogere inkomens 
is iets sterker dan bij D'66 en CDA, maar 
dat kan de gebreken van dit plaatje uiter
aard niet compenseren. De inkomensma
tiging is bij PvdA en VVD kennelijk een 
moeilijk te bespreken onderwerp. Op so
ciaal-economisch gebied komt D'66 
meestal dicht bij de CDA-lijn uit. Het is 
moeilijk om de vier programs ook op dit 
terrein via een links-rechts dimensie met 
elkaar te vergelijken. In dat denkschema 
passcn voornamelijk de wat klassiekere 
vraagstukken zoals de bescherming van 
have en goed. 

Have en goed 
Ten opzichte van de eigendom zijn VVD 
en PvdA nog als modellen voor rechts en 
links denken op te vatten. De VVD hecht 
bijzonder aan een over prive personen ge
spreide eigendom, waarbij de omgang 
daarmee wordt bepaald door marktme
chanismen. Men ziet de overheid liever niet 
op dit terrein verschijnen. Dit geldt vooral 
voor de grond, maar ook legt de VVD een 
bijbehorende nadruk op het eigen woning
bezit, waarbij ook de eigenaars van zeer 
luxe woningen (volledige en onbeperkte 
aftrekbaarheid van hypotheekrenten) zich 
in de zorg van de VVD kunnen verheu
gen. De PvdA legt een soortgelijke na
druk, maar dan op collectieve eigendom. 
De grond moet ook geleidelijk in gemeen
schapshanden overgaan. Er is een krach
tige voorkeur voor erfpacht, de particu
liere verhuur van woningen wordt toch 
min of meer wantrouwig bekeken (hoewel 
men gaarne beleggingen van grote inves
teerders in de woningbouw tegemoet ziet). 
Aan de aftrekbaarheid van de hypotheken 
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voor dure woningen (hypotheken boven 
f 300.000,-, het bedrag wordt evenwel 
in het program niet als zodanig genoemd) 
moeten beperkingen worden opgelegd. 
Het CDA gaat uit van de functie van de 
eigendom. Het vraagstuk prive of collec
tief bezit speelt bij dit denken slechts een 
zeer ondergeschikte rol. Dit biedt de mo
gelijkheid om op praktische wijze op ver
anderende omstandigheden in te spelen, 
waarbij de functie van de eigendom rich
tinggevend blijft. De nadruk is wat meer 
dan voorheen uitgevallen in de voordelen 
van erfpacht en van de beheersing van de 
grondprijzen. Eigen woningbezit wordt 
nog steeds een belangrijke zaak geacht, 
maar de aftrekbaarheid van hypotheek
renten (boven vier ton) vervalt. Ook D'66 
heeft op dit soort zaken een praktische 
kijk. De rente op hypotheken van boven 
de drie ton moet volgens dit program nog 
maar ten dele aftrekbaar blijven. Voor de 
regeling van de handel in grond worden 
diverse voorstellen gedaan die het markt
mechanisme inperken. Zowel vanuit D'66 
als CDA hoort men tegenwoordig het 
venvijt dat de oude ideologische instru
menten van VVD en PvdA, ook in dit 
soort vragen betrekkelijk weinig te bieden 
hebben. 

lnstrumenten 
De vier programs Iaten zien dat de par
tijen uitdrukkelijk in methoden en stijl 
van aanpak van elkaar verschillen. De 
ideologische posities van PvdA en VVD 
hebben traditioneel de grootste bekend
heid. Het VVD-program onderstreept de 
individuele keuzevrijheid van mensen, en 
in het verlengde daarvan de rol van een 
vrije markteconomie, waarvan eventuele 
nadelige effecten door sociale randvoor
waarden worden beperkt. De overheid 
moet aan dit krachtenspel zo goed moge
lijk ruimte geven. Aan bevoogding en re
gels heeft de VVD een hekel. Daarom 
moet er een bewuste koersverandering ko-
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men, om de vrijheden hun kans te gevcn. 
De aanvaarding van taken door de over
heid moet in de regel een tijdelijk karakter 
dragen, opdat het afstoten van die taken 
steeds aan de crde kan worden gesteld. De 
VVD duidt deze procedure aan als 'sunset 
principe'. Het is het stand punt van dege
nen die een overheid niet nodig hebben 
voor de bescherming van hun levensruim
te. Of, om met het beginselprogramma 
van de VVD te spreken: 'de mens is er 
niet om te doen wat andere mensen zeg
gen'. Toch is er een zaak waar de overheid 
wat aan moet doen. En dat is de econo
mische groei. Aan het herstel daarvan zal 
de overheid zelfs alles moeten doen, aldus 
het VVD-program. Voor de keuze voor 
economische groei heeft de VVD geen 
alternatief. De belangrijkste activiteit van 
de overheid schijnt volgens het program 
echter te liggen in een bezuiniging op de 
collectieve uitgaven, en vooral op de over
drachtsuitgaven. 

De PvdA spreekt totaal anders over de 
rol van de overheid, terzake van het 
sociaal-economisch beleid. Het program 
pleit juist voor veel meer overheidssturing 
dan nu. Een flink aantal sturingsinstru
menten, waar met name de overheid een 
belangrijke positie in wordt toegekend, 
wordt genoemd: een centraal ontwikke
lingsplan, sectorplanning, beleggingsvoor
schriften, investeringsmeldingen aan het 
centraal planbureau. De problemen van 
vandaag worden grotendeels toegeschre
ven aan het ontbreken van zulke sturings
instrumenten. De vlucht naar overheids
macht ligt in het socialistisch denken 
tamelijk voor de hand. Dat wisten wij na
tuurlijk wei. Anderzijds is het jammer dat 
de ervaringen met bepaalde ongunstige 
verschijnselen in de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat de PvdA niet tot nieu
were gedachten heeft gebracht. Hoewel in 
het program op diverse plaatsen blijkt dat 
men wei inziet dat de overheid onder al 
de naar haar toegeschoven taken, zowel in 
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financieel opzicht als wat betreft demo
cratische mogelijkheden, zwaar gebukt 
gaat, worden daaruit toch niet de politieke 
consequenties getrokken. Men hoort 
slechts een machteloze verzuchting over 
het gebrek aan politieke greep op het 
ambtelijk apparaat, over het teveel aan 
taken op centraal niveau, zodat decentra
lisatie nodig is, op democratisering van 
de samenleving. Het is niet te verwachten 
dat die verzuchtingen tot oplossingen lei
den indien men op de ingeslagen weg 
voortgaat. Bovendien is decentralisatie 
slechts een procedure, waarmee de taken 
binnen de overheid verdeeld worden en 
die zelfs een neiging oproept om nieuwe 
taken in de overheidssfeer te brengen. 

D'66 presenteert zijn eigen instrumenten 
met de nodige bescheidenheid. Men be
weert niet pasklare oplossingen voorhan
den te hebben. Gepleit wordt voor me
thodieken die aansluiten bij de menselijke 
maat. De nadruk valt op de persoonlijke 
verantwoordelijkheid en op de rol van het 
bedrijfsleven en de sociale partners. D'66 
is voor de totstandkoming van een sociaal 
contract door middel van overleg tussen 
de regering en georganiseerd bedrijfsle
ven. 'In zo'n contract moeten afspraken 
gemaakt worden over de in alle opzichten 
gewenste ontwikkeling van inkomens en 
prijzen, de realisering van investeringen 
en het arbeidsplaatsenbeleid, waaronder 
het scheppen van deeltijdbanen en het be
leid gericht op arbeidstijdverkorting ... 
Eerst als de onmogelijkheid van het afslui
ten van een sociaal contract klaarblijke
lijk is, zal de regering gerechtigd zijn zelf
standig in de inkomensontwikkeling bij 
het bedrijfsleven in te grijpen.' Gepleit 
wordt voor een college van rijksbemid
delaars nieuwe stijl dat alle CAO's toetst 
aan normen van rechtvaardiger inkomens
verdeling. CAO's die een negatieve bij
drage leveren tot rationalisering van de 
inkomensverdeling, kunnen dan onver-



PROGRAMVERGELIJKING 

hindend verklaard worden. D'66 noemt 
dit 'begeleide inkomenspolitiek'. 

Aan het innovatieve structuurbeleid wil 
D'66 bestuurlijke vorm en Ieiding doen 
gevcn door een op te richten 'Nederlandse 
r ndustriele Vernieuwingsmaatschappij'. 

Deze draagt het karakter van een zelf
standig bestuursorgaan. Diverse fondsen 
zullen aan deze Vernieuwingsmaatschap
pij ter beschikking moeten worden ge
steld. Daarnaast zullen er regionale ont
wikkelingsmaatschappijen moeten zijn. 
Tegenover de nadruk op sturingsmecha
nismen voor de overheid die door de 
PvdA worden voorgestaan, stelt D'66 zijn 
streven naar een democratisch geordende 
markteconomie. De rol van de overheid 
is daarbij veel minder dogmatisch voor
geschrevcn dan bij hun huidige oppositie
genoten. Over de vakbeweging wordt 
minder gesproken dan onder sociaal-de
mocraten en christen-democraten gebrui
kelijk is. In het CDA-program wordt 
nadruk gelegd op de bevinding dat de 
overheid de laatste jaren gestuit is op de 
grenzen van datgene wat politiek en maat
schappelijk aanvaardbaar blijkt te kunnen 
worden. Het CDA pleit voor een econo
mische orde waarin de organisatie van 
produktie, distributie en consumptie maat
schappelijk aanvaardbaar is en gebonden 
aan een aantal randvoorwaarden betref
fcnde de beschikbaarheid van energie en 
grondstoffen, een gezond milieu en de 
humanisering van de arbeidsomstandig
heden. Hiervoor wordt het begrip ge
orienteerde markteconomie gehanteerd. 
De verantwoordelijkheid en zeggenschap 
in zo'n economische orde is zoveel moge
lijk gespreid. De regio's en bedrijfstakken 
vormen niveaus waarop verantwoorde
lijkheden kunnen worden georganiseerd. 
De regels voor het bedrijfstakoverleg op 
deze niveaus worden wettelijk vastgelegd. 
De arbeidsmarkt wordt regionaal meer ge
decentraliseerd. Aan de regionale ontwik-
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kelingsmaatschappijen worden zelfstan
dige bevoegdheden toegekend. Voor het 
macro-economisch beleid draagt de cen
trale overheid de eerste verantwoordelijk
heid. De doeltreffendheid van dit beleid 
wordt gesterkt door consultatieve plan
ning. In een structuurnota zullen deze 
punten concreet moeten worden uitge
werkt. Het CDA wil hiermee inspelen op 
de verantwoordelijkheden van de samen
leving. Op mensen en organisaties zal 
een appel moeten worden gedaan. 

Welzijn, cultuur en onderwijs 

Structuur 
Deze sector wordt, naast die van het so
ciaal-economisch beleid, in de regel als 
zeer profilerend voor het CDA opgevat. 
En dat is ook het geval. In de eerste plaats 
denken we dan natuurlijk aan de rol van 
het levensbeschouwelijk particulier initia
tief. Het CDA-program benadrukt daar
van op verschillende plaatsen het grote 
belang. Deze nadruk is een wezenlijk 
element van onze democratie-opvatting. 
Gepleit wordt voor een verbetering van de 
bestuurskracht van het particulier initia
tief door middel van bijscholing, onbe
taald verlof voor het behartigen van taken 
in besturen en dergelijke, versterking van 
de relaties met de achterbannen. Graag 
zouden wij het vrije organisatieleven ook 
voor hen die onze levensbeschouwelijke 
opvatting niet delen, uitbreiden. Dat blijkt 
uit onze stelling dat meer mogelijkheden 
moeten worden geboden om ook het 
openbaar onderwijs in handen van ouders 
en sympathisanten te geven. Dit streven 
naar vergroting van de vrijheid en verant
woordelijkheid van het vrije organisatie
leven is van geheel andere aard dan het 
vrijheidsideaal van de liberalen. Ons vrij
heids- en verantwoordelijkheidsideaal is 
niet individualistisch gekleurd. 
Wel is het zo dat van de drie andere in 
het VVD-program nog de meeste positieve 
opmerkingen over het particulier initiatief 
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worden gevonden. De vrijheid van levens
beschouwelijke organisaties met eigen 
identiteit hoort daar uitdrukkelijk bij vol
gens de VVD. Ook dient de overheid de 
betrokken besturen van particuliere orga
nisaties bij planningen te betrekken. De 
opmerking over de democratisering van 
gesubsidieerde welzijnsinstellingen kan 
echter verschillend worden uitgelegd. 

De PvdA staat wat betreft de vrije orga
nisaties nog iets verder van ons af. Het 
program spreekt over het doorbreken van 
bestaande machtsstructuren en zal daarbij 
met name het christelijk particulier initia
tief op het oog hebben, aangezien vanuit 
socialistische zijde een belangrijke achier
stand bestaat, wat betreft de maatschap
pelijke organisatievormen buiten de over
heidssfeer. Toch legt de PvdA, met name 
terzake van het onderwijs, een nadruk op 
de vrijheid van richting en inrichting van 
de scholen. Meer dan bij de VVD worden 
opmerkingen gevonden over de democra
tisering van het bestuur. Dat geldt zowel 
voor de scholen (ouders, docenten, leer
lingen en vertegenwoordigers van breder 
gemeenschapsbelang) als voor welzijns
instellingen. De medezeggenschap moet 
volgens de PvdA gebonden worden aan de 
direct belanghebbende. Dit wordt vervol
gens zo uitgewerkt, dat de traditionele rol 
van besturen in welzijn en onderwijs van 
vraagtekens wordt voorzien. 

D'66 is op dit terrein waarschijnlijk onze 
felste tegenstander. Over vrijheid van 
richting wordt in hun program niet ge
sproken, wel over die van inrichting. Bij 
de democratisering van besturen worden 
de, bij de PvdA nog genoemde, vertegen
woordigers van breder maatschappelijk 
belang niet eens me,;r genoemd. Men acht 
het belangrijk dat het organisatieleven los 
komt te staan van 'maatschappelijke dog
ma's'. Het particulier initiatief op sport
gebied vindt wei waardering. De democra
tiseringsidealen van D'66 vinden ook hun 
uitdrukking in het streven naar een gede-
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centraliseerd onderwijsbeleid. Vanuit 
CDA-visie zijn daaraan enige bedenkingen 
verbonden, omdat de rechtsgelijkheid 
daardoor negatief kan worden belnvloed. 

Onderwijsdoelstelling 
Uit de onderwijsdoelstellingen, zoals ge
formuleerd door de vier grote partijen, 
blijken de verschillen al direct. De PvdA 
ziet het onderwijs in de eerste plaats als 
een instrument tot maatschappelijke be
wustwording. Beroepsvoorbereiding wordt 
nauwelijks genoemd. De VVD haalt be
roepsvoorbereiding en vakkennis juist 
nadrukkelijk naar voren als een noodza
kelijk onderdeel van de zo fel verdedigde 
'persoonlijke ontplooiing' van de leerling. 
Ook D'66 noemt persoonlijke ontplooiing 
als onderwijsdoelstelling, maar kent be
roepsvoorbereiding weer minder prioriteit 
toe. Het CDA wil, door een evenwicht 
tussen sociale vaardigheden en scholing 
tot vakbekwaamheid, het verantwoorde
lijkheidsbesef van de leerling voor zijn 
omgeving stimuleren. 

Media 
Terzake van pers, radio en tv liggen de 
kaarten weer heel anders. Het CDA mag 
worden gezien als de sterkste voorstander 
van het huidige bestel in omroepland en 
van de veelkleurigheid van de pers. Dat 
gaat gepaard met een uitdrukkelijk verzet 
tegen commercialisering op dit terrein. 
Het PvdA-program deelt deze mening tot 
op grote hoogte, maar wil naast de op 
kwantitatieve normen gebaseerde verka
veling van de omroepen, ook kwalitatieve 
normen introduceren om zodoende de ge
profileerdheid van de media te versterken. 
In 'Weerwerk' is iets minder weerstand 
te vinden tegen commercialisering dan wij 
wei zouden wensen. 
De VVD laat zich vrijwel niet uit over 
deze zaken. Aileen is een uitspraak te 
vinden over de regionale omroep die op 
commerciele basis zou moeten worden 
gefinancierd. Verder dient de overheid 
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zich verre te houden van inmenging op 
dit terrein. 
D'66 voelt zich kennelijk weinig met het 
huidige systeem van de omroepen ver
bonden. Men wenst aldaar een ontkoppe
ling tussen het abonnementental op de 
omroepbladen enerzijds en de zendtijdver
deling anderzijds. De NOS zou verzelf
standigd moeten worden en moeten wor
den gesplitst in drie afdelingen. Een daar
van zal moeten fungeren als administratief 
samenwerkingsorgaan van de huidige om
roepen, de tweede wordt een zelfstandige 
programmaproduktie-organisatie en de 
derde afdeling omvat de gemeenschappe
lijke faciliteiten. Zodoende krijgt de NOS 
in het denken van D'66 een zeer belang
rijke rol toebedeeld. Ter bestrijding van 
de concurrentie van buitenlandse com
merciele zenders, pleit D'66 voor een 
derde, commerciele tv-zender. Ook de 
regionale tv zou op commerciele basis 
moeten worden gefinancierd. Het is eigen
lijk verbazingwekkend dat de grate ver
schillen tussen de huidige oppositiepar
tijen op dit gebied tot nog toe niet de alge
mene aandacht hebben getrokken. 

Ruimte en leefmilieu 

Ruimtelijk en huisvestin[?sbeleid 
Het inzicht is gegroeid dat in het ruimte
lijk beleid het accent moet worden gelegd 
op de handhaving en zo mogelijk verster
king van de functie van de steden. Ook 
de bewoonbaarheid wordt benadrukt. In 
het verlengde daarvan ligt de wens om te 
bouwen daar waar reeds faciliteiten aan
wezig zijn. 
Het CDA geeft stadsvernieuwing een zeer 
hoge prioriteit, ook financieel ('verdub
beling van het volume van het stadsver
nieuwingsdeel van het budget van 1980'). 
Bij de PvdA valt hier eveneens een sterke 
nadruk op. Hoewel D'66 aan dit onder
werp we! een redelijke aandacht geeft, 
blijft hun program vaag terzake de finan-
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ciele inspanning. De VVD spreekt slechts 
over het op peil houden van de inspan
ning ten bate van stadsvernieuwing. 
Aile partijen achten huurverhoging on
vermijdelijk. De VVD wil de trendmatige 
verhogingen koppelen aan de inflatie en 
de ontwikkeling van de bouwkosten. De 
huur moet met de kwaliteit van de wa
ning in overeenstemming zijn en dus moet 
de woonlastenquote omhoog. Het CDA 
spreekt zich concreet over de verhoging 
van die woonlastenquote uit. Een extra 
huurverhoging van 5 % per jaar boven de 
trendmatige huurverhoging wordt nood
zakelijk geacht. Ook het huurwaarde
forfait wordt verhoogd. D'66 koppelt de 
trend aan het inflatiepercentage. Huur
harmonisatie en huurquoteverhoging zijn 
in de voorstellen besloten. 'Weerwerk' 
wenst eveneens een aanpassing van woon
lasten voor eigenaars en huurders aan de 
kwaliteit van de woning. 
Dit program is verder niet concreet over 
de uitwerking van het huurbeleid. 
CDA, D'66 en PvdA spreken allen over 
vernieuwing van het stelsel van woning
bouwcorporaties. Zeggenschap en ver
antwoordelijkheid zouden meer aan de be
woners zelf moeten toevallen. Bij de PvdA 
speelt waarschijnlijk ook het streven naar 
doorbreken van bestaande machtsstruc
turen een rol, als zij zegt dat deze woning
bouwcorporaties zodanig verkaveld moe
ten worden, dat zij meer buurtgebonden 
zijn. 
In het voorgestelde verkeersbeleid zitten 
treffende verschillen. De VVD spreekt 
vrijwel uitsluitend over het particulier 
vervoer en pleit voor aanpassingen ge
richt op 'vlotte doorstroming van het ver
verkeer'. De PvdA spreekt nauwelijks 
over dat particuliere vervoer, maar neemt 
het aileen maar op voor het openbare ver
voer. De positie daarvan moet, onder 
andere door tarieven, service en frequen
tie, worden versterkt. D'66 wil een ver
schuiving naar openbaar vervoer en lang-
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zaam verkeer, door een op 'Weerwerk' 
gelijkend beleid. D'66 wil overmatig auto
gebruik afremmen en wenst overigens een 
niet dogmatisch snelheidsregiem. Het CDA 
stelt maatregelen voor om een selectief 
autogehruik te bewerkstelligen. Het open
baar vervoer krijgt heel vee! aandacht, 
maar het tarievenbeleid wordt bij de vor
dering daarvan uitdrukkelijk niet ge
noemd. Dit program schrijft overigens een 
restrictief snelheidsregiem voor. 

Milieu en natuur 
Het D'66-program stelt de belangen van 
natuur en milieu op een volstrekt absolute 
wijze. Dit streven wordt door geen enkele 
overweging gerelativeerd. Wat dat betreft 
staat de VVD daar diametraal tegenover. 
In het VVD-program wordt er tegen ge
waarschuwd om de eisen van milieu- en 
natuurbehoud eenzijdig te stellen zonder 
met de economische factoren rekening te 
houden. Deze laatste worden nadrukkelijk 
onderstreept. CDA en PvdA nemen wat 
dit betreft een tussenstandpunt in. Een 
voorbeeld voor deze houding is het beleid 
ten aanzien van de Markerwaard, c.q. 
het Markermeer. D'66 wil het Marker
meer in elk geval behouden en van droog
legging niet horen. De VVD spreekt uit 
dat in het beleid de doelmatigheid voorop 
dient te staan. Het PvdA-program wijst 
drooglegging af zolang de noodzaak niet 
is aangetoond en het CDA wil in eerste 
instantie om budgettaire overwegingen dit 
soort grote werken niet in uitvoering Iaten 
nemen, maar de studie random dit pro
bleem moet volgens het program wel wor
den voortgezet. 
Bij de behandeling van het kernenergie
vraagstuk liggen de verhoudingen weer 
iets anders. De PvdA wil alle activiteiten 
op dit terrein stoppen. Zowel de sluiting 
van de kerncentrales als die van de fabriek 
in Almelo komt hierbij aan de orde. D'66 
heeft wat betreft de sluiting van de kern
centrales na duidelijke aarzeling het 
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PvdA-standpunt gevolgd. Toch wil men 
daar niet van een volstrekte staking van 
activiteiten weten, omdat men verwacht 
dat het onderzoek over de kernfusie nog 
tot gunstige resultaten zal leiden. Het 
CDA wenst niet tot uitbreiding van het 
huidige aantal kerncentrales over te gaan. 
Berst moet een oplossing zijn gevonden 
voor het afvalvraagstuk. Het VVD-pro
gram echter pleit onomwonden voor het 
gebruik van kernenergie. 

Binnenlands bestuur en justitie 

Decentralisatie van bestuur 
N a a lie plannen voor de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur zijn de partijen 
nogal verward in hun uitspraken terzake. 
D'66 spant daarbij de kroon met pleidooi 
voor een vierde bestuurslaag (gewestvor
ming). De PvdA zit nog op de lijn van 
'20 a 25 provincies'. In het VYD-program 
wordt enerzijds uiterste terughoudendheid 
ten opzichte van uitbreiding van het aantal 
provincies bepleit, maar tegelijkertijd 
wordt de vorming van stadsagglomeratie
besturen voorgesteld. Deze nieuwe orga
nen moeten de status van provincie heb
ben. Het CDA laat een geringe uitbreiding 
van het aantal provincies toe en wijst de 
vierde bestuurslaag ondubbelzinnig af. 
De voorstellen over de reorganisatie van 
de politie hangen niet logisch met boven
staande beleidslijnen samen. D'66 wil ge
heel (inter)gemeentelijk georganiseerde 
politiekorpsen, zoals ook de CDA-Be
stuurdersvereniging destijds heeft voorge
steld. De PvdA legt eveneens het zwaar
tepunt bij de gemeenten. Daarentegen 
streeft de VVD nog naar een landelijke 
organisatie met een provinciaal en ge
meentelijk beheer. 

Minderheden 
Terzake het minderhedenbeleid staan 
D'66, PvdA en CDA maatregelen voor, 
die het recht van minderheden op ontwik-
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keling van eigen cultuur en levensbeschou
welijke instelling de kans geven. Het CDA 
gaat daarin het verst. Bij de VVD is ook 
wei oog voor de rechten op de eigen ont
wikkeling, maar streeft men op de wat 
langere termijn naar assimilatie van de be
treffcnde bevolkingsgroepen. D'66 matigt 
zijn waardering voor het eigen organisa
tieleven van culturele minderheden met de 
stelling dat 'kunstmatige verdeeldheid van 
herkomst' afgewezen moet worden. 

Justitie 
Tussen het CDA en de andere partijen be
staan hier traditionele tegenstellingen, 
waarvan we enkele sprekende voorbeelden 
noemcn: 
Abortus en euthanasic: 'Om een zinvol 
bestaan' is het enige van de vier programs 
dat niet spreekt over abortus. De andere 
drie pleiten nog steeds voor verdergaande 
liberalisatie en voor een ecnduidig be
slissingsrecht voor de vrouw. De PvdA, 
YYD en D'66 pleiten eveneens voor het 
niet strafbaar stellen van vormen van 
euthanasic. Het CDA-program acht echter 
een wetswijziging op dit punt niet nood
zakelijk. 

Terzake de zedelijkheidswetgeving wordt 
door PvdA en D'66 voor afschaffing ge
streden. Vooral de 'beknotting van de 
sexuele vrijheid' zit D'66 hoog, terwijl de 
remmen op porno in het PvdA-program 
als onverteerbaar punt worden opgevoerd. 
Daarmee wordt impliciet 'Weerwerk' ge
boden tegen de feministische leuze 'porno 
is vrouwenhaat'; een leuze die het CDA 
dierbaarder zal zijn. 

Merkwaardig is tevens dat de PvdA nog 
steeds pleit voor herzicning van de 
'strenge' internationale verdragen inzake 
soft-drugs. 
Het individualistische vrijheidsideaal 
blijkt onder het hoofdstuk justitie bij D'66 
en PvdA zijn krachtigste kampioenen te 
vinden. 
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Buitenland, defensie, ontwikkelingssamen
werking 
Van de vier programs is aileen dat van de 
PvdA gekenmerkt door een duidelijke 
terughoudendheid ten opzichte van de 
Europese Gemeenschap. De PvdA onder
streept het vetorecht dat Nederland ter
zaken van belangrijke beslissingen heeft. 
Dit standpunt was uiteraard al bekend 
vanuit de periode van de Europese ver
kiezingen. De andere drie partijen zijn 
duidelijk pro-Europees. 

Een interessant punt is ook in hoeverre 
in de verschillende programs rekening 
wordt gehouden met de Nederlandse posi
tie in het internationaal kader. Zo pleiten 
D'66 en PvdA zonder meer voor een 
boycot van Zuid-Afrika, ook als dit een 
Alleingang van Nederland betekent. In 
het CDA-program wordt de mogelijkheid 
van boycot van Zuid-Afrika ook nadruk
kelijk gesteld, maar het program legt toch 
wei sterk de nadruk op pogingen om dit 
soort boycots samen met andere Ianden 
tot uitvoering te brengen. Het VVD-pro
gram wijst een boycot van Zuid-Afrika 
zonder meer af. 
De rol van de internationale kaders 
spreekt uiteraard het sterkste in de defen
sieparagrafen van de vier partijen. PvdA 
en VVD nemen hier de beide extreme 
posities in. De PvdA wil vier a vijf van de 
zes kerntaken van Nederland schrappen, 
de invoering van kruisraketten zelfs niet 
overwegen, het defensiebudget omlaag 
brengen, en tegelijkertijd wei kritisch lid 
van deNA YO blijven. Het overleg met de 
NAVO-bondgenoten kan in de conceptie 
van de PvdA maar weinig betekenis heb
ben voor de uitvoering van het eigen be
leid. De vraag is dan ook wei gesteld in 
hoeverre de stelling, dat zij desalniettemin 
kritisch NA YO-lid zouden willen blijven 
een serieuze betekenis heeft. 
Bij de VVD bestaat een treffend gebrek 
aan bezorgdheid over het bewapenings
vraagstuk. Het program legt er slechts de 
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nadruk op dat wij niet zwakker moeten 
worden dan het Oostblok. Om die reden 
moeten de kruisraketten worden inge
voerd. 

CDA en D'66 beschikken over vrij ge
differentieerd uitgewerkte defensiepara
grafen, hetgeen te maken heeft met de ge
nuanceerde benadering van het bewape
ningsvraagstuk. Beide groeperingen leggen 
steeds de nadruk op de waarde van Oost
West onderhandelingen, de waarde van de 
kleinere stappen en van de wederzijdsheid 
in het wapenbeheersingsproces. Het voor
behoud tegen plaatsing van kruisraketten 
wordt in het CDA-program wat uitvoe
riger beschreven dan in dat van D'66. Van 
een definitieve standpuntbepaling terzake, 
kan men in beide programs nog niet spre
ken. In het D'66-program wordt de mo
gelijkheid van een gezamenlijk optreden 
met Ianden als Skandinavie, Polen en 
Roemenie opgevoerd. Dit standpunt is bij 
het CDA niet te vinden, aangezien men 
het als politick onwezenlijk beschouwt. 
Inzake de ontwikkelingssamenwerking 
heeft CDA de meest gedetailleerde en 
vergaande voorstellen. Dit beleid is ook 
vee! breder, dus niet aileen of hoofdzake
lijk sociaal-economisch, gericht dan bij 
andere partijen het geval is. De niet
gouvernementele hulporganisaties krijgen 
veel aandacht. De PvdA legt eveneens de 
nadruk op dit beleidspunt. In 'Weerwerk' 
valt een Iichte voorkeur op voor Ianden 
met een voor sociaal-democraten aan
trekkelijk regiem. D'66 spreekt voorzich
tig over 'het streefcijfer van 1112 % van 
het netto nationaal inkomen ten behoeve 
van ontwikkelingsgelden'. (PvdA en CDA 
zijn in dat opzicht minder terughoudend 
met een tendens tot enige uitbreiding van 
de budgetten!) Het beleid richt zich voor
namelijk op de sociaal-economische 
vraagstukken in het mondiale verband. 

De VVD wil de huidige inspanning hand
haven, maar pleit op voorzichtige wijze 
voor harmonisatie met eigen nationale 
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belangen (eigen kennis en eigen bedrijfs
leven bepalen de richting van de hulp). 

3. Verval van een indelingsmodel 
In het voorgaande zijn hoofdzakelijk die 
beleidsvragen aan de orde gesteld, waarop 
de vier programs met onderling verschil
lende voorstellen reageren. Overzien we 
het patroon van antwoorden, dan is het 
moeilijk om daarin een vaste regelmaat te 
ontdekken. De verhoudingen tussen de 
programs wisselen steeds. In duidelijk 
minder dan de helft van de gevallen is van 
een links/rechts tegenstelling sprake. Deze 
polariteit geldt aileen daar waar de keuze 
betrekking heeft op de vraag: publiek of 
privaat, overheid of individu. Ook is die 
polariteit aanwezig op het beleidsterrein 
defensie (met een uitstraling 'uiteraard' 
naar de toepassing van kernenergie). 
Het gaat hier dus om oud erfgoed uit libe
rale en socialistische kring. Wie deze 
links/rechts dimensie nog immer onder 
fundamentele tegenstellingcn in de Neder
landse politick beschouwt, verraadt daar
mee een traditionalistische trek. De dui
delijkheid die op grond van zo'n visie aan 
PvdA en VVD wordt toegeschreven, 
draagt een conventioneel karakter. 
Hoe sterker de oude links/rechts dimensie 
een rol speelt, des te meer overeenstem
ming is er tussen D'66 en CDA. Deze 
partijen verwerpen de oude instrumenten 
van VVD en PvdA. De VVD ziet moge
lijkheden voor oplossing van problemen 
in de vermindering van overheidsinvloed, 
afschaffing van tal van regels, beeindiging 
van overheidstaken. Een 'invisible hand' 
schijnt de creatieve en ondernemende 
mens vanzelf op goede banen te leiden. De 
PvdA, als voorspelbare tegenhanger, wijdt 
wel aandacht aan de problemen van een 
steeds meer overbelaste overheid, maar 
meent deze te moeten beheersen door een 
drastische toename van overheidsinvloed. 
Hoe dit allemaal democratisch te contro
leren is (en te betalen!), daarover vindt 
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men weinig concrete voorstellen. Decen
tralisatie binnen de overheid kan toch niet 
voldoende zijn. 

Er zijn diverse andere, hoogst actuele vra
gen waarop de links/rechts dimensie niet 
;Jast, namelijk: 

Op sociaal-economisch terrein: 
- de prioriteit voor het streven naar 
economische groei 
- de concreetheid en de sterkte van de 
voorgestelde inkomensmatiging 
- de mate waarin wordt vastgehouden 
aan de rol van de sociale partners. 

D'66 en CDA staan bij de beantwoording 
van deze vragen aan de ene zijde, PvdA 
en VVD min of meer aan de andere zijde. 

Op de Rehieden van welzijn, cultuur en 
moraal: 
- de mate van waardering voor de (le
vensbeschouwelijk gerichte) organisaties 
- de commercialisering van de media 
- het individualisme in de cultuuropvat-
ting en in het voorgestelde emancipatie
beleid 
- vragen van Ieven en dood 
- de houding ten opzichte van de zedelijk-
heidswetgeving. 

Het CDA staat hier meestal tegenover alle 
anderen. Soms staat de VVD wat dichter 
bij ons standpunt, soms de PvdA. Maar 
D'66 is onze meest extreme tegenspeler. 
Het gaat hier om klassieke vragen van een 
christelijke politick. Vandaar dat D'66, 
zowel gezien zijn overeenkomsten met het 
CDA-beleid op andere terreinen, als van
wege zijn scherpe tegenstand op de zojuist 
genoemde vragen, niet alleen als een 
CDA zonder C kan worden getypeerd, 
maar als een CDA met nadrukkelijk door
gekraste C. Ret individualistisch huma
nisme heeft bij D'66 zeer ondubbelzinnige 
vormen aangenomen. 

Er zijn trouwens enkele beleidsvragen, 
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waarop D'66 een sterk van alle anderen 
afwijkend antwoord geeft. Dat geldt voor: 
- het absolute standpunt ten aanzien van 
het behoud van natuur en milieu 
- het in extreme mate gokken op deel
tijdbanen 
- de aanvaarding van een vierde bestuurs
laag. 
Op het eerste gezicht een ratjetoe van on
derwerpen. Ze hebben echter gemeen dat 
ze rond het ontstaan van D'66 of wat later 
actueel waren of werden in de Neder
landse politick. De wijze waarop D'66 
zich op die kwesties stort, verraadt een 
grote 'trendgevoeligheid' of, onvriendelij
ker gezegd, modieusheid. D'66 profileert 
zich graag aan nieuwe politieke verschijn
selen. Wellicht dat de sterke nadruk op 
invoering van vercommercialiseerde tv 
(als reactie op satelliet-tv uit het buiten
Iand) ook tot die psychologische trek te 
herleiden is. 

Voorts is er een type vraagstukken waarbij 
CDA en PvdA, al of niet samen met D'66, 
tegenover de VVD staan. Deze vragen 
betreffen zorg voor de kwetsbare groepen 
in de samenleving: Wij noemen: 
- de ontwikkelingssamenwerking (waar 
het CDA wei een veel breder beleid voor
stelt) 
- koppeling in de sociale zekerheid (on
danks de ook hier bestaande verschillen 
tussen CDA en PvdA) 
- het minderhedenbeleid (de tegenstelling 
is hier niet zo diep) 
- de stadsvernieuwing (prioriteit voor het 
CDA). 
Tegelijkertijd moet echter worden gezegd 
dat de offers die voor het laatste punt 
nodig zijn bij de PvdA niet vermeld wor
den. Daarvoor kan het CDA beter bij de 
VVD terecht! 

Tenslotte verdient vermelding dat het 
PvdA-program zich van de andere drie 
onderscheidt door verwaarlozing van de 
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internationale kaders waar Nederland 
zich in bevindt. Dit geldt niet aileen voor 
de houding ten opzichte van de invloed 
van de NAVO-bondgenoten op zichzelf 
(afgezien dus van de bewapeningsproble
matiek), maar ook ten opzichte van de 
eventuele verdieping van de Europese Ge
meenschap. Voor een vanouds internatio
naal georganiseerde beweging is dat een 
merkwaardige eigenschap. 

De politieke stijl die vanuit het CDA
program naar voren komt, is er een van 
grote concreetheid en gedetailleerdheid 
en van een eerlijk en vaak hard steilen 
van de problemen, de te brengen offers en 
de mogelijkheden voor het beleid. Dit ge
beurt ondanks de pijn die het aan de op
steilers zelf heeft gekost. Bij D'66 vinden 
wij eveneens een tamelijk gedetailleerd 
program, maar aan het doorrekenen van 
de financiele mogelijkheden is daar blij
kens eigen zeggen vee! minder gedaan. 
PvdA en VVD hebben programs die in 
feite een stuk vager zijn. 

Het zal uit bovenstaande duidelijk zijn 
dat, welke coalitie ook de regeringsver
antwoordelijkheid zal dragen, altijd een 
ruime mate van conflictstof voorhanden 
zal zijn. 
Gezien de spanningen in het PvdA-pro
gram (veel overheidsinvloed bij een gebrek 
aan greep op het overheidsapparaat; toch 
nog veel wensen bij een relatief geringere 
bereidheid tot bezuining en inkomensma
tiging, scheidslijnen die zich nu al in de 
socialistische gelederen vertonen), gezien 
de duidelijke spanning met het D'66-
program en gezien de extreme eisen van 
de kleinere partijtjes, zal een links (min
derheids)-kabinet nogallicht ontvlambaar 
zijn! De problemen van een CDA/VVD
coalitie kennen wij momenteel uit erva
ring. Aileen een grote compromisbereid
heid, die gezien de krachtsverhoudingen 
met name van de VVD verwacht moet 
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De droom van een 'niet-christelijke sa
menwerking' tussen links, rechts en mid
den kan vanwege de scherpe tegenstel
lingen op sociaal-economisch, ruimtelijk, 
ecologisch, bestuurlijk, internationaal en 
defensieterrein wei als een drakerig ge
heel worden getypeerd. 
Hetzelfde geldt voor een nationaal kabi
net. Dat zou nog een extra pakket tegen
steilingen in zich dragen, terwijl anderzijds 
kan worden toegegeven dat zo'n kabinet 
een wat grotere stabiele kern voor het 
beleid op sociaal-economisch gebied zal 
bezitten (CDA/D'66). 
De beide andere combinaties (CDA/D'66 
/VVD of CDA/D'66/PvdA) vertonen 
waarschijnlijk meer innerlijke samenhang 
en zijn ook van een aangename breedte. 
Spanningen zijn echter met een blik op 
de onderscheidene programs in beide ge
vailen direct waarneembaar. De keuze ligt 
dus niet zonder meer voor de hand. Ze 
wordt bovendien bepaald door de bereid
heid van anderen, door het klimaat dat 
tussen de toekomstige partners bestaat of 
geschapen kan worden. De ervaringen uit 
1977 leren dat een simpele intentie nog 
tot onverwachte uitkomsten kan Ieiden. 

De partijpolitieke relaties vertonen van 
terrein tot terrein een verschillend patroon. 
Meer dan een van deze terreinen hebben 
voor het CDA een sterk profilerende be
tekenis. Daarom zal het voor de beeldvor
ming rond het CDA en voor de bewust
heid van eigen politieke filosofie ongunstig 
zijn als bij de vraag naar de meest ge
wenste regeringscombinatie uitsluitend de 
overeenkomsten op een beleidsterrein, 
bijv. het sociaal-economische, als door
slaggevend zouden worden beschouwd. 
Wie op principiele, maar ook op empiri
sche gronden pretenties van het links
rechts schema afwijst, zal bij zijn politieke 
partnerkeuze deze afwijzing ook in zijn 
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afweging van voor- en nadelen tot uit
drukking moeten brengen. 

Het praten over links en rechts verdoezelt 
flinke delen van het politieke denken in 
de vier partijen. Er zijn zoveel verschillen 
tussen de vier behandelde programs dat 
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er werkelijk echte keuzen kunnen worden 
gemaakt. Deze stelling krijgt bij vergelij
king van de vier royale ondersteuning. 
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door mevr. M. C. de Wit-Mulder 

mevrouw M. C. de Wit-Mulder is lid van het CDA en 
o.a. voorzitter van De Nederlandse Vereniging voor 
V rouwenbelangen. 
Zij reageert op het artikel 'Emancipatie en individuali
sering' van de hand van mevr. mr. f. f. M. S. Leyten
de Wijkerslooth, dat werd opgenomen in Christen 
Democratise he Verkenningen 0/81 (december 1980 ). 

Reactie op 'Emancipatie en 
individualisering' 

De opzet van het artikel van mevrouw Leyten is, om 5 jaar na het jaar van de vrouw 
het emancipatiebeleid te evalueren en te toetsen op het effect op andere aandachts
velden van het CDA. 
Daaronder worden dan verstaan: de positie van kinderen en gezin, de thuiswerkende 
vrouw, vrijwilligerswerk, een evenwichtige inkomensverdeling, de zorg voor alleen
staanden en andere samenlevingsvormen. 

De schrijfster zoekt naar een samen
hangende visie die voor het CDA uit
gangspunt kan zijn voor emancipatie van 
de vrouw, en die bovendien het gezin als 
het ideale opvoedingsklimaat voor kin
deren beschermt, en hulp biedt aan een 
toenemend aantal een-oudergezinnen. 
De structuur van het gezin wordt niet ter 
discussie gesteld. Voor mij is het zeer de 
vraag of 'het CDA' kan uitmaken hoe het 
ideale opvoedingsklimaat voor de jeugd 
van de toekomst eruit moet zien. 
De gezinnen zijn klein geworden, over de 
positie van de arbeid in de maatschappij 
is het laatste woord ook nog niet gezegd. 
De anticonceptie is tot ontwikkeling ge
komen, het tahoe is eraf; jonge mensen 
staan voor andere keuzen dan vorige ge
neraties. Ook binnen het CDA reageren 
mensen verschillend op de veranderende 
samenleving, en zoeken zichzelf een weg. 
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Een stellingname in dit artikel waarin 
christelijke vrouwenorganisaties de taak 
krijgen toebedeeld 'de mensen de weg te 
wijzen' sluit niet aan bij de huidige wer
kelijkheid. Alsof mensen, vrouwen, niet 
bewust kiezen voor samenwerking in een 
organisatie, en zelf die gemeenschap vor
men. 
Ook in CDA-kringen zijn mensen mondig 
geworden, juist vrouwen zijn zeer bewust 
bezig hun rol in bet Ieven en hun verant
woordelijkheden in de veranderende 
maatschappij op wezenlijke punten op
nieuw te doordenken. 

De brochure over bet gezin gaf duidelijk 
aan dat de positie en de opvattingen van 
en over vrouwen veranderd zijn en niet 
meer kloppen met de door kerken en tra
ditie gevormde ideeen, afkomstig uit een 
andere cultuur die langzaam maar zeker 
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achter ons komt te liggen. 
Voor het spanningsveld tussen de verzelf
standiging van de vrouw en de positie 
van het type gezin met kinderen dat ons 
vertrouwd was en veelal nog is, hebben 
we geen verlossend eindmodel. Er bestaat 
nog helemaal geen consensus. De maat
schappelijke en politieke consequenties 
zijn daarvoor te groat. Misschien zal de 
toekomst leren dat niet een model kan 
voldoen voor 14 miljoen Nederlanders. 
Zelfstandige mensen zijn verschillend en 
creatief, en hebben verschillende behoef
ten. 
En dan lees ik in het onderhavige artikel: 
'De overheid dient zich te onthouden van 
maatregelen die het ouders moeilijker rna
ken, zelf de verantwoordelijkheid en de 
zorg voor hun kinderen op zich te nemen. 
maatregelen die zozeer gericht zijn op 
eigenbelang dat mensen van elkaar ver
vreemden en teruggeworpen worden op 
hun individualisme ... en mensen moeten 
in de gelegenheid blijven vrijwilligerswerk 
te verrichten'. Wat is de tendens van deze 
opmerkingen? Ik lees het als een vast
pinnen op de oude gegeven situatie, terwijl 
de emancipatie juist zo'n vlucht neemt 
omdat mensen beter inzicht krijgen in hun 
eigen positie en in de mogelijkheden van 
een open en veelzijdige samenleving. En 
die ontwikkelt zich des te beter als veel 
meer mensen, vrouwen ook, hun persoon
lijke capaciteiten inbrengen op aile ni
veaus. Inderdaad een vorm van individua
lisering, individuele ontwikkeling, in de 
plaats van de vroegere vanzelfsprekende 
en daardoor van jongs af ingebakken 
afhankelijkheid. 
Het gei'soleerde thuisleven is voor veel 
vrouwen een handicap geworden, een ver
enging van hun gezichtsveld en realiteits
zin ten opzichte van de buitenwereld waar 
hun man en kinderen verblijven. Dat heeft 
a! heel wat spanningen opgeroepen. In dit 
artikel zijn de huidige problemen van 
vrouwen in gezin en maatschappij niet 
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zichtbaar gemaakt, maar er wordt wei ge
suggereerd dat individuali sering uit den 
boze is. Er zou nog heel wat meer te zeg
gen zijn over samenlevingsverbanden en 
ieders persoonlijke rechten en plichten. 
Jk ben het helemaal niet eens met de stel
ling dat individualisering van het inkomen 
de mensen terugwerpt op zichzelf en dat 
daarmee de betekenis van mensen voor 
elkaar en hun gevoel voor verantwoorde
lijkheid ontkend wordt. Van zelfstandige 
mensen kan en moet juist meer verant
woordelijkheidsgevoel en volwassen soli
dariteit verwacht worden. 
Het draagkrachtbeginsel en het solidari
teitsbeginsel in de sociale zekerheidswet
geving zijn wezenlijke elementen. Maar de 
vraag is hoe het systeem waarin deze zaken 
nu vastliggen omgebogen moet worden, 
aangepast aan een nieuwe tijd en andere 
ontwikkelingen. Het systeem is er voor de 
mensen en niet omgekeerd. Om uit econo
mische overwegingen gehuwde vrouwen 
met kinderen af te houden van deelname 
aan het maatschappelijk Ieven is anti
emancipatoir en zal op langere termijn 
niet lukken ook. Vrouwen gaan zich reali
seren wat hun levensvulling en hun moge
lijkheden zijn, op welke wijze zij een per
soonlijke inbreng hebben in hun eigen 
kring en in de maatschappij en wat zij 
hun kinderen al of niet meegeven in 
diverse situaties. Het zijn ook de vrouwen 
die de rol van vaders in gezinnen ter spra
ke gebracht hebben. 
De persoonlijkheidsontwikkeling van 
vrouwen en mannen, de emancipatie dus, 
is een onontkoombaar gevolg van onze 
hoogontwikkelde samenleving. We zullen 
de consequenties wei moeten inbouwen, 
al is het niet gemakkelijk en kan het niet 
allemaal ineens. 
Maar om dan te blijven uitgaan van de 
gedachte: het kind hoort door de moeder 
in het gezin te worden opgevangen, zij zal 
dus haar baan opgeven, alsof de vrouwen 
dat in de toekomst niet zelf zullen bepalen 
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en alsof er geen andere systemen denk
baar zijn om de zorg voor elkaar, gebor
genheid, verantwoordelijkheid, liefde en 
de financien te waarborgen, lijkt mij wei
nig aan te sluiten bij de realiteit en visie 
op de toekomst. 

Nogmaals, ik heb geweldige bezwaren 
tegen uitspraken die suggereren dat eman
cipatie mensen terugwerpt op hun eigen 
belang. Als iemand zo over mensen denkt 
is dat haar zaak. Maar het is wel gevaar
lijk wanneer in een blad van het weten
schappelijk instituut van het CDA een 
dergelijke opvatting in een betoog vijf 
maal herhaald wordt. Dan lopen we het 
risico dat zo'n idee een eigen Ieven gaat 
leiden. 
Met emancipatie zijn heel andere dingen 
aan de hand. Het gaat er wei degelijk om, 
onafhankelijkheid en betere persoonlijk
heidsvorming te bevorderen. En wei zon
der de druk van betutteling door ver
gaande fatsoensnormen en nog minder 
door de onmacht van financiele en maat
schappelijke afhankelijkheid. 
Het gaat ook om de erkenning van het 
werk van thuiswerkende vrouwen als een 
belangrijke en onmisbare waarde in de 
samenleving, en dit dan ook in arbeids
tijd en energie uit te drukken. We zullen 
zien dat dan ook mannen belangsteiling 
krijgen voor het 'vak'. 
En om het bevorderen van zelfredzaam
heid van iedereen. Tot op heden wordt in 
elke gemeenschap een overinvestering in 
het verzorgen van de groep of het gezin 
als iets vanzelfsprekends van vrouwen ver
wacht. Het zoeken naar mogelijkheden 
voor gczamenlijke zorg en tijdsinvestering 
in opvoeding, huishouding en vrijwilli
gerswerk is misschien wei veel terechter 
solidariteit te noemen. Tenslotte zijn de 
taken nu zo verdeeld dat de een kan 
vluchten in werk buiten de deur en de 
ander emotioneel teveel gebonden is aan 
haar werk, omdat haar gezin ook haar 
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geborgenheid in het Ieven vertegenwoor
digt. Nog afgezien van de kwestie of dat 
voor de opvoeding wei zo'n ideale situatie 
is in de kleine gezinnen, betekent het dat 
al die vrouwen na een periode met kinde
ren nog een heelleven voor zich hebben. 
Aandacht voor de geestelijke gezondheid 
van vrouwen brengt in dit verband nog 
heel wat andere belangen aan het Iicht. 

Ik hoop dat het CDA werkelijk zal na
denken over systemen die passen bij mon
dige mensen, van wie zorg en onderlinge 
solidariteit verwacht mag worden. En dat 
men er van uit gaat dat de verzelfstandi
ging van de vrouw niet aileen onontkoom
baar is, maar vooral ook een belangrijke 
positieve ontwikkeling voor de toekom
stige samenleving. 

Naschrift van mevrouw Leyten: 

Het is ondoenlijk om in enkele zinnen 
deze reactie van mevrouw De Witte be
strijden, omdat zij mij stellingen toedicht, 
die ik nimmer heb betrokken, bedoelingen 
bespeurt, die er niet staan en ik ook niet 
heb, tendensen waarneemt, die bij zorg
vuldige lezing van mijn artikel daaruit niet 
kunnen worden afgeleid en tenslotte zelfs 
tussen aanhalingstekens citeert, wat geen 
letterlijke citaten zijn. Kortom, het is te 
betreuren, dat een discussie over het 
emancipatiebeleid in relatie tot andere 
beleidsterreinen kennelijk leidt tot emotio
nele reacties, terwijl het CDA - en het 
CDA niet aileen- nu juist zo'n behoefte 
heeft aan een zorgvuldige analyse en dis
cussie over de vraag, welke beleidsmaat
regelen werkelijk de emancipatie van de 
vrouw dienen en welke slechts onder de 
vlag van de emancipatie meelopen, maar in 
feite strijdig kunnen worden met beginse
len van draagkracht en solidariteit die ook 
mevrouw De Wit zegt wezenlijk te vinden. 
De term individualisering, die mevrouw 
De Wit gebruikt in de zin van 'individuele 
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ontwikkeling', heb ik in een heel andere 
betekenis gebruikt nl. de betekenis, die 
in het Haagse politieke jargon daaraan 
wordt gegeven: het overstappen van een 
systeem, waarin belastingen, sociale uit
keringen en lonen en inkomens geent zijn 
op gezinnen of samenlevingsverbanden, 
naar een systeem waarin met belastingen, 
uitkeringen en lonen en inkomens voor
namelijk nog rekening wordt gehouden 
met individuen. Een vee! bredere beteke
nis van het begrip individualisering is te 
vinden in het uiterst boeiende afscheids
college van prof. Hofstee te Wageningen 
(oktober 1980). 

Mevrouw De Wit heeft kortom ongelijk, 
als zij denkt, dat ik tegen individuele ont
wikkeling van vrouwen zou zijn, dat ik 
geloof, dat emancipatie mensen terug
werpt op hun eigen belang, dat ik het 
beleid wil vastpinnen op de oude gegeven 
situatie. 
Mijn hoofdmotief voor het schrijven van 
mijn artikel was het uiten van mijn zorg 
over de gevolgen van het individualise
ringsbeleid, o.a. voor die vrouwen die nog 
niet in staat zijn te participeren in betaalde 
arbeid wegens gebrek aan opleiding of 
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maatschappelijke ervaring, die niet in 
staat zijn twee voile banen te combineren 
(jonge kinderen + beroepsarbeid) en 
voor alleenstaanden, die in dat systeem 
achterop lijken te raken. Als wij het erover 
eens zijn, dat het nog wei een of twee 
generaties kan dur~n voordat werkelijk 
betaalde en onbetaalde arbeid eerlijk 
over mannen en vrouwen zijn verdeeld, 
zal de overheid in die tussenperiode in de 
gaten moeten houden, welke zwakke groe
pen bescherming behoeven en daarom 
grenzen moeten stellen aan de individuali
sering. Het Program van Uitgangspunten 
en het nieuwe verkiezingsprogram van het 
CDA hebben dat gelukkig ook gedaan, 
overigens met steun van het CDA-Vrou
wenberaad. De uiterst benarde financieel
economische situatie verhaast en verhevigt 
de discussie over de individualisering, 
maar wordt daar m.i. niet door veroor
zaakt. De oorzaken zijn in het systeem 
van individualisering zelve gelegen, zoals 
ik in mijn artikel heb betoogd. 
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door drs. A. J. van Dulst 
dr. Gerben A bma: Geloof en politick - Confessionele 
partijvorming in Friesland. Fryske Akademy nr 586; 
530 pag.; prijs f 85,-. Uitgave: Friese Pers. Leeuwar
den. 
Dit hoek wordt besproken door drs. A. J. van Dulst, 
directeur NUFFJC 1, raadslid van Den Haag en o.m. 
lid van de Raad voor Overheid en Samenleving van de 
Hervormde Kerk. Hij redigeerde vorig jaar 'Herinne
ringen aan de Unie waarin we ons thuis voelden'. 

Voorstudie op Fries Christelijk
Historischen 

De ARP was de oudste, georganiseerde partij van ons land. Onder Ieiding van de toen 
nog hervormde predikant A. Kuyper (de Doleantie dateert van 1886) kwam ze in 
1878 tot stand, maar de eerste Anti-Revolutionaire Kiesvereniging ontstond al in 1851: 
'Nederland en Oranje' te Amsterdam, voortgekomen uit Reveilkringen. 
De 'Bond van kiesverenigingen op Christelijk-Historische grondslag in de provincie 
Friesland' werd in 1898 opgericht en werd geleid door drie confessionele predikanten 
uit de Hervormde Kerk, waarvan dr. J. J. Schokking drie jaar later door het district 
Harlingen naar de Tweede Kamer werd afgevaardigd. Doch de eerste kiesvereniging 
van C.H.-richting stamt reeds uit 1864: 'Nederland en Oranje' te Dokkum, nauw ver
bonden met het Fryske Reveil. 

Vanaf 1849 hadden de Friese confessio
nelen eigen vertegenwoordigers in som
mige gemeenteraden, in 1865 slaagde men 
erin om een representant in de Staten ge
kozen te krijgen, maar voor het parlement 
in Den Haag moest men veellanger wach
ten om de liberale overheersing in de 
Friese kiesdistricten te kunnen overwin
nen. Mr. G. Groen van Prinsterer, Ka
merlid vanaf 1848 tot 1865 toen hij, deels 
uit wanhoop ooit nog iets te bereiken, 
voor het lidmaatschap bedankte, werd in 
'66 in Sneek kandidaat gesteld en haalde 
er 505 stemmen tegen de winnende libe
raal 905. Hij was de grondlegger van de 
AR- of CH-beweging waarmee praktisch 

aile vroege kiesverenigingen contact on
derhielden. In zijn laatste levensjaar 
(1876) stelde hij vierderlei uitdrukking 
voor de beweging te kennen: Anti-revolu
tionair, christelijk-nationaal, christelijk
protestantsch of misschien liever christe
lijk-historisch. Het is opmerkelijk dat de 
confessionelen in Friesland, in tegenstel
ling tot gelijkgezinden in andere provin
cies, een zeer duidelijke voorkeur aan de 
dag legden voor de laatste uitdrukking. 
Bij zijn voorstudie op de officiele organi
satie van de Fries Christelijk-Historischen 
(1898-1908) is Gerben Abma z6 geboeid 
geraakt door wat er van 1844-1871 aan 
vooraf ging, dat hij nog niet aan zijn be-

1 Netherlands Universities Foundation for International Co-operation. 
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doelde onderwerp is toegekomen, omdat 
hij de eerste kwart eeuw van de confes
sionele partijvorming in zijn gewest tot 
object van het nu voorliggende werk van 
ruim 500 pag. maakte. We danken er een 
boek aan dat niet aileen politieke, maar 
ook sociale en kerkelijke geschiedenis 
van Friesland schrijft, tot in details van 
de kleinste dorpen die toen nog een eigen 
predikant in de hervormde pastorie had
den wonen waar men het tegenwoordig 
vooral van combinaties moet hebben. 

Armoede en welvaart zetten beide een 
stem pel 
In de vaderlandse geschiedschrijving van 
de 19e eeuw wordt nogal eens voorbijge
gaan aan de armoede van de veertiger 
jaren, zozeer overstemd door het liberale 
feestgedruis over de grondwetsherziening 
van Thorbecke. Abma doet dat zeker niet. 
Hij herinnert eraan dat op de zeer strenge 
winter van 1844/45 met 18 weken vorst 
een zomer volgde waarin zich voor het 
eerst de aardappelziekte openbaarde. Een 
jaar later kwam de roest in de rogge en 
hing de dreiging van longziekte bij het vee 
langdurig boven de boerderijen. 
Het politieke jubeljaar 1848 was sociaal 
gezien voor Friesland een dieptepunt. 
Het armen-onderhoud uit de gemeente
kassen vergde er 21/2 maal meer dan in 
andere delen van het land. Velen waren 
bereid in de onheilen de dreigende vinger 
van God te zien. De indruk die ze maak
ten kan volgens Abma mede een verkla
ring vormen voor de godsdienstige op
bloei, die zich met het Fryske Reveil en 
de opkomst van de confessionele partij
vorming manifesteerde. 

Van 1850-1870 daarentegen maakte de 
Friese landbouw een topperiode mee die 
in de Greidhoek, waar Reveil en confes
sionele politiek zich het sterkst zouden 
ontwikkelen, niet tot al te grote verschil-

2 Geciteerd uit 'De Tijd' van 6 februari 1981. 
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len tussen de standen leidde. De bedrijfs
grootte bleef er betrekkelijk gering en tus
sen boer en arbeider bestond niet zoveel 
afstand als elders. De orthodox-hervorm
den uit de sociale middenklasse namen 
tussen Modernisme en Afscheiding een 
moeilijke en weinig spectaculaire plaats in 
het midden in. De politieke duidelijkheid 
van de Friese confessionelen was vanuit 
die positie niet groot maar behoedde wei 
voor exclusivisme. De confessionelen uit 
Abma's werk tonen niet de pretentie zich 
erg concreet met vee! politieke punten 
bezig te houden. De confessionele partij 
was in dat prille begin van (bijna niet-) 
organisatie een concentratiepunt voor or
thodoxe gelovigen in de politiek die aileen 
het kader voor hun politiek optreden 
wilden aangeven en verder naar bevind 
van zaken dachten te kunnen handelen. 
Anderhalve eeuw later blijkt die pragma
tische houding ook aan CDA-ers nog be
kend te zijn, zoals ze dat vele jaren voor 
Christelijk-Historischen is geweest. Zo 
stelde op een recent symposium over het 
WRR-rapport 'Beleidsgerichte Toekomst
verkenningen' prof. mr. A. M. Donner als 
representant van confessionele zijde dat je 
voor de toekomst geen agenda kunt opzet
ten: wacht maar liever rustig af welke 
problemen er op je tafel komen.2 

Geestelijk stempel 
Bij de Fries Christelijk-Historischen, vol
gelingen later van dr. Ph. J. Hoedemaker, 
waren theologie en politiek lang en nauw 
met elkaar verweven. Van de oprichting 
van de Friese Bond via de fusie met de 
CH-Partij tot CH-Unie in 1908, hebben 
hervormde predikanten er tot in 1948 on
afgebroken Ieiding aan gegeven. Abma 
geeft daarvoor een historische verklaring 
uit de beschreven periode. Was het Reveil 
in Holland vooral een zaak van de aristo
cratie, in Friesland (waar de adellijke ge
slachten in het midden van de 19de eeuw 
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wegtrokken) kwam men er de midden
stand in tegen: handelaren, ambachts
lieden, boeren die, zo nodig, van heinde 
en ver naar de confessionele dominees 
reisden en er hun leidslieden in zagen. 
Ook arbeiders hebben dat gedaan en trok
ken met hun boer in afgeladen schepen 
of paard en wagens naar de dorpen waar 
dominees stonden als Becking, Guldenarm 
en Felix. Tussen de morgen- en middag
dienst bleven de kerkgangers in het dorp 
en klonken hun psalmen over het wijde 
land. Die trektochten typeerden het gees
telijk klimaat waarin het orthodoxe deel 
van de Hervormde Friezen tot confessio
nele partijvorming kwam. Wat mij betreft 
had Abma die sfeer nog breder mogen 
aangeven tot in de gezinnen, want er zijn 
veel mensen voor hun leven gestempeld in 
dat typisch Fries Christelijk-Historisch 
milieu waar de mystieke tonen van gees
telijke liederen veelvuldig streken over het 
bestaan van alledag. 
Bij de districtsverkiezingen voor Kamer
leden kwamen de Friese confessionelen 
heel lang met namen van buiten de pro
vincie. Soms kon men nog meedelen dat 
de in 's-Gravenhage wonende kandidaat 
'Fries van geboorte en in Friesland opge
voed' was, doch meestal moest men het 
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ook zonder die relatie stellen. 'Het is eene 
smartelijke waarheid', schreef Solko 
Tromp (die een centrale rol in de CH
beweging speelde) in 1865 aan Groen van 
Prinsterer, 'dat ons in deze Provincie on
der de bekwame en geschikte mannen niet 
een bekend is van Chr. Hist. beginselen; 
ware dit zoo dan lijdt het geen twijfel of 
onze rigting zou triompheren'. 
In de periode die door Abma wordt be
schreven, liet dat laatste op zich wachten. 
Na 20 jaar van plaatselijke activiteiten 
was 1871 voor de Kamer zelfs een electo
raal dieptepunt. De intussen ontwikkelde 
gedachten hadden nog onvoldoende vorm 
gekregen in politieke werkelijkheid en 
partij-organisatie. Het milieu waarin die 
gedachten ontstonden, dat kan men goed 
leren kennen uit Abma's boek. Men mag 
dan ook met spanning uitzien naar het 
vervolg over de latere tijd waarin de Fries 
Chr. Historischen zich wei als zodanig 
in Den Haag lieten horen en er in 1905 
nog een kabinetsformatie bei:nvloedden. 



Van de redactie 

De energiediscussie in ons land kenmerkt zich niet altijd door uitgebalanceerde stel
lingnames. Er is een vrij scherpe polarisatie van standpunten aan de gang; er is sprake 
van excommunicatie. Voor- en tegenstanders van met name kernenergie bestoken 
elkaar met cijfers, maar meer nog met emoties, die de vorming van een afgewogen 
politieke stellingname niet vergemakkelijken. En dat terwijl de energievoorziening een 
van de meest centrale elementen is in de economische ontwikkeling van vrijwel aile 
samenlevingen. 
De vraag komt op, wat het betekent wanneer het energieverbruik blijft toenemen. 
Welke gevolgen mogen hiervan verwacht worden in termen van een afhankelijkheid 
van Arabische olielanden, een toenemende druk op het installeren van kernenergie, een 
opwaartse druk op het prijsniveau van energie, hetgeen niet aileen voor ons maar 
vooral voor de niet-energieproducerende ontwikkelingslanden rampzalig zou zijn. 
Zijn er mogelijkheden de groei in energieverbruik te matigen? In welke mate? Wat 
kunnen alternatieve energievormen bijdragen? 
De redactie heeft deze vragen voorgelegd aan prof. dr. H. van der Laan uit Leiden, 
die de afgelopen maanden uitvoerig studie heeft gemaakt van het energievraagstuk op 
basis van de belangrijkste en meest gezaghebbende nationale en internationale bron
nen van de laatste jaren. In dit nummer doet hij verslag van zijn bevindingen. 
Van der Laan informeert ailereerst de lezer over enige fundamentele feitelijke ge
gevcns. De niet technisch geschoolde lezer zal hier even doorheen moeten bijten, 
maar het loont wei: de opgedane kennis wordt onmiddellijk toegepast op een inven
tarisatie van de mogelijkheden van verschillende energiebronnen en van energiebe
sparing. Ook kernenergie komt daarbij uitvoerig ter sprake. 
De centrale vraag komt dan aan het einde van zijn bijdrage scherp in het vizier: wat 
is een verantwoorde christen-democratische benadering van de energieproblemen? Van 
der Laan is van mening dat onze opdracht voor de politick niet aileen spaak loopt 
wanneer compromissen de stuw- en stuurkracht van beginselen uithollen, maar ook 
wanneer betrouwbare en zorgvuldig geanalyseerde kennis van de dagelijkse werkelijk
heid ontbreekt. Een beleid gebaseerd op dromen zal slachtoffers maken. Van der 
Laan is in dit verband terughoudend over de mogelijkheden van alternatieve energie 
en van energiebesparingen. Ook, zo stelt hij, is er een verleiding om geen politieke keuze 
te maken. Hij is van mening dat in een verantwoorde beleidskeuze het CDA zich re
kcnschap zal moeten geven van de zorg voor de volgende generaties, voor de armsten 
in de ontwikkelingslanden, voor de kwetsbaarsten in eigen land en voor de kwaliteit 
van natuur en milieu, nu en later. Zijn conclusie is dat wij en moeten besparen, en 
alternatieve bronnen moeten aanwenden, en een kolen-infrastructuur moeten aanleg
gen en de installatie van 5 x 1500 MWe kernvermogen moeten aandurven. 
De redactie heeft de heer J. van Houwelingen, woordvoerder van het CDA inzake 
energievraagstukken in de Tweede Kamer, om commentaar gevraagd. Zijn reactie is 
ook in dit nummer opgenomen. 
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Decentralisatie is onder bestuurders een populair thema. Het maakt onderdeel uit van 
een discussie over de reorganisatie van ons binnenlands bestuur. Er wordt naar alge
meen gevoelen wat meer over gepraat dan dat er metterdaad aan gewerkt wordt. 
De discussie over dit thema wordt boeiend wanneer de problematiek geplaatst wordt 
tegen de achtergrond van de barrieres waarop gecentraliseerd overheidsbestuur in een 
verzorgingsstaat als de onze stuit. Op dat moment nemen politici de discussie van de 
bestuurders over, want dan gaat het om de kijk die men heeft op de (centrale) overheid, 
op de meest gewenste toedeling van taken en verantwoordelijkheden in onze samen
leving. Dan ook is er kans, anders dan bijvoorbeeld het geval is in de decentralisatie
nota van het kabinet van november vorig jaar, dat de discussie over de decentralisatie 
niet beperkt blijft tot een verschuiving van macht binnen de overheidssfeer (van cen
trale naar regionale en lokale overheid), maar ook de vraag aan de orde komt naar 
een hergroepering van verantwoordelijkheden tussen overheid en maatschappelijke 
groepen: privatisering. 
De redactie heeft drs. H. Bieker gevraagd in dit verband te schrijven over de betekenis 
van gespreide verantwoordelijkheid binnen de overheidssector. Hij legt uit waarom er 
van centralisatie sprake is geweest en waarom het decentralisatiebeleid zo uitermate 
moeizaam van de grond komt. Bieker analyseert het CDA-verkiezingsprogram en 
vraagt zich af hoe daarin het streven naar decentralisatie en naar privatisering zich tot 
elkaar verhouden. Deze vragen spelen onder meer in de recente verwikkelingen in de 
parlementaire besluitvorming over de Kaderwet Specifiek W elzijn. 

* * 
* 
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Vervolgens wordt in dit nummer een weergave opgenomen van een gesprek van acht Inh 
deskundigen over het thema: onderwijs en arbeidsmarkt. De afstemming tussen beide Zol 
is een van de belangrijkste knelpunten in het werkgelegenheidsbeleid. Er rijzen in dit wa~ 

verband principiele vragen (bijvoorbeeld: hoe verhoudt vrije onderwijskeuze zich tot beh 
een afstemmen op de arbeidsmarkt), maar ook heel praktische: wat is er te verwach- ene 
ten van stages, verbeteren van arbeidsomstandigheden, verruimen passende arbeid, den 
deeltijdarbeid, is de behoefte aan afgestudeerden te plannen. II v 

* * 
een 
and 

* cris 
bijr 

Tenslotte bespreekt dr. E. Schroten 'In de tijd der catastrofen' van K. E. H. Oppen- sch 
heimer. ins1 
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door prof. dr. H. van der Laan 

prof. dr. H. van der Laan (1936) is sinds 1970 hoog
/eraar in de radio-astronomie aan de facu/teit voor wis
kunde en natuurwetenschappen van de R.U. te Leiden. 
Hij is voorzitter van het hestuur voor de radio-sterre
wachten te Dwinge/oo en W esterhork, en leidt een 
research team aan de Sterrewacht te Leiden. 

Energie en de Nederlandse 
toekomst 
WELKE PRIJS EN WIE BETAALT? 

Energie is overal. Energie is een aspect van aile toestanden en processen, de grondtrek 
van ons fysische bestaan. Energie is dus universeel en tegelijkertijd uiterst veelvormig: 
energie duikt op in aile denkbare situaties van elk individueel of collectief gebeuren. 
Energie is een basisbehoefte; energie wordt schaars, dus duur; energie is daarom een 
politiek geladen probleem. 

Inleiding en motief 
Zolang energie overvloedig en goedkoop 
was maakte eigenlijk niemand zich zorgen 
behalve de mensen die beroepshalve de 
cnergiestroom beheerden en op gang hiel
den. De eerste vijfentwintig jaar na W.O. 
II was energievoorziening slechts zelden 
ecn politieke twistappel. In 1973 werd dat 
andersen nu, zeven jaar na de eerste olie
crisis, worstelt de wereld met een heftige, 
bijna niet hanteerbare, sociaal-economi
sche crisis die grotendeels en in eerste 
instantie door de ontwrichtend snelle 
energie-prijsstijging is veroorzaakt. Ener
gie is naar het centrum van de politieke 
aandacht gesprongen, wereldwijd en in 
nationaal verband. Geen wonder, be
staansniveaus, toekomstmogelijkheden 
zijn in geding. 
fn ons land zijn enkele hoofdvragen van 
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onze nationale energie-politiek accuut ge
worden. De bedoeling van dit artikel is 
ten eerste de presentatie in beknopte vorm 
van enkele onvermijdelijke feitelijke ge
gevens en van de toegang tot betrouwbare 
informatie. Een en ander is onmisbaar 
voor een gaaf maatschappelijk perspectief, 
als achtergrond van de politieke discussie. 
Tweede intentie van deze bijdrage is 
schetsenderwijs een aantal vragen en pro
blemen te presenteren, als thema's die 
wellicht stuk voor stuk een eigen behan
deling verdienen in dit tijdschrift en die 
elk voor zich principiele politieke bezin
ning en keuze vergen. 

Ik schrijf dit artikel als lid van het CDA; 
een lid dat zich beroepshalve noch met 
politieke noch met technische aspecten 
van de energievoorziening bezig houdt. 
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Indien er echter al sprake zou kunnen zijn 
van een zinnige brede maatschappelijke 
discussie omtrent de vragen waar het hier 
om gaat (en op die BMD kom ik nog 
terug), dan moet het toch mogelijk zijn 
voor een politiek geengageerd mens die 
een natuurwetenschappelijke scholing 
heeft en die in zijn dagelijks werk voort
durend ordenend, probleemstellend en 
toekomstgericht bezig is, een Ieesbaar stuk 
te schrijven waar men politiek mee uit de 
voeten kan. Naar ik aanneem waren dat 
zo'n beetje de redenen voor de redactie 
mij hiervoor te vragen; in ieder geval 
waren dat voor mij overwegingen dit eens 
te proberen. Want er kan geen twijfel over 
bestaan: onze politieke keus in de actuele 
energie-problematiek heeft voor de eerst
volgende dertig jaar, d.w.z. een mensen
generatie, ingrijpende gevolgen in dit land 
en voor anonieme miljoenen in nood
druftige delen van de mensenwereld. 

Energie is overal 
Energie is een natuurgegeven van de 
meest fundamentele soort. Geen proces in 
de fysische of in de Ievende natuur, geen 
activiteit van mensen of hun maaksels, 
zonder uitzondering, of er is een eigen 
maat van energie, energie-overdracht en 
-omzetting. In de wetenschap is het de 
fysica die zich als vak richt op energeti
sche wisselwerking. Dat kan op de micro
schaal van elementaire deeltjes, atomen 
en moleculen maar ook op de macroschaal 
van sterren, melkwegstelsels en quasars. 
Zowel het ene als het andere niveau ont
gaat onze normale levenservaring en voor
beelden zullen voor de meesten pas gaan 
spreken indien ze betrekking hebben op 
de tussenschaal, onze eigen menselijke 
maat. Het is echter goed te beseffen dat 
de fysische wereld een eenheid vormt, 
een samenhang vertoont die de natuur
kundige kennis vat geeft op het ganse be
reik, van atoomkernen tot sterrenstelsels. 
De natuurkunde beschikt over een metho
disch en wiskundig apparaat dat energie-
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stromen, voorraden en grenzen beschrijft 
in een taal, in dezelfde eenheden, of het 
nu een waterstofatoom, een gasfornuis, 
een electriciteitscentrale of een spiraal
stelsel betreft. De nuchtere informatie van 
elementaire natuurkunde is broodnodig 
om politiek-populaire verhalen over zan, 
wind en water op hun gehalte te toetsen. 

Energie-maten 
Een grondwet van de natuurkunde is de 
wet van behoud van energie: welbe
schouwd gaat energie niet op, maar wordt 
aileen omgezet van de ene in andere vor
men. In de zon wordt helium gemaakt van 
waterstof door kernfusie. Dit Ievert elke 
seconde ca. 4x1 026 Joule aan energie op, 
energie die de zon als straling verlaat. 
Een Joule per seconde heet een Watt en 
we zeggen dat het vermogen van de zon, 
dus het tempo van energie-afgifte, gelijk 
is aan 4x1 026 Watt. (Dat vermogen gaat 
volgens de formule E = mc2 elke seconde 
wei 4000 miljoen kilo massa kosten, maar 
omdat de zan ca. 2xl 030 kg weegt, wordt 
bij dit vermogen een promille aan massa 
verstookt in tien miljard jaar; bij die bran 
is dus geen schaarste te duchten.) 
Deze getallen zeggen de meeste lezers niet 
vee!, maar de berekening voor de hoeveel
heid energie per seconde die als zonlicht 
op een vierkante meter geprojecteerd 
aardoppervlak valt is dan gauw gemaakt 
en bedraagt 770 Watt, waarbij rekening is 
gehouden met het feit dat bijna de helft 
van het zonlicht meteen gereflecteerd 
wordt. Corrigeren we nu voor onze Noor
derbreedte, voor dag en nacht, voor sei
zoenen, voor absorptie en bewolking, dan 
rest als jaargemiddeld vermogen van zon
licht in Nederland ca. 100 W per m2, de 
hele menselijke maat dus van een gloei
lamp in de huiskamer. Op deze zonne
energie komen we zo terug. 

Een modale volwassene is in staat arbeid 
te verrichten (arbeid in natuurkundige 
zin); bijv. door een trap op te !open, grond 
om te spitten of een handvol mais fijn te 
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malcn. Het blijkt dat een gezond mens in 
staat is voor langere duur een prestatie te 
leveren van ca. 100 Watt. Werken we 
aldus 40 uur per week (en zulke zware 
barren zijn hier nog zeldzaam) dan is de 
energiewaarde van die werkweek 4 kWh 
( 1 kWh, ecn kiloWatt uur, is de energie die 
omgezet wordt wanneer een vermogen 
van een kiloWatt gedurende een uur wordt 
ingezet). De geldwaarde van de in zo'n 
week omgezette energie bedraagt volgens 
de huidige Leidse dagtarieven ca. 107 
cent. 

Het menselijk lichaam heeft een tempera
tum van ca. 310 graden Kelvin. Elk warm 
lichaam straalt warmte uit; voor een mens 
die stil zit is dat een afgifte van ca. 100 
Watt. Deze feiten ontlokten prof. Casimir 
de opmerking 'Een mens is een kachel van 
I 00 Watt; een mens is ook een motor van 
100 Watt'. 1 

Ons nationale energieverbruik is ca. 
3x I 01H Joule per jaar; deel je dat door het 
aantal seconden in een jaar en door veer
tien miljoen, dan komt dit, afgerond, neer 
op ecn beschikbaar en benut vermogen 
van 7 kW per persoon. Ons 'levenspeil', 
uitgedrukt in ons voedselpakket, verwar
ming en huishoudelijke apparaten, ons 
vervoer en industriele produktie, vergt 
voor ieder van ons, elke week opnieuw, 
300x zoveel energie als een gezond mens 
in een veertig-urige werkweek zou kunnen 
opbrengen. Energetisch gesproken leiden 
wij allen een vorstelijk bestaan: welke 
koninklijke familie van, zeg, tien perso
nen, beschikte in feodale tijden ooit over 
meer dan drieduizend slaven? Deze cijfers 
illustreren ook hoe onvoorstelbaar ver 
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wij ons met onze levenswijze hebben ver
wijderd van het peil waarop onze voor
ouders, een millenium geleden nog vrijwel 
geheel op spierkracht aangewezen, door 
het Ieven gingen. 

Een Amerikaan gebruikt ca. 50 % meer 
energie dan een Nederlander; een flink 
deel van het verschil zit in vervoerskosten 
zowel vanwege de grootte van het land 
als de transportmidelen die men daar ont
wikkeld heeft (de term 'gasguzzler' en de 
crisis van de Amerikaanse autoindustrie 
zijn veelzeggend). Een ander deel zit in 
het klimaat: hete zomers en/ of koude 
winters in grote delen van hetland kosten 
beide veel energie (mede wegens de cu
rieuze Amerikaanse notie van behaaglijke 
temperatuur, 25°C in de winter, 18°C in 
de zomer!); de rest van het verschil zit in 
nog grater slordigheid dan in onze stre
ken. Als andere uiterste is de energiecon
sumptie per persoon voor de inwoners van 
India gemiddeld bijna SOx (!) lager dan 
bij ons; het wereldgemiddelde energiever
bruik per persoon is ca. 30 % van het 
Nederlandse niveau. Zeventig procent van 
aile mensen zit beneden dat, naar onze 
maatstaven uiterst armoedige niveau 
(waarop we overigens zelf zaten in 1960!). 

Feiten in getallen 
Omdat in dit en in elk artikel over energie 
onvermijdelijk kwantitatieve zaken aan 
de orde moeten komen, geef ik hier en in 
andere paragrafen getalsmatige feiten 
door. Ook prijzen komen aan bod en als 
ijkpunt heb ik tachtig gulden per vat ruwe 
olie genomen, in janari 1981 een realisti
sche Rotterdamse prijs.2 

1 Ontlcend aan hct dictaat van dr. L. J. F. Hermans, die aan de Leidse Subfaculteit voor Natuur
en Sterrckunde in het voorjaar van 1979 een 'Algemene inleiding in de energieproblematiek' ver
zorgde. Van dit dictaat heb ik voor meerdere voorbeelden dankbaar gebruik gemaakt. 

" Cijfcrmaieriaal in dit artikcl is niet exact, vooral wanneer het om prijzen gaat. Dit geldt voor 
vccl gctallen in de energicliteratuur; zo is de prijs van olie op de 'spotmarket' nu bijna twee maal 
zo hoog als in de nota Energiebeleid, dec! 1 wordt gehanteerd. Dit belnvloedt bijv. het nominaal 
rendement van besparingsmaatregelen en de vergelijking van kosten voor een verschillende mix 
van energiedragers in sterke mate. De belangrijkste conclusies van dit stuk worden door de hogerc 
olicprijzen nog meer gcprofileerd. 
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De energie in een vat ruwe olie is ca. 5,7 
GigaJoule (1GJ = 109 J) dus is de ener
gieprijs f 14 per GJ. De gasprijs voor huis
houdens is per 1 januari f 11,34 per GJ, 
de electriciteitsprijs te Leiden, overdag, is 
f 63 per GJ uit het stopcontact, d.w.z. 
f 21 per GJ primaire energie-inzet van de 
centrale. (Electrische stroom is hoog
waardige maar dure energie; het netto 
rendement van een modern electriciteits
net is 1/s, of die centrales nu met gas, olie, 
steenkool of uranium gestookt worden, 
het verlies is inherent aan fysische pro
cessen waarbij warmte-energie (stoom) in 
mechanische energie (turbine) wordt om
gezet.) 

Het totale Nederlandse energieverbruik 
zal dit jaar ca. 3 miljard GJ bedragen, 
hetgeen overeenkomt met een oliemarkt
prijs van f 42 mid. De Nederlandse 
aardgas-afzet steeg van 7 mid ms in 1967 
tot zo'n 100 mid ms in 1980. De energie
waarde van deze gasafzet is vrijwel exact 
gelijk aan onze energieconsumptie, het
geen betekent dat de energie voor binnen
lands gebruik die wij importeren in de 
vorm van olie, kolen en uranium even
waardig is aan ons geexporteerde gas. 
Ook a! klopt dit niet precies in guldens 
omdat de gasprijzen met vertraging wor
den opgetrokken naar wereldenergie
marktprijzen, dan laat dit onverlet het 
macro-economisch duizelingwekkende feit 
dat dit jaar voor veertig miljard gulden 
aan bedrijfszekere, milieu-vriendelijke 
energie door ons netwerk van pijplei
dingen stroomt uit eigen bran. Men stelle 
zich voor wat dit voor onze welvaart be
tekent: drieduizend gulden voor elke 
vrouw, man en kind zouden we meer moe
ten produceren en exporteren om, zonder 
deze bron, dit economisch peil en deze 
sociaal-economische structuur te handha
ven. Bij een nulgroei in de energiecon
sumptie en een reductic van de gasafzet 
tot 60 mld ms in 1990 en een overigens 
gelijkblijvende economic betekent dit voor 
elk modaal gezin van vier personen een 
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verminderde consumptie van gei"mpor
teerde goederen en diensten van f 500 in 
1981, oplopend tot f 5000 in 1990 ten 
opzichte van het uitgavenpatroon in 1980. 
Nationaal en zo grafisch mogelijk uitge
drukt: het verschil tussen de feitelijke 
1980- en de verwachte 1990-gasproduktie 
was meer dan voldoende om in 1980 al 
onze ge"importeerde auto's en aile buiten
landse vakanties te betalen; in 1990 zul
len we een en ander geheel zelf en wei 
door exportinkomsten moeten verdienen, 
of er van moeten afzien! 

Informatie over energie 
Sinds 1973 is er sprake van een nog steeds 
wassende stroom aan energie-publikaties. 
Het is zaak kaf en karen goed te scheiden: 
vee] van het gebodene is ondeugdelijk 
wegens gebrek aan elementaire kennis, 
aan inzicht (in de samenhang) van macro
tot microniveau, van dwarsverbindingen 
tussen wetenschap, technologic, economic 
en politick. De materie is nu eenmaal 
uiterst gecompliceerd en kan door nie
mand in al zijn vervlechtingen worden ge
traceerd. Tach is overzicht nodig waar
door het grote patroon van de zaak met 
aile essentiele elementen herkenbaar 
wordt. In deze paragraaf een korte dui
ding van kwaliteitswerk op dit brede 
terrein. 

Energie is universeel, het energie-pro
bleem mondiaal, onderzoek en oplossin
gen hier zijn veelal relevant voor vragen 
elders en omgekeerd. De wellicht meest 
gezaghebbende wetenschappelijke reeks, 
hier te Iande nog te weinig bekend, is 
'Annual Reviews of Energy' dat sinds 
1976 elk jaar in september verschijnt als 
hoek van ca. 500 bladzijden, compleet 
met personen- en onderwerpregisters, 
cumulatief, van heel de reeks. Elk bock 
bevat ± 15 artikelen, geschreven door 
zorgvuldig op hun research-competentie 
geselecteerde auteurs, die de stand van 
kennis, met recente vorderingen op het 
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decltcrrein dat zij overzien weergeven. 
Elk bock biedt een grate rijkdom aan lite
ratuurverwijzingen, is werkelijk interdisci
plinair en wereldwijd; per dee! verschaf
fen zo'n duizcnd a vijftienhonderd refe
rcnties toegang tot de resultaten van aile 
belangwekkende aan cnergie gewijde on
dcrzoekinspanningen. 
De hoofdrubrieken van de subjectindex, 
met tussen haakjes de aantallen artikelen 
in die rubriek, geven een indicatie van 
breedte en omvang van de reeks: 
Overview (5); Energy end use and conser
vation (8); Energy resources and technolo
gy (27); Risk and impacts of energy pro
duction and use (1 0); Energy economics 
and econometrics (7); Energy policy (5); 
Socio-political aspects of energy (5); Inter
national and regional energy topics (18). 
Het voorlaatst genoemde terrein beslaat 
in de vijf tot dusver verschenen delen ca. 
160 pagina's in vijf artikelen als volgt: 
Energy as it relates to the quality and 
style of life (Nader & Beckerman); The 
evolution of the nuclear debate: the role 
of public participation (Nelkin & Fal
lows); Soft energy technologies (Lovins); 
American politics and the organization of 
energy decision making (Jones); Public 
opinion about energy (Farhar, Unseld, 
Varies & Crews). 
Onder de laatste rubriek komen de ont
wikkeling en perspectieven in onder meer 
de volgende Ianden en regia's aan de orde: 
Centraal Amerika; de Volksrepubliek 
China; de EEG; India, Japan, Zweden, 
de USSR, Canada, Azie. 

Bij mijn weten is deze reeks de meest be
trouwbare ingang tot kennis omtrent ener
gie-relevant onderzoek in breed-maat
schappelijke zin. Het verleent daarover 
up-to-date kritisch-gezaghebbende over
zichten en doet dat in hard-cover, grafisch 
uitstekend verzorgde boekwerken die per 
stuk nog geen veertig gulden kosten. De 
reeks hoort thuis, niet alleen in universi
taire bibliotheken, maar ook op menig 
departementaal en partij-politiek bureau, 
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evenals in de werkkamers van velen met 
ter zake relevante beleidsverantwoorde
lijkheid. 

Een nationale studie met meer dan natio
nale betekenis is het CONAES-report, 
'final report of the committee on nuclear 
and alternative energy systems', in op
dracht van de Amerikaanse National 
Academy of Sciences, nu als boek gepu
bliceerd onder de titel: 'Energy in Transit
ion 1985-2010'. 
Bij deze even omvangrijke als omvattende 
studie, die vier miljoen dollar kostte en in 
ecn boekwerk van bijna 700 pagina's uit
mondde, waren zo'n 300 personen in een 
netwerk van 'panels, resource groups and 
consultants' betrokken. Ret boek is een 
rijke bran van analyses, feiten-materiaal, 
toekomstscenario's, technologische, eco
nomische, politieke en sociaal-psychologi
sche overwegingen; niet alleen harde tech
nieken, ook de zogenaamd alternatieve 
of zachte sector komt uitvoerig en bloed
serieus aan bod. Er komen geen ecnvou
dige oplossingen uit voort, noch een 
blauwdruk voor energiebeleid. W el wordt 
de gecompliceerde werkelijkheid in kaart 
gebracht waarin de Amerikaanse beleids
makers, met alle risico's van hun super
machtverantwoordelijkheid, de routes 
moeten vinden naar een nieuw tijdperk. 
In dat tijdperk zal de stroom van ge'im
porteerde olie, die nu meer dan de helft 
van Amerika's exorbitante behoefte 
dekt, vrijwel zijn opgedroogd. 

Vergeleken met Amerika zijn bij ons de 
vragen toch een stuk minder ingewikkeld. 
Dit komt niet alleen omdat onze nationale 
energie-consumptie maar 1 /30ste van de 
Amerikaanse is, maar ook en vooral om
dat wij nog een gemakkelijk toegankelijke 
verwachte reserve hebben van gas- en olie
voorraden 25x zo groat als onze jaarcon
sumptie. Verder is 6ns gedrag niet bepa
lend voor de relatieve schaarste op de 
wereldmarkt. Een zeer gedetailleerd en 
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degelijk overzicht van de Nederlandse 
energietoestand nu en mogelijk in de 
toekomst heeft de minister van Economi
sche Zaken de Tweede Kamer aangeboden 
in een drie-delige Energie Nota (dee! 1, 
Algemeen, sept. 1979; deel 2, Kolen, 
feb. 1980; dee] 3, Brandstofinzet centra
les, juli 1980). Een vergelijkbare detail
rijkdom treft men aan in een uitgave van 
de V ereniging van Directeuren van Elec
triciteitsbedrijven in Nederland: Toekom
stige Energiesituatie in Nederland, afge
kort TESIN rapport, een hoek van 380 
bladzijden met talloze figuren en tabellen. 
Beide werken kan ik van harte aanbeve
Ien voor allen die zich precies en compleet 
willen informeren over onze energiekeu
zemogelijkheden voor de nabije toekomst. 
Naast genoemde bronnen zijn er natuur
lijk talloze andere te noemen, maar m.i. 
kan ik hiermee volstaan, daar de toegang 
tot die Iiteratuur door genoemde werken 
volledig ontsloten wordt; dit geldt zowel 
het internationale als het Nederlandstalige 
werk. 
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doen dan een zeer ruwe indruk te geven; 
dat zou ook overbodig zijn, gezien de drie
delige Energie Nota en het TESIN rap
port. Bij een politieke standpuntbepaling 
gaat het nu ook niet om exacte cijfers, 
doch om hoofdzaken. 
Enkele cijfers, afgerond, zijn gewenst om 
het patroon der dingen te zien. Het N e
derlandse verbruik van energie per jaar, 
in alle soorten, is ca. 3x1 018 Joule, dus 
een gemiddeld nationaal vermogensinzet 
van 1,0x1011 Watt, oftewel 7 kW per per
soon. Die energie komt van de primaire 
energiedragers genoemd in tabel I. 

Zoals gezegd was onze gasproduktie de 
laatste jaren voldoende om alle benodigde 
energie te leveren, gedeeltelijk door gas
export en import van andere energiedra
gers. Waar zit nu het probleem? 
In 1980 was de aardgasproduktie vrijwel 
exact 100 miljard m3. De bewezen reser
ves zijn 1600 mid m3, de verwachte reser
ves 2300 mid. Doorgaan op het produktie
niveau van 1980 zou kunnen betekenen 
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dat reeds omstreeks 1995 een catastrofale ke~ 

De Nederlandse energie balans 
Het is in dit bestek onmogelijk meer te 

omslag van onze energiebalans ons zou 
kunen treffen, een omslag die onze maat-

TABEL I 

Energiedragers 

gas 
olie 
steenkool 
uranium 

procent van totaal In geschikte eenheden per jaar 

49 44,5 miljard m3 
45 31 miljoen ton 

5 5 miljoen ton 
minder dan 2 90 ton 

( cijfers '79) 

Deze energie wordt ingezet bij de verbruikscategorieen genoemd in tabel II. 

TABEL II 

Energieverbruikers 

Energiebedrijven 
Industrie 
Transport (mensen en goederen) 
Huishoudens 
Landbouw, overheid, diensten, etc. 

procent van totaal 

19 
33 
12,5 
20,5 
15 

------------~-------------
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2/3 gaat als afval warmte veri oren 
1/9 is stroom voor huishoudens, 
2/9 voor nijvcrhcid, overheid, etc. 

3/4 verwarming, 1/4 overig 
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schappij volkomen zou ontwrichten, ons 
sociale zekerheidsstelsel zou vernietigen 
en daarmee democratie en rechtsstaat in 
groot gevaar brengen. Zo dramatisch is nu 
onze sociaal-economische afhankelijkheid 
van eigen gas. Ook de optimistische hoop 
dat de vcrwachte reserves wei eens zouden 
kunnen groeien tot 3000 mid m3 , zodat 
we op de huidige voet 3 voort zouden kun
nen tot 20 I 0, mag natuuriijk geen enkel 
parlement of kabinet verieiden het beleid 
op iets anders af te stemmen dan de 
hewezen reserves. 
Zander iets te weten omtrent export-ver
plichtingen is uit gepubliceerde gegevens 
over produktieplanning duidelijk dat nog 
tenminste 550 mid m3 gas zai worden ge
exporteerd v66r 1996. Voeg daarbij de 
binnenlandse afzetplannen tot en met 
1990, een totaal van zo'n 400 mid m3 en 
neem daam:i een produktie voor binnen
lands gebruik aan van 30 mid ms per jaar. 
Het resultaat is dan een verbruik van 1981 
t/m 1995 van 1100 mid m3 . De nu be
wezen reserves zijn in dat gevai toerei
kcnd tot het jaar 2010 voor huishoudelijk 
gebruik, de verwarming van werkpiaatsen, 
fabrieken, kantoren en openbare gebou
wen alsmede enige hoogwaardige indus
triele toepassingen. Export van eiectrici
teitsgeneratie met en industrieel gebruik 
van gas zal tussen nu en 1995 in even snei 
tempo moeten worden teruggebracht als 
de groei van 1965 tot 1980. 

Energiebesparing 
Ecn zorgvuldige bespreking van energie
besparende maatregeien vergt per sector 
en per toepassing een technisch verhaal. 
Zo'n bespreking is hier misplaatst; men 
raadplege in eerste instantie de EN en het 
TESIN rapport. Interessant is dat ten op
zichte van ons gedrag in 1977, besparin
gcn mogelijk lijken die wei verschillen van 
sector naar sector, maar toch resulteren in 
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nationale besparingen van ca. 10 % in 
1985, oplopend tot 20 % in 1990 en zelfs 
tot 30 % in 2000. N.B.: dit zijn percen
tages van het energieverbruik nodig om 
het totale 1977-pakket aan energie-ver
gende activiteiten en processen te doen 
geschieden; het zijn dus efficientieverho
gingen vergeleken met dat jaar. De per
centages mogen geenszins worden uitge
legd als een vermindering van de totale 
energiebehoefte vergeleken met 1977. 
Immers, van 1960 tot 1980 is het binnen
Iands energieverbruik gestaag gegroeid 
met een gemiddeld percentage van 5,6 % 
per jaar. Door een effectiever energiege
bruik met bovengenoemde besparings
percentages is het mogelijk het pakket 
energie-vergende activiteiten te doen 
groeien, niet met 5 a 6 % zoais de Iaatste 
twintig jaar, maar met 2 % per jaar indien 
we van nu af aan de energieconsumptie 
constant willen houden. Na 1990 wordt 
cnergie-bezuinigen steeds moeilijker en 
laat bovengenoemd streefgetal nog slechts 
een groei van ons activiteitenpakket toe 
van 1 % per jaar, willen we groei van de 
energie-behoefte voorkomen. 

Men denke niet dat de genoemde bespa
ringen gemakkelijk haalbaar zijn en weinig 
kosten; of dat de overheid dat wei even
tjes regelt. In feite betekent het een in
spanning van elk bedrijf, elke particuiier 
en elke instelling in ons land. Die inspan
ning is met dwangmaatregelen of subsi
dies niet te reaiiseren; aileen de markt kan 
de besparing verzekeren en wei omdat het 
veel economischer is te besparen dan niet. 
De investering is veei sneller dan bijna 
aile andere investeringen terugverdiend, 
mits natuurlijk de mankracht die evident 
voorhanden is ook metterdaad beschik
baar blijkt en de rentestand niet nog hoger 
oploopt. Beide, arbeids- en kapitaaismarkt 
zijn vooral politieke verantwoordelijkhe
den. 

" Wel zonder groei, in tegenstelling tot de periode 1967-1977 toen de gasproduktie steeg van 7 naar 
94 mld m\ dus een gemiddelde groei van 26,6 % per jaar. Mooi-weer-politiek ... 
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Twee miljard gulden per jaar zijn nodig 
nu, oplopend tot drie miljard in de tweede 
helft van de jaren tachtig en vijf miljard 
per jaar tien jaar later. Aileen bij die inzet 
zijn de streefgetallen die ik noemde haal
baar; anders blijft de energiebehoefte 
groeien. Let wei: de in sommige politieke 
kringen gehoorde bewering dat deze in
vesteringen met de 'extra aardgasbaten' 
kunnen worden gefinancierd, is aperte 
onzin. De 'extra' baten, waarmee blijk
baar de opbrengsten van bet versneld op
trekken van onze gasprijzen naar wereld
energiemarktniveaus worden bedoeld, zul
len de eerstvolgende jaren nauwelijks toe
reikend zijn om de teruglopende gaspro
duktie te compenseren en die baten zijn 
dus reeds compleet bestemd voor bestaan
de verplichtingen. Het is veelzeggend dat 
precies die delen van de vaderlandse poli
tick die de gigantische verplichtingen heb
ben gecreeerd die met 100 miljard ms gas 
per jaar nog nauwelijks te betalen zijn, nu 
de teruglopende aardgasbaten meerdere 
malen zeggen te kunnen uitgeven. Het 
zijn dezelfde lieden die in Europa de con
sumptiemaatschappij bij uitstek in Neder
land hebben geschapen, terwijl ze, heel 
progressief, de consumptiemaatschappij 
zeggen te verfoeien. 

Alternatieve energie: zoo, wind, water en 
biomassa 
Het zou bijzonder plezierig zijn als we in 
een flink deel van onze energiebehoefte 
konden voorzien door de energie-stromen 
die nooit op raken, zon en wind. Keer op 
keer zie je deze hoop, als werkelijk haal
baar gepresenteerd, opduiken in de massa
media. Helaas zijn bet sprookjes, gevaar
lijke sprookjes die een verantwoorde be
sluitvorming hinderen en daarom bette
gendeel van hun illusies zullen bewerk
stelligen. 
Zonlicht is diffuus en in ons land, gemid
deld, zwak, zo'n 100 W per m 2 • Ook in
dien een van de vijf Nederlandse wonin
gen tien m 2 zonnecollectoren zou krijgen 
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en die energie zou, winter en zomer, wor
den benut (voor verwarming en warm 
water) in plaats van met olie of gas ge
stookte voorzieningen, dan nog is 
1.000.000 huizen x 10 m2 collectoren x 
100 W per m 2 en 3651/• dag per jaar x 24 
uur per dag x 3600 seconden per uur = 

3,16 x lQ16 Joule per jaar, 1 % van ons 
energieverbruik. 
Zonnecentrales voor stroomopwekking, 
op den duur zeker interessant in zonniger 
strekcn, dun bevolkt met bescheiden be
hoeften, zijn bij ons nauwelijks denkbaar: 
ruimte is bier nog schaarser dan energie en 
1 % van onze energie middels zo'n cen
trale opwekken kost 20 miljoen vierkante 
meter aan ruimtebeslag. Neem daarbij de 
onmogelijkheid om vraag en aanbod in 
de tijd op elkaar af te stemmen, een feit 
dat kostbare opslagvoorzieningen impli
ceert, en bet zal duidelijk zijn dat ook bier 
1 % nog lang een hoog streefniveau zal 
blijken. 

Met wind is bet niet vee! anders: bet waait 
bier veel en hard, een jaargemiddeld ver
mogen van 1 00 W per verticale m 2 is een 
goede schatting uit vele metingen. Dan 
nog vergt bet 5000 moderne windmolens 
van elk vijftig meter spanwijdte om 10 % 
van ons electrisch verbruik, dus ca. 2 % 
van ons conventionele energieverbruik te 
vervangen. Het ruimtebeslag en de land
schappelijke gevolgen zijn aanzienlijk, bet 
opslagprobleem (ook bier geen afstem
ming van vraag en aanbod mogelijk) is 
duur. Een ingenieus voorstel om de Mar
kerwaarddijken op te hogen en met wind
molens dit reusachtige reservoir op hoog 
waterpeil te houden, wordt door een in
terdepartementale commissie bestudeerd. 
Het plan is een specifieke vorm van ener
gie-opslag, energie die via waterkracht
turbines weer in stroom kan worden om
gezet. Ik verwacht dat dit plan, waarvan 
hooguit een half procent nationale 
energiebesparing kan worden verkregen, 
te kostbaar blijken zal om nog deze eeuw 
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voor uitvoering in aanmerking te komen. 

Biomassa, materiaal uit de plantenwereld, 
kan als brandstof dienen. Een groot dee! 
van de mcnsen in de wereld bangt nog 
dagelijks af van bout als warmtebron. 
Cultivatie van bet bele Nederlandse bos
areaal voor uitsluitend dit doellevert ecb
ter nog geen 0,3 % van onze energie per 
jaar op, om van de kosten maar te zwijgen. 
Soortgclijke cijfers of nog lager komen 
uit bet energie-potentieel van mest en 
ander afval. De bele Noord-Oost Polder 
gebruiken voor optimale brandstofgewas
sen (ten koste van een grote voedselpro
duktic) Ievert minder dan 1 % op. 

Nemen we al deze alternatieve bronnen 
in bescbouwing, dan is de conclusie voor 
het macro-niveau van ons nationale be
staan glasbelder: zon, wind, water en afval 
zouden omstreeks de eeuwwisseling 1 a 
5 % van onze energie kunnen leveren, de 
fysische omstandigbeden staan dat toe. 
De economiscbe eisen: extreem boge in
vesteringen en exploitatielasten per gele
verde eenbeid cnergie, maken bet onwaar
schijnlijk dat bet boge percentage gebaald 
zal worden. De mensen die, wetend dat 
het gas op raakt, steenkolen en kerncen
trales afwijzen en de olie terecbt spaar
zaam willcn gebruiken omwille van de 
Derde Wereld, en die blijven bameren op 
de 'alternatieve bronnen' als oplossing, 
vertellen fabels van een kwalijk soort. 
Tocb kun je die fabels overallezen.4. 

Om misverstanden te voorkomen wijs ik 
nog op het grate helang dat aan zon- en 
windenergie gebecbt moet worden in vele 
individuele situaties, op micro-niveau dus. 
Ecn gezin met een daartoe gunstig gericbt 
en voldocnde groot dakoppervlak kan met 
zonnecollectoren vee! bereiken en bon-
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derden guldens per jaar besparen op de 
energierekening. Een boerderij in de pol
der kan met een of meer goed gecon
strueerde windmolens ook aanzienlijke 
besparingen realiseren. AI deze mogelijk
beden moeten door goede voorlichting en 
soepele regels worden bevorderd. Dat is 
goed voor bandelsbalans, werkgelegen
beid en milieu. Alleen door vele entbou
siaste en vindingrijke mensen zal bet alter
natieve energie-aandeel boven de een pro
cent uitkomen van ons nationale verbruik. 
Laat niemand ecbter denken dat daarmee 
bet landelijk probleem is op te lossen of 
dat er een alternatieve energie-route van 
deze soort zou bestaan om onze verant
woordelijkheid in Europa en in de wereld 
te aanvaarden. 

De electriciteitsvoorziening 
Ook al betreft bet bier niet meer dan een 
vijfde van ons primaire energieverbruik, 
toch is deze sector politick bet meest om
streden. Daarvoor zijn meerdere redenen 
aan te wijzen en ik wil er twee noemen. 
Electriciteitsvoorziening is een grootscha
lige bedrijvigbeid met een enkelvoudig 
net, dus monopoliepositie, waarop de 
overbeid beslissende zeggenschap uit
oefent. De overbeid kan dan ook in hoge 
mate bepalen welke soorten primaire ener
gie in welke verboudingen zullen worden 
ingezet voor de electriciteitsproduktie. 
Er doet zicb een ecbte keuzevraag voor, 
uit een rijke schakering aan mogelijkbe
den. Elke specifieke keus heeft zeer pro
blematische consequenties, is dus een po
litick beet bangijzer. De tweede reden die 
ik nu alvast even aanstip volgt uit de 
eerste: kernenergie blijkt een voor de hand 
liggende keus van primaire energievoor
ziening voor electriciteitsproduktie. Kern
energie beeft ook, voornamelijk door so
ciaal-psycbologiscbe en psycho-politieke 

' Bijvoorbceld op de CDJA pagina van CDActuee] d.d. 7 feb. 1981, waar Arend Bos, nadat hij 
volkomen terccht signaleert dat het komende olietekort juist de mensen in de Derde Wereld in hun 
bestaan bcdreigt, zegt: ' ... er staan voor ons twee wegen open: energiebesparing en alternatieve 
encrgiebronnen'. Was het maar waar. .. 
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invloeden, een zeer emotionele lading ge
kregen. En politiek heeft te maken met 
objectief aanwezige vrees onder de men
sen, ook als de marrier waarop die vrees 
gevoed wordt kwalijk is en de grond van 
die vrees aanvechtbaar. 
In 1960 werd onze electriciteit gemaakt 
door middel van een brandstofinzet die 
voor 80 % uit kolen, 17 % uit olie en 
3 % uit gas bestond. In 1979 was dit 5 % 
kolen, 41 % olie, 47 % gas en 7 % 
uranium. Vergelijking met de tabel op 
pag. 212 wijst uit dat deze brandstofinzet 
grotendeels overeenkomt met die van ons 
totale energieverbruik (behalve dat uiter
aard uranium in die tabel een veellager 
percentage heeft). In deel 2 van de EN 
wordt de toekomstige rol van kolen in 
onze energiehuishouding uiteengezet; in 
deel 3 is de brandstofinzet voor electrici
teitsproduktie aan de orde. Het is bier niet 
de plaats om te trachten deze verdienste
lijke nota's samen te vatten. Ik wil stil 
staan bij drie aspecten die elk een uit
voeriger behandeling in dit tijdschrift ver
dienen. Die aspecten zijn de rol van kolen, 
de rol van uranium en tenslotte de econo
mische gevolgen van verschillende opties. 
Bedenken wij bij dit alles dat bet aandeel 
van gas in ons energiebudget terug moet 
van ca. 50% naar minder dan 30% v66r 
1990, en dat bet olie-aandeel tot een 
minimum moet worden beperkt wegens 
de nu voorziene wereldwijde schaarste 
die, indien door ons gedrag verergerd, 
velen hun bestaan zal ontnemen. 

Eerst dan de kolen: de kolennota, deel 2 
van de EN, maakt op mij de indruk ge
schreven te zijn met de moed der wan
hoop. Er kleven zoveel problemen en be
zwaren aan kolengebruik op echt grote 
schaal, dat men zich verbazen mag over de 
vrij geruisloze acceptatie van de regerings
intenties toen die een jaar geleden (feb. 
1980) aan de Tweede Kamer en aan bet 
volk kenbaar werden gemaakt. Het streef
getal voor kolengebruik in bet jaar 2000 
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is ca. 25 miljoen ton. Men stelle zich een 
grote vrachtauto voor met een laadbak 
voor 30 ton steenkool. Elke dag, 250 
werkdagen per jaar, worden er dan drie
duizend driehonderd van die voile vracht
wagens op uit gestuurd om aile verbran
dingspunten van steenkool te voorzien. 
Van die 25 miljoen ton gaat er een mil
joen ton zwavel- en stikstof-oxyden de 
Iucht in; als de schoorstenen maar hoog 
genoeg zijn komt de zure regen hoofdza
kelijk neer in Scandinavie en de Duitslan
den. Zo'n drie miljoen ton vast (stoffig) 
afval blijft achter en moet worden gebor
gen of gebruikt. Deze en nog vele andere 
uiterst verontrustende feiten en cijfers 
staan allemaal eerlijk en precies toegelicht 
in de kolennota. Natuurlijk worden kolen 
niet elke dag in drieduizend vrachtauto's 
over bet land verdeeld en wordt de as niet 
elke dag met driehonderd van die vracht
auto's naar centrale stortplaatsen ge
bracht. Dat voorbeeld is slechts een indi
catie van de omvang in aansprekende ter
men. Maar de problemen zijn wei Ievens
groot. 

De milieubezwaren tegen kolen zijn juist in 
ons land extra ernstig. Wij zijn zeer dicht 
bevolkt; ons vlakke land heeft geen kloven, 
ravijnen of valleien waar we enkele tien
tallen miljoenen kubieke meters afval 
kunnen storten en isoleren; bet grondwa
ter is bier dicht aan bet oppervlak en 
grote stortplaatsen zijn uiterst moeilijk 
hydrologisch in te dammen. Dit niveau 
van kolenverbruik zou 5 % van de totale 
kolenhandel in de wereld voor ons be
stemmen, een erg grote fractie voor een 
land met 0,3 % van de wereldbevolking. 
We zullen grote, langlopende contractuele 
verplichtingen moeten aangaan met een 
aantallanden, moeten investeren in mijn
bouw, transport en havenfaciliteiten el
ders. We zullen afhangen van de arbeids
rust aldaar (Amerikaanse mijnwerkers zijn 
notoir voor bet afdwingen van loonsver
hogingen zodra een afnemer absoluut van 
hun produktie afhangt; spoor- en haven-
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\\crkers aldaar weerstaan die verleiding 
ook maar moeilijk ... ), terwijl ook milieu 
en veiligheid in die mijnstreken ons niet 
koud kunnen Iaten. 
De BMD over energie in de toekomst zal 
dit alles en meer, helder voor het voetlicht 
moeten brengen en meer dan tot nu toe 
zullen de milieu-organisaties zich op de 
echte keus moeten bezinnen en zuJien de 
helangen van meer dan een miljoen Ne
derlanders met bronchiale aandoeningen 
en andere cara-ziekten door Astmafonds 
e.d. moeten worden verdedigd. Want een 
ding staat als een paal boven water: onze 
cncrgiediscussie tot dusver heeft de meeste 
echte problemen voor de toekomst schro
melijk verwaarloosd en een aantal organi
saties heeft zijn taken verzaakt om mee 
te zingcn in het koor van de altematieven 
en de atoomdissidenten zonder ook maar 
de schijn van ecn alternatief toekomst
perspectief. 

Uranium als brandstof, kemsplitsing als 
energie-vrijmakend proces, electriciteit en 
warmte als inzetbaar vermogen. Naast 
olie, gas en kolen is dit de vierde brand
stof. Beperken we olie en gas tot het uiter
ste in de electriciteitsvoorziening, en dat 
is nodig en ook de overheidsbedoeling 
volgens deel 3 van de EN, dan kiezen we 
kolen en uranium en staat de relatieve 
hoeveelheid ter discussie. 
Deel 3 van de EN geeft veel en gedetail
leerde informatie over het gebruik van 
uranium als primaire brandstof van elec
triciteitscentrales. Uitvoerig wordt inge
gaan op veiligheid, op het gevaar van 
kernwapenproliferatie en op het afvalop
bergvraagstuk. De behandeling is omzich
tig en behoedzaam, komt op mij over als 

217 

concessie aan de taboesfeer waar kem
cnergie in Nederland, door een monster
verbond van het actiewezen en enkele 
parlementaire groeperingen, in de beleids
sector is terecht gekomen. 

Intussen blijkt uit de analyse van deel 3 
van de EN, uit het TESIN rapport en uit 
vele evaluaties die o.m. terug te vinden 
zijn in de eerder genoemde reeks 'Annual 
Review of Energy' dat de huidige bijdrage 
van kernenergie een hoogst belangrijk 
aandeel is van de energieproduktie in de 
niet-communistische wereld. Er staat zo'n 
200 OWe aan vermogen opgesteld waar
mee een olie-equivalent van 200 miljoen 
ton per jaar, d.i. van 4 miljoen vaten per 
dag wordt gespaard. Dit is meer dan de 
hele produktie van Iran voor de oorlog 
met Irak begon en de gevolgen van die 
oorlog voor de prijsvorming zijn bekend, 
ook al zijn die gevolgen getemperd door 
de verhoogde produktie van Saoedie
Arabie. Men moet er niet aan denken dat 
die kernenergie zou ontbreken of dat de 
centrales zouden worden stilgezet 5 : grote 
spanningen op de wereldmarkt met zeer 
sneiie, voor ontwikkelingslanden rampza
lige prijsstijgingen zouden het gevolg zijn. 
Gelukkig is dat vermogen er wei en groeit 
het snel genoeg om tegen de eeuwwisse
ling evenveel energie te produceren als 
Saoedie-Arabie, Iran en Irak samen. Deze 
eerste, meest belangrijke vrucht van kern
energie, nl. de olie-vervangende rol die het 
in de wereld speelt, kan niet voldoende 
worden beklemtoond. Het is belangrijk 
dat die ontwikkeling zo effectief mogelijk 
in het Westen gebeurt: immers, de tech
nick is geavanceerd en grootschalig, ver
eist grate kennis van procesbeheersings-

j Ret bestuur van de PvdA hecft een program-amendement overgenomen dat Iuidt: 'Nederland 
dient zich in de intcrnationale organen ook sterk te maken voor de sluiting van kerncentrales in 
hct buitenland'. Socialisten in Frankrijk, Duitsland en Zwcden zullen het bericht met hoongelach 
begroeten; niet-socialisten kunnen met cen meewarige glimlach volstaan. Wij zitten er mee: een 
grotc partij die volstrekt aan de realiteit van onontkoombare omstandigheden in de wereld voorbij 
gaat, zich programmatisch in de kaboutersfeer hult en dan in zalige onnozelheid het CDA voor
schrijft hoc wij desnoods, als 't niet anders kan, de volgende keer toch mee mogen regeren. 
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technieken met bijbehorend volstrekt be
trouwbaar management. Bestuurlijke con
tinui:teit en politieke stabiliteit zijn daar
voor gewichtige desiderata. Aileen door 
besparingen en olie-vervangende bronnen 
kan het Westen voorkomen dat kernener
gie ook massaal wordt ingezet in samen
levingen die nog niet die stabiliteit en 
technische competentie hebben bereikt. 
Zonder kernenergie wordt de oliemarkt 
zelfs voor nulgroei in het Westen zo krap 
dat vele derde-wereldlanden gedwongen 
zullen zijn deze niet op hun omstandighe
den toegesneden energie-produktiemetho
de toch in te voeren. 

In de door mij geciteerde literatuur wordt 
het proliferatie-gevaar van kernwapens 
zorgvuldig geanalyseerd. De grote interna
tionale aandacht en de voortgaande per
fectionering van controle-methodieken 
verzekeren nu reeds dat in de meeste Ian
den wapenproduktie met gebruikmaking 
van stoffen onttrokken aan energiecentra
les een volstrekt onbegaanbare route is. 
Onze participatie in URENCO, op zich 
van aanzienlijk economisch belang, geeft 
ons ook een strategisch-positieve invloed 
op de verwerkelijking van een duurzaam 
non-proliferatie-beleid. Nederlandse kern
centrales op zich dragen aan het prolife
ratiegevaar niets bij. 

Over het onderwerp van reactorveiligheid 
bestaat een grote kast vol studies. Bij velen 
is er scepsis en argwaan omtrent de wer
kelijke waarde van dergelijke studies. In
middels zijn sommige commerciele reac
toren al meer dan twintig jaar in bedrijf 
en is er vele honderden bedrijfsjaren aan 
ervaring opgebouwd. Naast theoretische 
studies is er nu dus ook feitelijk materiaal 
om die studies aan te toetsen en om 
empirische oordelen te vellen. De conclu
sies uit het feitenmateriaal van de laatste 
twintig jaar zijn dat aileen aardgas de 
veiligheid van kernenergie benadert; aile 
andere vormen van energiewinning, inclu-
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sief die door waterkracht en door olie, 
kosten meer mensenlevens per hoeveel
heid benutte produktie. 

Het terreurprohleem is wellicht het moei
lijkst te evalueren. Ook bij stuwdammen 
is die zorg levensgroot: bij vele stuwdam
men zou gewelddadige doorbraak tien
tot honderdduizenden Ievens kosten. Ook 
bij sommige chemische industrieen kun
nen technisch-competente misdadigers 
grote rampen aanrichten. Kerncentrales, 
evenals instailaties in andere sectoren, 
worden bewaakt en met multipele bevei
ligingsbarrieres omgeven. Er is bijna geen 
gebied waar zoveel onderzoek geschiedt 
om de risico's verder te beheersen. Reac
toren in de jaren tachtig te ontwerpen 
zuilen, vooral dank zij de enorme open
bare aandacht, onschatbaar vee! veiliger 
zijn dan enig ander soort grootschalige 
technische instailatie. Harrisburg is buiten 
Three Mile Island een 'blessing in disgui
se' geworden. 

Over het kernafvalprohleem, waarover te
recht veel wordt gesproken, zeggen zowel 
EN deel 3 als het TESIN rapport heel 
informatieve dingen. Het populaire imago, 
dat door vele media middels beelden van 
Amsterdamse huisvuilbelten wordt ge
creeerd, is volstrekte nonsens. Ofschoon 
het mij te ver gaat om, zoals sommige 
specialisten doen, het afvalprobleem een 
non-problem te noemen, is zeker aan te 
tonen, en is aangetoond dat aile facetten 
van de te hanteren materialen en hun 
fysisch-chemisch gedrag bekend en be
heersbaar zijn. De te hanteren hoeveelhe
den zijn zeer bescheiden en volkomen 
hanteerbaar. Er zijn meerdere manieren 
om radioactieve materialen in verschillen
de gradaties van activiteit decennia en 
zelfs eeuwen te bewaren. De in EN dee! 3 
opgesomde eisen die de regering aan zout
koepels stelt om die als omhulsels voor 
permanente berging te benutten zijn 
uiterst en naar mijn mening onnodig 
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zwaar. Het is m.i. bijzonder overtrokken 
er op te staan dat voor we iets doen we 
absolute zekerheid moeten hebben dat het 
spul over duizend jaar nog keurig ver
pakt zit. Honderd jaar lijkt me ook prima: 
ons nageslacht, drie generaties verder, zal 
in 2080 zelf wel uitmaken of de koepel 
nog een eeuw dicht blijft. Zeker zullen zij 
hun eigen alternatieven kiezen, dat doen 
wij tach oak. En wat dacht men van de 
stand van de techniek in die tijd? Kijk 
eens naar 1880. 

Radioactt\·iteit is geen uitvinding van men
sen, maar een overal aanwezige meetbare 
straling in de natuur. Aan die natuurlijke 
straling staan we allen elk moment bloat; 
die straling komt uit de grond, uit ge
steenten en uit de materialen van ons 
huis; een dee] komt uit de ruimte en veel 
wordt door de atmosfeer tegengehouden. 
Bij tv-kijken doe je meer straling op dan 
bij kamperen naast een kerncentrale (laat 
dat de actievoerders een geruststelling 
zijn). Je kunt boven een zoutkoepel, ge
vuld met de afval van honderd reactor
jaren, die aan de normen van de overheid 
voldoet negentig jaar worden en minder 
extra straling vangen dan tijdens een re
tourtje naar Canada op 10 km hoogte in 
een KLM Jumbo. 

Concluderend, kernafval is een bescheiden 
en technisch geheel oplosbare opgave, 
vee] en vee! eenvoudiger en veiliger dan 
het afvalprobleem dat in Nederland ont
staat met het verstoken van 25 miljoen ton 
steenkool per jaar. Door meer kernener
gievermogen op te stellen dan wat in EN 
deel 3 het onbenoemd vermogen heet, kan 
de behoefte aan steenkool beneden dat 
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niveau worden beperkt, ook al staat als 
een paal boven water dat we en steenkool 
en uranium als brandstof voor electrici
teitsproduktie moeten inzetten willen we 
voortbestaan als volwaardige Europese 
natie in een leefbaar milieu en met onze 
evenredige bijdrage aan de ontwikkeling 
van de Derde Wereld. 

Tenslotte nog, in dit wellang geworden 
hoofdstuk, de economie van de electrici
teitsproduktie. De internationale literatuur 
over dit onderwerp is omvangrijk en be
steedt vooral aandacht aan de relatieve 
prijs van kernenergie enerzijds en met 
kolen, olie of gas gegenereerde electriciteit 
anderzijds. Een groat en nog groeiend 
verschil is het kostenaandeel van de pri
maire brandstof: voor uranium is dat ge
ring tot zeer gering ( < 30 % ), voor kolen 
is dat hoger (ca. 50 %) en stijgend; voor 
olie en gas is het brandstofaandeel zeer 
hoog en bij de vigerende prijzen zelfs pro
hibitief (> 70% ). Bijons is het nu reeds 
zo dat de kerncentrale te Borssele stroom 
Ievert voor een kwart van de kosten die er 
bij kolenstook mee zouden zijn gemoeid.6 
Electriciteit is in de industrie en ook, zij 
het in mindere mate, in de dienstensector 
een belangrijke kostenfactor. Voor ons 
land, waar de som van importen en expor
ten bijna gelijk is aan het nationaal pro
dukt- een uniek grote afhankelijkheid van 
buitenlandse handel- is kostenbeheersing 
op het niveau van de grootste handels
partners absoluut noodzakelijk. Dit geldt 
niet alleen voor exportindustrieen maar 
ook voor de thuisproduktie die met import 
concurreren moet. De kostenfactor elec
triciteit dreigt ons land t.o.v. onze buur
landen in een verregaand nadelige positie 

r. In CDActueel d.d. 7 februari 1981 berekent Kamerlid Eversdijk de prijs van het PvdA-voorste1 
Borssele te sluiten: dertienhonderd miljoen gulden plus twee duizend arbeidsplaatsen of 3025 
miljoen gulden bij doorgaande stroomlevering uit conventioneel vermogen tegen gecontracteerde 
prijzen. Ik voeg daarbij dat dit ook een permanente extra betalingsbalanslast van f 500 miljoen per 
jaar betekent bij oliestook of 1,2 miljard kubieke meter extra gasconsumptie. De Partij van de 
Actie waant zich in Fools' Paradise, een domein waar in de rest van de wereld aJleen linkse splin
ters zich plegen te vermaken. 
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te brengen. Niet aileen de enorme olie- en 
de daaraan gekoppelde gasprijzen zijn 
daaraan debet, want die stijgingen treffen 
onze buren in tenminste dezelfde mate, 
maar ook het onverantwoord hoge per
centage (88 %) stroomopwekking met die 
hoogwaardige energiedragers. Belgie, 
Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland 
en Groot-Brittannie gebruiken allen en 
een groter kolen- en een groter uranium
aandeel in hun energievoorziening. Deze 
vier buurlanden hebben allen plannen in 
voorbereiding en ontwikkeling hun kern
energie-aandeel te vergroten; in de BRD 
stuit dat op ernstige weerstanden van het 
actiewezen en een deel van de SPD, in 
Belgie en Frankrijk gaat de ontwikkeling 
in snel tempo. Vooral de Fransen zullen 
reeds in de jaren negentig grote economi
sche voordelen uit dit beleid putten, ter
wijl hun programma van grootschalige 
kweekreactoren eigen uraniumvoorraden 
zoveel beter benut dat de Franse electrici
teitsvoorziening voor onbepaalde tijd 
( ettelijke eeuwen) van brandstof zal zijn 
verzekerd. 

Kernenergie scheen economisch twijfel
achtig v66r 1973; sindsdien is de markt
prijs van olie dertienvoud gestegen. Daar
mee heeft kernenergie een beslissend prijs
voordeel behaald, gezien het geringe aan
deel van de brandstof in de kernenergie
prijs. Nederland moet tussen 1990 en 2000 
zo'n 8000 MWe vermogen met olie en/of 
gas gestookt, wegens veroudering uit be
drijf nemen. Naast de vervanging van dat 
vermogen wordt een minimale groeibe
hoefte van 2500 MWe voorspeld. Door 
van dit totaal ca. 7500 MWe nucleair te 
maken (dat is ruim 2 GWe meer dan in 
EN deel 3 wordt voorgesteld), zou ons 
land voor de eeuwwisseling in een veel 
sterkere positie komen te verkeren dan in 
een te kwetsbare en te vervuilende voor
namelijk op kolen gerichte toekomst het 
geval zou zijn. 7,5 GWe vermogen aan 
kerncentrales vervangt met minder dan 
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duizend ton uranium per jaar zo'n twintig 
miljoen ton aan steenkool. De voordelen 
voor milieu en economic zijn zeer groot 
en verdienen een nadere beschouwing in 
dit tijdschrift. Men zou d~t het Franse 
scenario kunnen noemen:, het is een route 
die in dit land op het ogenblik niet te 
verkopen valt. Er is goede reden aan te 
nemen dat een zorgvuldige voorlichting 
hieraan veel veranderen kan. 
Wellicht zal de omslag in de publieke 
opinie Ianger duren dan de besluitvorming 
kan worden opgeschort. In dat geval, in 
plaats van geheel en al op kolen te wed
den, ware ernstig te overwegen lange
termijncontracten voor electriciteitsinvoer 
uit Frankrijk aan te gaan. Dat diversifi
catie-element komt in de overigens zo uit
puttend complete Energie Nota niet voor. 
Technisch is dit energietransport zeer wei 
mogelijk, getuige bijv. de Noord -Ameri
kaanse netten over nog grotere afstanden. 
Gegeven de capaciteit van de Franse nu
cleaire industrie, hun eigen nationale pro
gramma en handelsambities, 1ijkt dit alles
zins mogelijk. Voor de Nederlandse beta
Iingsbalans is het een moeilijke zaak, maar 
dat is bij import van kolen en olie ook het 
geval. Het is niet ondenkbaar dat Frank
rijk ons met winst electriciteit Ieveren kan 
die niet duurder zou zijn dan de equiva
Iente kolenimport. 

Politieke vragen: energie en het CDA 
Ik begrijp dat de boodschap van dit artikel 
voor velen onthutsend en onverbloemd 
over komt. Hoe sneller echter de realiteit 
waarin ook Nederland nu komt te ver
keren (h)erkend wordt, hoe beter wij ons 
sociaal-economisch lot in eigen handen 
kunnen houden, om het zelf, keuze-be
wust, te sturen. Vijftien jaar lang is onze 
welvaart sneller gegroeid dan onze pro
duktiviteit, dank zij veel, ontzaglijk veel 
gas. Ons land heeft nu gratis energie; 
binnen vijftien jaar zullen we tenminste 
70 % zelf moeten verdienen, elk jaar op
nieuw. 
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Christen-democratische politick is de ver
werkelijking van beginselen, luisterend 
naar en toetsend aan het Woord van 
Godswege, in de concrete tijd- en plaats
~ebonden realiteit van het nationale be
staan. Die opdracht Joopt spaak indien, 
overwoekerd door de compromissen van 
de dag, beginselen hun stuw- en stuur
kracht verliezen; de taak loopt eveneens 
vast indien het aan betrouwbare, zorgvul
dig geanalyseerde kennis van die tijd- en 
plaatsgebonden realiteit ontbreekt, zelfs 
met de meest gave en inspirerende begin
sclcn. Zander een inzet die zowel princi
pieel als gei:nformeerd is, kunnen we wei 
getuigen, maar niet regeren. Daarom heb 
ik schijnbaar hard en zonder sympathie 
gewaarschuwd tegen sprookjes over alter
natieve energie en tegen fabels over be
sparingen. Een beleid op dromen afge
stemd zal slachtoffers maken, met de on
verbiddelijke hardheid die ook natuur
rampen eigen is, met de zelfde stuurloze 
willekeur oak systematisch hen treffen die 
de minste veerkracht hebben een goed 
heenkomen te zoeken. In dit artikel zijn 
impliciet reeds aan de orde geweest vier 
hoofdzaken die in het CDA centraal staan 
en die ik nag kart en expliciet met onze 
energie-politieke keus wil confronteren, te 
weten onze zorg voor volgende generaties, 
voor de armste naasten in de ontwikke
lingslanden, voor de kwetsbaarste mensen 
in eigen land en voor de kwaliteit van het 
natuur-milieu nu en later. 

De verzoeking niet te kiezen is groat. Dat 
zal neerkomen op een jaarlijks veel te 
grate aanspraak op de slinkende gasvoor
raad. Reeds eerder werd aangetoond dat 
dit reeds v66r de eeuwwisseling kan resul
teren in een economische ommezwaai zo 
snel en drastisch dat ons sociaal-politieke 
systeem erop kapot loopt. Ook indien de 
gasreserves aanmerkelijk grater zijn dan 
de nu bewezen voorraad, is dit beleid toch 
diefstal van volgende generaties, van de 
schitterende schone, transportabele brand-
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stof die voor kleinschalig gebruik zo veel 
comfort biedt, een comfort waarvan nu 
het hele volk geniet en dat nog vele decen
nia verzekerd is bij een op termijn redu
ceren van het aardgasverbruik tot 30 mid 
m3 per jaar voor kleinschalig, voorname
!ijk huishoudelijk gebruik. Bij deze 'gas
optic' betaalt dus de volgende generatie 
de prijs en die prijs kan catastrufaal hoog 
worden. 

We kunnen ook voor olie kiezen, dat wil 
zeggen een vervanging van gas door olie, 
zonder meer kolen en uranium. Dat is 
duur en betekent een zware aanspraak op 
slinkende wereldvooraden. Dat gedrag zal 
de prijs opstuwen naar steeds grotere 
hoogten, waar olie onbereikbaar wordt 
voor de armste helft van de wereld. Toch 
heeft die wereld, anders dan wij, geen 
alternatief voor kunstmest-produktie, 
landbouwtrekkers en irrigatie-motoren 
dan olie. Olie zal nog lang de voornaamste 
veilige, kleinschalig inzetbare brandstof 
zijn in het overgrote, technisch relatief 
eenvoudig toegeruste deel van de mensen
wereld. Zander betaalbare olie zullen on
telbaar vele maar grotendeels anonieme 
mensen hun !even beknot en vaak ten 
dade bedreigd zien. Onze commitment 
voor ontwikkelingshulp wordt struisvogel
politiek, om niet te zeggen hypocrisie als 
wij onze olieconsumptie niet met aile mo
gelijkheden beperken. Men leze er het 
artikel van minister De Koning in het eer
ste nummer van dit tijdschrift eens op na! 
De 'olie-optie' wordt verreweg het duurst 
betaald, met meer levensjaren dan wij 
overzien. Thuis is dit oak een dure optie, 
een die een drastische herverdeling van 
baten en 1asten zal opdringen, een herver
deling die het solidariteitsprincipe waarop 
ons sociale zekerheidsstelsel, althans naar 
intentie, berust waarschijnlijk zal verbre
ken. Ook hier is net sturen of botsen. De 
olie-optie zal vrijwel zeker zo'n scherpe 
financiele bocht betekenen dat we de 
macht over het stuur onvermijdelijk ver-
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liezen. Slachtoffers zijn dan de minst weer
baren.7 De kolen-optie, waarmee ik dras
tische beperking van gas- en olieverbruik 
bedoel zonder grotere inzet van uranium, 
is economisch kwetsbaar om redenen die 
ik eerder aanstipte en die in de kolennota 
ook goed uit de verf komen. Ik meen ech
ter dat de milieugevaren, voor onszelf, 
voor buurlanden en voor de lange-termijn
toekomst (men leze over het broeikas
effect van CO 2 in referentie 1) dermate 
groot zijn, dat kolengebruik zo mogelijk 
beneden het niveau van de EN doelstel
lingen moet blijven. Hopelijk leidt het we
reldwijde speurwerk naar een milieu
vriendelijker kolengebruik tot resultaten 
die het probleem zelfs in een klein, nat en 
overvolland hanteerbaar maken. Daarvan 
bij voorbaat uitgaan bergt grote risico's in 
zich. 
Gas-, olie- en kolen-opties duiden slechts 
op accentverschillen, doelen op een natio
naal energieverbruik van gas en olie en 
kolen, echter steeds met wat andere pro
parties; dit geldt temeer voor de 'uranium
optic' daar electriciteit maar zo'n twintig 
procent van het totale energieverbruik 
uitmaakt en tweederde daarvan dus maar 
13 % van het nationale totaalverbruik be
tekent. Dat kan tegen het eind van de 
jaren '90 door de bestaande 500 en de 
eventueel te bouwen 7500 MWe vermogen 
geleverd worden. De energiebalans, te 
vergelijken met die van vandaag de dag 
zoals eerder in dit artikel vermeld, zou 
dan kunnen zijn: gas 30 %, olie 30 %, 
steenkool 22 %, uranium 13 % en 'alter
natieve bronnen' 5 %, bij een energie
groei van 2 % in de jaren '80 en 1112 % 
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in de jaren '90. Zelfs in dit gunstige ge
val betekent deze balans, bij een verbruik 
van 4xl Q18 J, het !age scenario van het 
TESIN rapport, 30 miljoen ton kolen per 
jaar, of 50 miljoen ton zonder nucleaire 
energie. We zullen dus hoe dan ook een 
beleid van en besparingen tot het uiterste 
en alternatieve bronontwikkeling en het 
scheppen van kolen-infrastructuur en het 
bouwen van 5xl500 MWe aan kernver
mogen moeten aandurven, willen we de 
gevolgen van gas- en olie-opties vermij
den. 

Dat alles vergt realiteitszin en inzicht; het 
vergt ook politieke moed van langere 
adem dan een parlementaire periode. De 
brede maatschappelijke discussie zal dat 
werkelijkheidsbesef en dat inzicht moeten 
bevorderen, door het keuzeprobleem in 
aile duidelijkheid te presenteren en door af 
te rekenen met de fabels die de besluit
vorming verlammen. Na zoveel relatief 
zorgeloze jaren is dit een formidabele op
gave die de steun van elke christen-demo
craat verdient. s De grootte van de prijs die 
afgedwongen zal worden door de schaarste 
bij verkeerde keus, en vooral ook de weer
loosheid van hen die dan zullen betalen, 
moeten ons wel overtuigen van onze sim
pele plichten. Ik hoop dat vooral de 
jongeren van het CDJA dit realistisch 
idealisme zullen adopteren en niet, al is 
de verleiding groot, zullen uitwijken naar 
sprookjesland. Hun toekomst, hun verre 
naasten, hun milieu zijn in geding. 

7 
Ook scenario's die de risico's het beste spreiden vergen zeer grote investeringen. Het laat zich 

aanzien dat de middelen daarvoor niet beschikbaar zullen zijn zondcr een ingrijpende vermindering 
van overdrachtsuitgaven en een daarmee gckoppelde vcrgroting van het percentage actieve, pro
dukticve mensen; dit percentage is bij mijn weten in Nederland lager dan in enig andcr Westers 
land. Om absoluut te vcrzekeren dat de gezinsminima niet worden aangctast, ware het gewenst dat 
hct belangwekkende artikel van mevr. mr. J. J. M. S. Leyten-de Wijkcrslooth in het ecrste nummer 
van dit tijdschrift grondig door bewindslieden en kamerleden werd bestudeerd. In die overdrachts
uitgaven die in twee of mecr inkomens per huishouden resulteren ligt de sleutel tot handhaving 
van het solidariteitsprincipe in barre tijden. 
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' Enkclc cncrgic-scenario's met verschillende verhoudingen van de primaire brandstofinzet. 

kolom A B c D E 

Totaal verbruik 
1980 2000 

per jaar 2900 petajoule 3000 4000 5000 6000 

Energie-drager groei percentage nihil 1,6% 2,8% 3,7% 
--~---·---

gas % 49% 32% 30% 38% 32% 

miljard m'l 44,5 30 38 60 60 

olie% 45% 30% 30% 45% 45% 

miljoen ton 31 21 29 54 64 

stcenkool '/c 5% 18% 22% 17% 22% 

miljoen ton 5 18 30 29 45 

uranium '1< <2% 17% 13% 0% 0% 

ton 90 770 770 

zon/wind/biomassa % -% 3% 5% 1% 1% 

miljoen m2 equivalent 29 63 17 20 

I pctajoulc = 1010 joule 
-- -~ --

Kolom A gecft de huidige situatie weer. Kolom B vertegenwoordigt een 'economic van het genoeg' 
gceombineerd met de grootst mogelijke zorg voor de volgende generatie (laag gasverbruik), voor 
de verrc naaste (laag olieverbruik), voor het milieu (relatief laag kolenverbruik gecombineerd met 
!wee juistgenoemde elementen) en voor eigen soeiaal-economisch bcstel (!age stroomkosten door 
grate uranium-inzet); met 3% aan alternatieve energie vcrtegenwoordigt dit scenario een voor
bceldige vindingrijkheid bij burgers en bedrijven om zon en wind maximaal te benutten. Het 
totaalverbruik op het huidige niveau stabiliseren betekent een extreme efficiency-verbetering 
middels bcsparingen, slechts te realiseren door een grootscheepse nationale mentaliteitsverande
ring ten gunstc van spaarzame investeringen in mindering op het consumptieve gedrag dat Neder
landcrs in extreme vorm hebben aangeleerd onder regeringen van socialisten met christen-demo
craten. Kolom B zou het CDJA ideaal moeten zijn! 
Kolom C vertegenwoordigt een realistisch CDA streef-doel. Alle idealen eerder opgesomd krijgen 
hierin hun gewicht; nationaal getroosten wij ons hierin een maximale inspanning om alternatieve 
energie-vormen te benutten. Ook hicr heeft energie-investering voorrang op verhoogde consumptie. 
Kolom D zal zich rcaliseren indien onze energie-politieke verlamming voort duurt en er geen 
grate bedragen beschikbaar komen om besparingen te realiseren. Bij het verkiezingsprogram van 
de PvdA komen we ergens terecht op een weg die eindigt tussen D en E, tussen een rampzalig en 
cen catastrofaal beleid. Immers, een maatschappij die zo weinig realiteitszin en rationaliteit op
brengt dat ze kerncentrales sluit in 1981 en afscheid neemt van vrijwel heel de industriele wereld, 
zal ook niet het verstand hebben en de wijsheid tonen om alternatieve vormen en besparingen 
maximaal te benutten. want dat kost zeer grate inspanning. Voor die inspanning mist een maat
schappij waarin dergelijk beleid een meerderheid verkrijgt karakter en ruggegraat. Het is dan ook 
paradoxaal doch onvermijdelijk dat scenario's D en E, met de grootste groei van het energiever
bruik, tegelijkertijd de grootste nationale verarming, om niet te zeggen verpaupering implice
ren. Het tekent de consumptiemaatschappij die eigen zaai- en pootgoed verorbert. 

Sleutcls tot de Iiteratuur 

I) Annual Review of Energy, dee! 1 t/m 5, 1976 tim 1980 Annual Reviews Inc. Palo Alto, 
California; ca. 3000 pagina's. 
2) Energy in Transition 1985-2010, National Academy of Sciences, 1979; W. H. Freeman & Co. 
San Francisco, 1980 pp. 677. 
3) Nota Encrgiebeleid, delen 1, 2 & 3. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1979, 1980 & 1980; ca. 
800 pagina's. 
4) Toekomstige Energiesituatie in Nederland, VDEN, Postbus 9035, 6800 ET Arnhem, 1980 pp. 379. 
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door J. van Houwelingen 

J. van Houwelingen ( 1937) studeerde proces-chemie 
in Landen. Hij is lid van de CDA Tweede Kamer
fractie, voorzitter van de vaste commissie voor kern
energie en woordvoerder van de fractie in zaken als 
energie en economie. 

Energiebeleid 

'Een beleid op dromen afgestemd zal slachtoffers maken' is een van de uitspraken van 
prof. Van der Laan in dit nummer over energie en de Nederlandse toekomst. 
'De feiten tonen aan, we hebben kernenergie nodig. De alternatieve energiebronnen 
zullen een te geringe bijdrage leveren aan de te verwachten energiebehoefte. Wat doen 
we als ons aardgas op raakt? Het schrikbeeld van het 'te laat beslissen': armoede en 
werkloosheid.' 

Vooral vanaf 1973 is de energievoorzie
ning een steeds belangrijker onderwerp 
geworden in de politiek. Geen wonder, 
niemand zal willen ontkennen dat energie 
een beslissende factor is voor sociaal-eco
nomische mogelijkheden. Voor de feiten 
verwijs ik graag naar de genoemde publi
katie van prof. VanderLaan. Juist aan 
de vooravond van de Brede Maatschappe
lijke Discussie is het van belang te wijzen 
op de relatie tussen de energievoorziening 
en onze sociaal-economische en maat
schappelijke toekomstmogelijkheden. Het 
gaat om meer dan aileen een ja of neen 
tegen kernenergie. 

Als bijdrage voor deze discussie wil ik 
graag enkele kanttekeningen plaatsen bij 
de genoemde publikatie in dit nummer 
over 'Energie en de Nederlandse toe
komst'. 
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Aardgas 
Voor de Nederlandse situatie is voorlopig 
aardgas de meest belangrijke energiebron. 
Niet aileen een energiebron, maar ook 
een belangrijke economische bran. Aard
gas is eigenlijk een ideale milieuvriende
lijke en gemakkelijk te transporteren ener
giedrager. 
Bekende vragen in de politiek over aard
gas zijn: is de gasproduktie te hoog of te 
laag en besteden we de aardgasinkomsten 
wei op de juiste wijze? 
Ik ben het met de heer Van der Laan eens 
dat het verstandig zou zijn een zodanige 
aardgasinzet te kiezen dat we er langer 
dan tot 1995 van kunnen profiteren. Of 
we daarom echter de gasinzet snel moeten 
verminderen, is de vraag. Een feit is dat 
ondanks de jaarlijkse aardgasproduktie 
(nu bijna 100 miljard m:3) de reserves niet 
zijn verminderd door het opsporen van 
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nieuwe aardgasvelden. Of we meer of 
minder aardgas moeten inzetten zal be
paald dienen te worden door o.a. de vol
gende factoren: 

a) de termijn waarbinnen alternatieven 
beschikbaar komen; 

b) de exploratieresultaten; 

c) de bestemming van de aardgasin
komsten. 

Voor een deel is de kritiek terecht dat de 
aardgasinkomsten te vee! consumptief 
worden besteed. Indien in de komende 
jaren de aardgasinkomsten voor een be
langrijk dee! zullen worden aangewend 
ten behoeve van de versterking van onze 
economische structuur, dan is er minder 
reden voor het pessimisme van Van der 
La an over 'de catas trofale omslag'. 
We zullen meer dan tot nu toe aardgas 
moeten omzetten in nieuwe 'instrumenten' 
voor de toekomst. Onverantwoordelijk is 
bet te berusten in een politick waar de 
kanscn niet zijn benut de Nederlandse 
industrie te vernieuwen, en nu niet te zor
gen voor bijv. voldoende woningen. Bo
vendien zullen we nu maatregelen moeten 
nemen met betrekking tot de energievoor
zicning ook na het jaar 2000, de ontwik
keling van alternatieven en het investeren 
in besparingsmaatregelen. 

Energiebesparing 
Terecht wordt in het CDA-verkiezings
programma prioriteit gegeven aan een 
actief energiebesparingsbeleid. 
Energiebesparing is het meest 'zekere' 
energiebeleid. Niemand kan precies voor
spellcn wat de prijsontwikkeling zal zijn 
van de verschillcnde energiedragers, ook 
die van kernenergie. Zeker is het dat 
iedere gulden energiebesparing ten minste 
dat bedrag ook in de toekomst zal ople
veren. Mogelijkheden zijn er voldoende 
zowel in de industrie als in het huishoude
lijk gebruik. Hoewel niemand de nood-
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zaak van energiebesparing bestrijdt, blij
~·en er verschillen over het gewenste tempo 
en consequenties. Natuurlijk zal door 
energiebesparing de noodzaak voor ande
re maatregelen niet wegvallen, maar er 
ontstaat wel meer tijd om naar alternatie
vcn te zoeken. 
Reeds nu is de invloed duidelijk merkbaar. 
Binnen een jaar heeft de OESO de prog
noses over de 'olieperiode' met ruim 30 % 
verlengd: bij een gelijkblijvende schatting 
van de oliereserves. Ook economisch zijn 
op de korte termijn investeringen in ener
giebesparing rendabel. Op basis van het 
huidige olieprijspeil is de terugverdien
termijn in vele gevallen reeds minder dan 
5 jaar. Voor een verantwoord beleid is 
het nodig na te gaan wat zowel het econo
misch alsook het energie-effect is per ge
investeerde gulden. Ik ben ervan over
tuigd, op basis van de huidige gegevens, 
dat een duidelijke prioriteit gegeven moet 
worden aan energiebesparing. Ik verwacht 
dat uiteindelijk het positieve effect hoger 
zal zijn dan de door Van der Laan ge
noemde 25 %. Bovendien zijn energiebe
sparingsinvesteringen relatief arbeidsin
tensief. Ook voor een verantwoord milieu
beleid zijn besparingsmaatregelen uiterst 
positief. Waarom nog Ianger verspillen 
als effectieve maatregelen tegen verspillen 
technisch mogelijk zijn en eigenlijk eco
nomisch gewenst zijn? 
Voor een CDA-beleid mag het 'rentmees
terschap' geen loze kreet zijn. Energiebe
sparing is onmiskenbaar een realistische 
mogelijkheid (nu ook in het energiebeleid) 
aan dit uitgangspunt te voldoen. 

Alternatieven 
In het artikel van prof. VanderLaan 
wordt terecht geconstateerd dat het onder
zoek naar alternatieven nog veel tijd zal 
vragen. Niet aileen vee! tijd, maar ook 
hoge investeringen en exploitatielasten per 
eenheid energie. Toch acht ik de progno
ses van Van der Laan te pessimistisch. 
Niet voor niets worden in vele Ianden de 
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researchprogramma's aanzienlijk ver
hoogd voor zon- en windenergie. Het gaat 
hierbij zeker niet zomaar om 'fabels'. 
Deskundigen verwachten in de tachtiger 
jaren juist hier een doorbraak. Ik geef toe 
dat een realistische prognose hager dan 
de genoemde 5 %, thans nog niet moge
lijk is. Theoretisch blijft het echter een 
bijzonder aantrekkelijke optie. Het is 
waar, een energiebeleid gebaseerd uitslui
tend op theoretische mogelijkheden, zou 
onverantwoord zijn. Maar deze optie niet 
met kracht te blijven nastreven is evenzeer 
onverantwoord. 
Zonnecellen en zonnecollectoren benutten 
de zonnestraling met nu nog een betrek
kelijk laag rendement van 10 tot 15 %. 
Dit wil niet zeggen dat er geen andere 
systemen ontwikkeld zouden kunnen wor
den. Reeds nu zijn er systemen, waarbij 
het rendement 30-100 maal hager is. 
Concluderend: niet omdat ik in fabels ge
loof maar gebaseerd op het feit dat een 
'stromingsbron' de meest ideale energie
bron zal kunnen zijn, zullen we deze optie 
verder moeten nastreven. Zolang vele 
technologische problemen nog niet zijn 
opgelost, is het onjuist het energiebeleid 
er voor de afzienbare tijd op te baseren. 
Het negeren van deze mogelijkheid voor 
de toekomst is evenzeer onjuist. Daarom 
blijf ik een stimulering van het onderzoek 
naar alternatieve energiebronnen noodza
kelijk vinden. 

Opvallend is het dat VanderLaan de 
mogelijkheid van kernfusie zelfs niet 
noemt. De researchprogramma's zijn met 
betrekking tot de ontwikkeling van deze 
energiebron voor de toekomst zeker niet 
gering (ook in Nederland en Europa). 
Ik erken dat vooral op korte termijn de 
inzet van meer kolen een noodzakelijke 
voorwaarde is om de vermindering van 
onze afhankelijkheid van olie te realiseren. 
Dat kan op een meer milieu-verantwoor
de wijze dan in het verleden (kolenvergas
sing). 
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Kernenergie 
Met Van der Laan ben ik het eens, dat 
vele factoren pleiten voor een snelle intro
ductie van kernenergie. Kernenergie is 
een ideale primaire energiebron voor de 
elektriciteitsproduktie. Het is zeker ook 
waar dat de olievervangende rol van grate 
betekenis is voor de economie. 
Ook voor het milieu zijn er vele voorde
len, o.a. geen uitstoot van kooldioxyde. 
Maar er zijn ook nadelen, welke naar mijn 
mening in de bijdrage van Van der Laan 
te gemakkelijk weggepoetst worden. 
Voor een realistische maar ook een ver
antwoorde keuze is het nodig deze nadelen 
eerlijk onder ogen te zien. De beslissing 
moet immers voldoen aan normen die we 
binnen het CDA in ons Program van Uit
gangspunten hebben verwoord. 

Het belangrijkste probleem met betrek
king tot de toepassing van kernenergie is 
eigenlijk het beheersprobleem. 
Hoewel deskundigen beweren dat een 
kerncentrale zeer veilig is, is er nog steeds 
geen bevredigende oplossing voor het 
radioactieve afval. We creeren bij de toe
passing van kernenergie radioactieve stof
fen welke deze eigenschap nog duizenden 
jaren zullen hebben. Is het werkelijk mo
gelijk deze radioactieve materialen veilig 
te beheren over zo'n lange periode? Mo
gen we volgende generaties confronteren 
met zulk een onontkoombaar probleem? 
Maar ook voor de kern centrale zelf blijft 
er het probleem dat, hoewel de kans op 
een ongeluk zeer minimaal is, de conse
quenties zeer grootschalig en ernstig 
zullen zijn. Kunnen we overigens ook op 
langere termijn garanderen dat sabotage 
uitgesloten is? Bovendien weten we nag 
maar weinig over de gevolgen van radio
actieve straling ( ook bij een zeer geringe 
dosis) op langere termijn. Dit laatste pro
bleem geldt overigens ook voor vele an
dere activiteiten (o.a. de zeevervuiling en 
de aantasting van onze dampkring door 
verbrandingsprodukten). 
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Kcrncnergie is mogelijk geworden nadat 
de mens de atoombom had ontdekt. En 
nog steeds is er een relatie met de produk
tie van atoomwapens. Via de weg van 
kerncnergie vergroten we de kans dat 
steeds meer Ianden atoombommen zullen 
en kunncn gaan maken. Het blijft zeer de 
vraag of de politieke stabiliteit van de 
wcreld voldoende is om de noodzakelijke 
beveiliging op lange termijn te kunnen 
waarborgen en de kans is niet gering dat 
ongelukken en daden van terreur, die on
gctwijfeld zullen voorkomen, uiteindelijk 
zullcn Jeiden tot militaire of fascistische 
regeringsvormcn. Een vee! gehoord argu
ment hiertegen is dater toch op vele plaat
scn in de wereld grate voorraden nucleaire 
wapenen: uranium-, plutonium- en water
stofbommen, opgeslagen Iiggen. Genoeg 
om de hele wereld te vernietigen. Verge
lekcn met daaraan verbonden gevaren is 
het risico van kernenergie gering. Het is 
een erg cynisch argument; het neemt 
cchter de bezwaren niet weg. 

Ecn moeilijk argument is het probleem 
van de maatschappelijke aanvaardbaar
heid. Het is onmiskcnbaar dat juist kern
energie angstgevoelens bij vele mensen 
opwekt. Men ervaart het als een bedrei
ging waartegen men machteloos is. Men 
voelt zich overgeleverd aan enkele des
kundigen, als een bedreiging voor de eigen 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Zal men 
werkelijk in staat zijn deze angstgevoelens 
te overwinnen? Hoe men ook over kern
energie dcnkt, het is in ieder geval wei 
zeer bedenkelijk deze angstgevoelens te 
exploiteren voor steun voor het eigen 
stand punt. 

Het is zeker niet eenvoudig in deze situatie 
een verantwoorde beslissing te nemen. 
Toch kan het op zijn beloop Iaten nimmer 
een juiste houding zijn. Als we niet kiezcn 
voor kernenergie zullen we in ieder geval 
ingrijpende maatregelen dienen te nemen 
op het gebied van energiebesparing. De 
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derde wereld mag zeker niet de dupe 
worden als gevolg van onze egoi'stische 
verslaving aan energie. Maar zijn we be
reid, als consequentie hiervan, de terug
gang in welvaartsgroei te aanvaarden? 
De vraag blijft echter: zijn de problemen 
met betrekking tot de toepassing van kern
energie niet oplosbaar? Het is niet vol
doende hierbij te constateren dat in wezen 
het hoofdbezwaar zich niet primair richt 
tegen de kernenergie maar tegen de mens 
die er geestelijk niet rijp voor is. 
Er zijn nu eenmaal grenzen ook met be
trekking tot de technologic welke niet mo
gen worden overschreden. Bij kernenergie 
zijn die grenzen waarneembaar juist van
wege de vragen over mogelijkheden en 
verantwoord beheer. 
Zolang dit beheersprobleem niet is opge
lost zullen we grate terughoudendheid 
moeten betrachten met de (grootschalige) 
toepassing van kernenergie. 

Om al deze redenen kiest het CDA-pro
gramma voor een zeer terughoudend be
leid met betrekking tot kernenergie. Ik 
stem daarmee in omdat niet aileen econo
mische voordelen een absolute prioriteit 
dienen te hebben. Ook VanderLaan kan 
(en mag) niet zomaar om de maatschap
pelijke realiteit heen. Het negeren daar
van zal ons kunnen brengen naar een 
situatie waartegen hij juist waarschuwt, 
de ineenstorting van ons sociaal-politiek 
systeem. De maatschappelijke acceptatie 
is evenzeer een realiteit, niet minder van 
belang dan technologische en economi
sche factoren. Politici zullen alle factoren 
bij de uiteindelijke besluitvorming moeten 
betrekken. Er moet bereidheid zijn om te 
blijven streven naar (technologische) op
lossingen ook ten aanzien van kernener
gie. Daarom zal het CDA dit onderzoek 
blijven stimuleren en steunen. 

De derde wereld 
'Ons commitment voor ontwikkelingshulp 
wordt struisvogelpolitiek, om niet te zeg-
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gen hypocrisie als wij onze olieconsumptie 
niet met alle mogelijkheden beperken', 
aldus Van der Laan in zijn bijdrage. 
Dat beperking van onze olieconsumptie 
zeker ook in het belang is van de Derde 
Wereld, kan niet worden ontkend. Maar 
is het ook niet hypocriet daarmee de intro
ductie van kernenergie te verdedigen? Is 
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het niet eerlijker om te erkennen dat wij 
kernenergie wensen voor onze eigen onaf
hankelijkheid, voor onze welvaart? 
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door drs. H. Bieker 

drs. H. Bieker (27) is wetenschappelijk medewerker 
\'an de V akwoep Bestuursrecht van de R. U. Gro
ningen. 

Gespreide verantwoordelijkheid: 
ook binnen de overheidssector? 

Decentralisatie en enkele aanverwante vraagstukken 
Dit artikel gaat over decentralisatiebeleid. Of, om maar meteen met de deur in huis 
te vallen, over het ontbreken van een doeltreffend decentralisatiebeleid. Onder een 
decentralisatiebeleid versta ik: Het zorgvuldig bepalen van de wenselijkheid van decen
tralisatie (en dus ook van centralisatie) en het treffen van maatregelen die ertoe leiden 
dat de positie van 'lagere' in stan ties wordt versterkt ten opzichte van 'hogere'. 

Die versterking van de positie van lagere 
instanties kan plaatsvinden doordat hoge
re instanties activiteiten afstoten naar 
lagere instanties, doordat lagere instanties 
meer vrijheid hebben bij het bepalen van 
hun beleid, dan wel doordat lagere instan
ties nieuwe activiteiten aan zich trekken. 
Het begrip decentralisatie wordt in de 
praktijk vaak verschillend gebruikt. Vaak 
heeft men bij decentralisatie het oog op 
het versterken van de posities van gemeen
ten en provincies ten opzichte van de rijks
overheid. Dan gaat het om territoriale de
centralisatie. Er kan echter ook in functio
nele zin worden gedecentraliseerd: De 
posities van bepaalde doelcorporaties 
worden dan versterkt (bijvoorbeeld water
schappen). Het gaat dan nog steeds om 
decentralisatie binnen de overheidssector 
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naar publieke instanties die in meer of 
mindere mate de vrijheid hebben hun 
eigen beleid te bepalen. 
Ook wordt er wei over decentralisatie ge
sproken wanneer men doelt op een ver
sterking van de posities van maatschappe
lijke verbanden en organisaties ten opzich
te van die van de overheden. Wanneer 
men bijvoorbeeld over decentralisatie op 
het terrein van het onderwijs, het welzijn 
of de gezondheidszorg spreekt, heeft men 
ook vaak de positie van instellingen, orga
nisaties enz. op het oog. Dan treedt na
melijk de zgn. privaatrechtelijke decentra
lisatie op: Taken van de overheid worden 
overgelaten of overgedragen aan privaat
rechtelijke organisaties, die, bijvoorbeeld 
via subsidiering van de zijde van de over
heid, in staat worden gesteld bepaalde 
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werkzaamheden te verrichten. Vaak wor
den er dan door de overheid nog enkele 
vereisten gesteld aan de wijze waarop het 
werk wordt uitgevoerd; deze kunnen dan 
betrekking hebben op de kwaliteit, de 
toegankelijkheid, de democratische be
sluitvorming binnen de instellingen, enz. 
Een mengvorm van enerzijds privaatrech
telijke decentralisatie en van decentrali
satie binnen de overheidssector, bestaat 
in die instanties die niet meer deel uitma
ken van de overheidsdienst, maar waar de 
overheid wel in is vertegenwoordigd, bij
voorbeeld via bestuursdeelname. Instan
ties die gezamenlijk worden bestuurd 
door overheid en particuliere organisaties. 
Voorbeelden daarvan zijn de Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en de 
NOS.1 

Wat wel met decentralisatie in verband 
staat, maar er wel heel duidelijk van moet 
worden onderscheiden, is het verschijnsel 
van privatisering: De overheid stoot be
paalde taken volledig af en laat het aan 
particuliere instanties over of en hoe een 
bepaalde overheidstaak wordt vervuld. 
Dat wil zeggen dat er dan zelfs geen finan
ciele midelen meer beschikbaar worden 
gesteld (invoering van het profijtbeginsel 
in zijn uiterste vorm). 

Het zal duidelijk zijn dat in de huidige tijd 
waarin er minder financiele middelen be
schikbaar zijn voor het scheppen van ver
schillende overheidsvoorzieningen, en er 
ook twijfel rijst over de effectiviteit van tal 
van uit de algemene middelen bekostigde 
voorzieningen, de privatisering duidelijk 
in beeld komt. Wanneer de rijksoverheid 
op grote schaal over zou gaan tot privati
sering, kan dat een versterking van de 
positie van de lagere overheden t.o.v. de 
hogere betekenen. Vandaar dat in dit 
artikel dat zich toespitst op het vraagstuk 
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van territoriale decentralisatie, enige aan
dacht aan dit wel actuele verschijnsel van 
privatisering wordt geschonken. 

Centralistische tendensen 
Het is in Nederland een vrij algemeen aan
vaarde stelling, dat de laatste decennia de 
positie van de centrale overheid in verge
lijking met die van de Iagere overheden 
aanzienlijk is versterkt. Er heeft zich een 
centralistische tendens voorgedaan. Dat is 
enerzijds gebeurd doordat nieuwe taken, 
die in de ontwikkeling van de verzorgings
staat tot de overheidsverantwoordelijkheid 
zijn gerekend, vooral door de centrale 
overheid ter hand zijn genomen. Ander
zijds hebben de verschillende departemen
ten op tal van terreinen hun greep op het 
beleid van de lagere overheden gepro
beerd te vergroten. Daarbij hebben de zo
genaamde 'gouden koorden', de verschil
lende financiele stromen (subsidies e.d.), 
van het rijk naar de Iagere overheden een 
belangrijke rol gespeeld. 
In wetenschappelijke literatuur wordt bo
venstaande stelling overigens wel gerela
tiveerd. Doordat het beleid en de organi
satie de laatste jaren zo complex zijn ge
worden en doordat met name het apparaat 
van de rijksoverheid nogal opgedeeld is 
in betrekkelijk onafhankelijk van elkaar 
opererende eenheden, zouden de controle
mogelijkheden van de centrale overheid 
weleens vee! beperkter kunnen zijn dan op 
basis van de formele structuren en be
voegdheden wordt geconcludeerd. Studie 
naar de machtsverhoudingen in het als 
uitermate centralistisch te boek staande 
Frankrijk, heeft bijvoorbeeld uitgewezen 
dat gemeenten vee! meer hun eigen gang 
kunnen gaan dan voorheen was gedacht.2 
Dat komt onder meer doordat de rijks
ambtenaar die in de regio is gevestigd 

1 Zie voor de begripsvorming omtrent de decentralisatieproblcmatick: Peper, A. en Welters, L.A., 
Spreiding van beleid, Boom, Meppel, 1980, pag. 7 e.v. 
2 Gremion, P. Le pouvoir peripherique, Bureaucrats et notables dans le systeme politiques 
Franrais, Seuil, Paris, 1976. 
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(cnigszins vergelijkbaar met onze gede
concentreerde diensten, zoals bijvoorbeeld 
de H.I.D. Volkshuisvesting) meer als een 
'belangenbehartiger' van de regio op
treedt, dan als een toezichthouder van de 
rijksoverheid. Het is een interessante 
kwestie of deze relativering ook zou moe
ten worden aangebracht na bestudering 
van de Nederlandse situatie. 
Hoe dit ook zij, in en rond het openbaar 
bestuur vat men de werkelijkheid van de 
verhoudingen tussen de bestuurslagen op 
als 'te centralistisch'. Dat is dan ook de 
voedingsbodem voor de vraag om decen
tralisatiebeleid. 

Verklaringen voor centralisatie 
Er is al vee! geschreven over factoren die 
de (vermeende?) centralisatie hebben ver
oorzaakt. Vandaar dat ik hier slechts 
cnkele heel beknopt noem: 

- het streven naar het tot stand brengen 
van voor iedere burger bereikbare en ge
lijkwaardige voorzieningen op tal van ter
reinen, zoals de gezondheidszorg, het on
derwijs, sociale zekerheid enz.; 

- de opgetreden maatschappelijke schaal
vergroting (o.a. als gevolg van de sterk 
toegenomen communicatiemogelijkheden 
met het gevolg dat Nederland 'nog kleiner 
is geworden dan het al was') die ertoe 
heeft geleid dat tal van 'belangen' op na
tionaal niveau zijn georganiseerd en wor
den behartigd; 

- het feit dat de financiering van over
heidsvoorzieningen bijna geheel plaats
vindt middels 'nationale heffingen' en niet 
middels 'plaatselijke of provinciale hef
fingen'; 

- de expansiedrang van grote bureaucra
tische organisaties op rijksniveau. 

Een factor welke hier apart vermeld dient 
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te worden is de verzuiling. Deze heeft ze
ker centralistische consequenties gehad. 
Pluriformiteit in onze samenleving qua 
Ievens- en maatschappijbeschouwing, die 
onze samenleving reeds in de negentiende 
eeuw kenmerkte, heeft geleid tot wat men 
'verzuiling' noemt. Een van de kenmerken 
van de historische ontwikkeling tot ver
zuiling is geweest, dat na aanzienlijke ver
deeldheid een politieke oplosisng voor de 
verhouding tussen staat en levensbeschou
welijke organisaties werd gevonden, die 
de volgende kenmerken droeg: 3 

1. Een zodanige institutionele vormgeving 
dat de zuilen'toppen' op nationaal niveau 
tot gezamenlijke besluitvorming (in over
leg, advisering enz.) werden 'gedwongen'. 

2. Financieringssystemen, waardoor in 
veel gevallen de bijdrage uit de openbare 
middelen aan voorzieningen welke door 
zuilenorganisaties werden verzorgd, is ge
lijkgesteld aan diezelfde bijdrage aan 
openbare, door publiekrechtelijke licha
men voortgebrachte, overeenkomstige 
voorzieningen. 

3. Garanties voor een zekere inhoudelijke 
vrijheid voor voorzieningen voortbrengen
de instellingen (vrijheid van motieven) 
dan wei een zekere vrijheid ten aanzien 
van de creatie van de voorzieningen. 

Zowel het aspect van de institutionele 
vormgeving als dat van financiele gelijk
heid en toegekende vrijheidsgraden zijn 
indertijd toevertrouwd aan het rijk. Het 
zal duidelijk zijn dat hiermee de span
ningsverhouding tussen 'privaatrechtelijke 
decentralisatie' en 'territoriale decentrali
satie' naar voren komt. Deze spannings
verhouding is in het bijzonder voor het 
CDA van actuele betekenis, en daarom 
kom ik er ook later nog op terug. 

" In 't Veld, R. J., Planning en democratie, in: Benaderingen van Planning, Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 1980, pag. 37 en 38. 
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Oppervlakkige overeenstemming over de 
wenselijkheid van territoriale decentrali
satie 
Aan verklaringen voor de centralisatie
tendens geen gebrek. Dat kan ook gezegd 
worden van rapporten, nota's en beleids
voornemens, waarin gepleit wordt voor 
decentralisatie van rijksbeleid naar de la
gere overheden. 
Er worden tal van redenen aangevoerd 
ter ondersteuning van die bepleite decen
tralisatie. Deze zijn in twee categorieen 
onder te brengen. De eerste categoric zou 
men de 'staatsrechtelijk-principiele' kun
nen noemen. Daarin wordt gesteld dat 
bet beginsel dat Nederland een gedecen
traliseerde eenheidsstaat is, geweld wordt 
aangedaan. Nederland is te vee! eenheids
staat en te weinig gedecentraliseerde staat 
geworden. Men erkent dat er een span
ning bestaat in het uitgangspunt 'gedecen
traliseerde eenheidsstaat', maar dat neemt 
niet weg dat het overduidelijk is dat thans 
de balans te veel is doorgeslagen in de 
richting van de eenheid. 
De tweede categoric is te kenschetsen als 
de 'knelpuntenbenadering'. Kort en goed 
komen de daarin aangevoerde redenen 
erop neer dat als gevolg van de vergaande 
centralisatie de overheid te langzaam, on
voldoende toegankelijk, te log, ineffectief 
enz. is geworden. De overheid, zo is de 
redenering, kan niet meer snel en flexibel 
reageren op nieuwe situaties en kan on
voldoende rekening houden met specifieke 
nieuwe omstandigheden. Overbelasting 
op het centrale niveau treedt op met aile 
negatieve gevolgen van dien.4 De legitimi
teit van het overheidsoptreden komt zelfs 
in gevaar. 
Vanuit de eerste benadering is territoriale 
decentralisatie gewenst. Vanuit de tweede 
categoric overwegingen is decentralisatie 
een van de middelen voor de oplossing 

232 

van het probleem van de haperende over
heidsorganisatie in de verzorgingsmaat
schappij. 

Wanneer men de vele publikaties die de 
laatste jaren zijn verschenen over territo
riale decentralisatie bestudeert, Iijkt er 
ogenschijnlijk geen verschil van mening te 
bestaan over de wenselijkheid van een 
doeltreffend decentralisatiebeleid. Er is 
een stroom van rapporten, nota's en advie
zen verschenen over decentralisatie.5 Bijna 
aile terreinen van overheidszorg, met uit
zondering van veiligheidsbeleid, defensie 
en buitenlands beleid, zijn wei aan de 
orde geweest. 
Toch heeft de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken in 1977 nog een uit
gebreide adviesaanvrage gericht aan de 
Raad voor de Territoriale Decentralisatie. 
Daarin werd enerzijds gevraagd om alge
mene criteria voor decentralisatiebeleid 
en anderzijds om (nag meer) concrete sug
gesties voor decentralisatie van rijksbe
leid. De Raad voor de Territoriale Decen
tralisatie heeft een zware adviesprocedure 
in gang gezet, welke onder meer door be
stuurskundig onderzoek wordt onder
steund. In 1978 is in dat verband aan de 
regering een 'Plan van aanpak voor de ad
visering over concrete decentralisatiemo
gelijkheden' aangeboden. Daarin staan 
met name de overwegingen opgesomd die 
bij oordeelsvorming over de wenselijkheid 
van decentralisatie op concrete beleids
terreinen in de beschouwingen moeten 
worden betrokken: Waar moet je zoal aan 
denken en op !etten wanneer je wilt be
palen of een bepaald dee! van de verant
woordelijkheid van de rijksoverheid beter 
op gemeentelijk of provinciaal niveau kan 
worden gedragen. Dit 'Plan van aanpak' 
is door de Ministerraad vastgesteld en 
daarmee leidraad geworden voor onder-

4 Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, Elk kent de laan die derwaarts gaat, 3e rapport, Den 
Haag, Staatsuitgeverij, 1980. 
5 Zie voor een overzicht: Horrevorts, T., Recente Nederlandse publicaties over decentralisatie, in: 
Beleid en Maatschappij, Jaargang VI, no. 3-4, Boom, Meppel, 1979, pag. 111-112. 
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zoek en advisering op het terrein van ver
schillende departementen. 
Tn 1980 heeft de Raad een tweetal advie
zen uitgebracht. Een over decentralisatie 
van volkshuisvestingsbeleid. Dat is inte
ressant omdat ongeveer tegelijkertijd het 
ministerie van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening een nota over decentra
lisatie van het volkshuisvestingsbeleid uit
bracht. Het tweede advies is door de Raad 
voor de Territoriale Decentralisatie uit
gebracht op grond van onderzoek en advi
sering door de Vakgroep Bestuursrecht 
en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit 
Groningen en dat gaat over decentralisatie 
van onderwijsbeleid. 
Recentelijk heeft de Raad voor het Bin
ncnlands Bestuur (voorheen Raad voor de 
Territoriale Decentralisatie) een discus
sienota over decentralisatie van het regio
naal sociaal-economisch beleid gepubli
ceerd. Over ongeveer hetzelfde beleids
terrein is een voorstel naar buiten ge
bracht van een werkgroep van de drie 
noordelijke provincies in het kader van 
'Decentralisatie-experimenten binnen het 
Integraal Structuurplan Noorden des 
lands' 6 • Wanneer men dan ook nag be
denkt dat de Commissw Hoofdstructuur 
Rijksdienst in haar derde rapport uitdruk
kelijk het decentralisatievraagstuk aan de 
orde stelt, kan men tot de gedachte komen 
dat decentralisatiebeleid in een vergevor
derd stadium van uitvoering verkeert. 
Niets is echter minder waar. De Regering 
zegt in haar in november verschenen de
centralisatienota: 'Oak de regering is 
er zich van bewust dat er nog onvoldoen
de in de praktijk is gerealiseerd' (van de 
decentralisatievoornemens, schr.).7 
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Wie verwacht dat de regering na deze 
analyse dan een aantal concrete uitvoe
ringsmaatregelen voorstelt, die leiden tot 
een daadwerkelijk overdragen van de 
overheidsverantwoordelijkheid van het 
centrale niveau naar het gemeentelijke 
en/ of het provinciale, komt bedrogen uit. 
De nota geeft veel meer een procedureel 
kader voor toekomstige besluitvorming 
over decentralisatie. Dat is enigszins te
leurstellend wanneer men weet dat aan de 
regering ten aanzien van enkele terreinen 
(zoals de volkshuisvesting) concrete de
centralisatievoorstellen zijn aangeboden. 

Waar liggen dan de weerstanden? 
Aan pleidooien voor decentralisatie geen 
gebrek. Evenmin aan meer of minder con
crete en beargumenteerde voorstellen. 
Tach moet de regering in haar recent ver
schenen decentralisatienota weer consta
teren dater van uitvoering van decentrali
satiebeleid vrijwel niets terecht is geko
men. Daar moeten verklaringen voor zijn: 
Waardoor komt decentralisatiebeleid niet 
van de grand? Oak over dit vraagstuk is 
in de literatuur al wel het een en ander ge
schreven.s 
Enkele veel genoemde verzetshaarden 
worden hier aan de orde gesteld. Aller
eerst wordt soms met de beschuldigende 
vinger in de richting van de Tweede Ka
mer gewezen. De regering doet dat oak 
in de reeds genoemde Decentralisatienota. 
De Tweede Kamer, zo wordt gezegd, 
treedt niet altijd even consistent op in het 
volgen van de door haar beleden decen
tralisatiepolitiek bij het behandelen van 
bijzondere onderwerpen.9 
De fracties in de Tweede Kamer treden, 

" A1le hierboven genoemde rapporten zijn verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij, met uitzondering van 
het rapport van de werkgroep van de drie noordelijke provincies; daarover kan men inlichtingen 
verkrijgen bij de Griffie van de Provincie Friesland. 
7 Decentra/isatienota, Staatsuitgeverij, november 1980, pag. 3. 

R Welters, L. A., lnstitutionele weerstanden tegen decentra/isatie, in: Spreiding van beleid, Bram 
Peper en Leo Welters (red.), Boom, Meppcl, 1980, pag. 69 e.v. 

" Decentralisatienota, Staatsuitgeverij, november 1980, pag. 1. 
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voor wat betreft de decentralisatieproble
matiek, inderdaad niet altijd even recht
lijnig op. Wanneer de inrichting van het 
openbaar bestur aan de orde is, bijvoor
beeld bij de behandeling van de begroting 
van Binnenlandse Zaken, worden er in 
algemene zin pleidooien gehouden voor 
decentralisatie. 'Kamerbrede' moties wor
den aangenomen waarin de regering wordt 
uitgenodigd met concrete decentralisatie
voorstellen te komen, zonder dat deze 
overigens nader worden aangeduid. Wan
neer echter specifieke onderwerpen aan 
de orde zijn, wordt er uit een ander vaatje 
getapt. De sectorspecialisten van de grote 
kamerfracties bepleiten bij specifieke be
leidsonderwerpen vaak maatregelen die 
centralistisch werken. Zonder al te vee! 
moeite kunnen hiervan voorbeelden wor
den aangedragen.1o 
Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn 
om de beleidsverantwoordelijkheid voor 
bepaalde beleidsonderdelen te leggen op 
het centrale niveau. Deze worden echter 
heel vaak niet uitdrukkelijk aangevoerd, 
en er vindt evenmin een politieke discus
sie over plaats in de Tweede Kamer. 
Een dergelijk optreden van Kamerleden 
is toch enigszins verwondelijk, wanneer 
men bedenkt dat in vrijwel aile verkie
zingsprogramma's wei een artikel is opge
nomen waarin territoriale decentralisatie 
wordt bepleit. Een mogelijke verklaring 
voor deze opstelling is dat de 'sectorspe
cialisten' in de Kamer conflicten willen 
vermijden met de verschillende op natio
naal niveau opererende belangenorganisa
ties (zoals bijvoorbeeld werkgevers- en 
werknemersorganisaties, organisaties op 
het terrein van welzijn, gezondheidszorg, 
onderwijs, enz.). 
Deze belangenorganisaties geven over het 
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algemeen sterk de voorkeur aan concen
tratie van beleidsverantwoordelijkheid op 
het centrale niveau. Op dat niveau kunnen 
dan handig de onderhandelingen plaats
vinden met de overheid. Het is bekend 
dat Kamerfracties en Kamerleden vele 
contacten onderhouden met dergelijke or
ganisaties. Het komt zelfs voor dat politie
ke partijen hun mensen bewust recruteren 
uit deze organisaties. Het CDA heeft bij
voorbeeld goede contacten met de protes
tants-christelijke en de katholieke onder
wijskoepels. 

Dat dergelijke intensieve relaties tussen 
Kamerfracties enerzijds en belangenorga
nisaties anderzijds niet zonder gevaar zijn, 
wordt thans in brede kring erkend wan
neer men spreekt over het Parlement als 
vertegenwoordiger van deelbelangen. Het 
kan er ook toe leiden dat diverse sector
specialisten een problematiek sterk vanuit 
een centralistisch perspectief benaderen, 
gewild of ongewild. 
Het zou een misvatting zijn te denken dat 
Kamerleden die een nauwe band hebben 
met de regio ('regionalisten' noem ik ze 
maar even) uitdrukkelijk decentraler zou
den zijn ingesteld. Integendeel, dezen heb
ben nogal eens de neiging, wellicht vooral 
uit electorale overwegingen, problemen 
die in een bepaalde gemeente of een be
paalde provincie spelen, in de Kamer aan 
te kaarten. Soms met de vraag of een 
minister of een staatssecretaris daar iets 
aan kan doen. Ook dat is een voorbeeld 
van centralisatie wanneer het gaat om een 
zaak die in beginsel onder de verantwoor
delijkheid van de gemeente of de provin
cie valt. 
Tussen de regels door heb ik in feite hier
boven al een tweede verzetshaard ge-

10 Van Ruller noemt: de parlementaire debatten over een voorstel tot herformulering van het 
onderwijsartikel in de grondwet (december 1976) en de behandeling van het voorstel tot het moge
lijk maken van verkoop van woningwetwoningen met uitsluitend gemeentelijke toestemming 
(oktober 1978); Ruller, H. v., Het politieke karakter van de besluitvorming tot decentralisatie, in: 
Spreiding en Beleid enz., pag. 137 e.v. zie ook: De Nederlandse Gemeente, 31-07-1976, no. 30-31, 
pag. 358 en 359. 
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noemd: De verschillende belangenorgani
saties die op nationaal niveau zijn georga
niseerd en daar hun belangen in contacten 
met het Parlement, bewindslieden en amb
tcnaren, behartigen. Forse decentralisatie 
noodzaakt deze organisaties ertoe hun 
aandacht te spreiden over meerdere over
heidsniveaus. Het kan er zelfs toe leiden 
dat regionale en lokale geledingen van de 
belangenorganisaties zich meer gaan 
roeren en wellicht zelfs zo nu en dan hun 
belang een andere inhoud geven dan offi
cieel op het centraal niveau gebeurt. Een 
dreigende fragmentatie van deze organi
saties dus. Allemaal redenen om decentra
lisatie met argwaan te beschouwen. 

Bewindslieden en hun departementcn zijn 
evenmin sterk decentraal ingesteld. De 
bewindslieden zijn bijvoorbeeld niet erg 
bereidwillig verantwoordelijkheden over 
te dragen waarmee ze zich goed politick 
kunnen profileren. 
Soms trekt men zelfs nieuwe verantwoor
delijkheden tot zich met het oog op poli
tieke profilering. Een mogelijk voorbeeld 
daarvan is de 'Rijksregeling subsidiering 
schoolbegeleiding' welke in 1980 is ver
schcnen. In die regeling wordt in feite de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het 
schoolbegeleidingswerk meer dan volgens 
velen nodig is en gewenst is op het niveau 
van de centrale overheid getrokken. Dit 
terwijl gemeenten tot nu toe in belangrijke 
mate gezorgd hebben voor totstandko
ming en de instandhouding van dit werk. 
De besluitvorming hierover getuigt ook 
niet van een zorgvuldig afwegen van de 
voor- en nadelen van een meer decentrale 
verantwoordelijkheidsverdeling binnen de 
overheidssfeer voor dit schoolbegelei
dingswerk.11 
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Om misverstanden te voorkomen: De 
noodzaak van centrale regeling voor dit 
beleidsonderdeel wordt door mij niet be
streden. Wei de wijze waarop aan deze 
noodzaak vorm is gegeven en de centra
listische consequenties daarvan. 

Tenslotte moet nog op het paradoxale 
verschijnsel worden gewezen, dat lagere 
overheden zich officieel grote voorstan
ders tonen van decentralisatie (bijvoor
beeld via de VNG) maar in de praktijk 
wei eens andere geluiden Iaten horen. Be
stuurders van lagere overheden kunnen 
zich thans vaak bij falend beleid verschui
len achter de rijksoverheid: De rijksover
heid verleent onvoldoende medewerking, 
verschaft onvoldoende financiele midde
len, enz. Afwentelen van de verantwoor
delijkheid is dan mogelijk. Verder is het 
zo dat sommige gemeenten op een uiter
mate handige en creatieve wijze gebruik 
weten te maken van de geldmiddelen die 
er thans bij allerlei departementen in de 
vorm van subsidies en dergelijke beschik
baar zijn.t2 Daar geldt vaak: 'Wie het eerst 
komt, die het eerst maalt'. Gemeenten die 
minder goed de weg kennen, vissen achter 
het net. Gemeentebesturen die echter baat 
hebben bij de vele (op zichzelf centralis
tische) specifieke uitkeringen, zullen niet 
zo vurig de stroomlijning ervan bepleiten. 
Te meer niet indien ze vermoeden, dat ze 
dan het totaal aan beschikbare middelen 
van rijkszijde moeten gaan delen met an
dere gemeenten, die nu minder profiteren. 

De weerstand tegen decentralisatiebeleid 
uit zich op twee manieren. Allereerst 
doordat, ondanks officiele pleidooien 
voor decentralisatie, de rijksoverheid 
nieuwe verantwoordelijkheden tot zich 

11 Zie de brief van de Raad van het Binnenlands Bestuur aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
welke door deze bcwindslieden is gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie ook 
Handelingen der Tweede Kamer, 21 januari 1981 pag. 2402 tim 2413). 
1

' Van Bork, F. J. en Schrijver, J. F., De bijdragespiraa/, dynamiek van specifieke uitkeringen en 
mogelijke altematieven; in: Bestuurswetenschappen, Den Haag, nr. 6, 1980, pag. 357 e.v. 
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trekt en in ieder geval geen verantwoor
delijkhedcn overdraagt aan de lagere over
heden. Daarnaast worden er soms centra
listische knollen voor decentralistische 
citroenen verkocht: Er worden voorstellen 
gedaan welke als decentralisatie worden 
gepresenteerd, terwijl feitelijk de aard van 
de voorstellen (de bestuurlijke en finan
ciele vormgeving) nauwelijks tot een aan
zienlijke versterking van de positie van 
de Iagere overheden leidt. Of nog erger, 
eerder de sturingsmogelijkheden van de 
centrale overheid ten opzichte van de 
lagere Iijkt te vergroten.13 

Al met a! verrijst er een weinig opwekkend 
beeld voor hen die daadwerkelijk voor
stander zijn van een doeltreffcnd decen
tralisatiebeleid. Een van de dingen die 
naar mijn mening noodzakelijk is, is een 
uitdrukkelijke politisering van het decen
tralisatievraagstuk. Dat wil zeggen dat 
politieke partijen, parlement en regering 
zich vee! meer inhoudelijk (in plaats van 
vooral procedureel) bezinnen op het vraag
stuk van decentralisatie. Over decentra
Iisatie wordt te vee! gesproken en ge
schreven alsof deze aileen maar goede 
kanten heeft. Dan kan iedereen zich ook 
ten principale v66rstander ton en. Dit ter
wijl in concrete gevallen niet uitdrukkelijk 
maar waarschijnlijk wei impliciet, de ne
gatieve kanten worden onderkend. In de 
politick worden deze echter niet met 
elkaar geconfronteerd teneinde tot een 
zorgvuldige afweging te komen in con
crete gevallen. 

Enkele aspecten van de politisering zal 
ik hieronder proberen uiteen te zetten. 
Daaraan voorafgaand neem ik eerst enkele 
publikaties van het CDA onder de Ioep 
tegen de achtergrond van de vraag of 
daarin van een gedegen politieke afweging 
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van het decentralisatievraagstuk sprake 
geweest kan zijn. 

CDA en territoriale decentralisatie 
De volgende, veelbelovende, passage kan 
men lezen in het verkiezingprogram 1981-
1985 van het CDA: 'Openbaarheid van 
bestuur en decentralisatie vormen moge
lijkheden om de verantwoordelijkheid 
direkt te spreiden. Dat is geen dode let
ter'.u 
Oak in het vorige verkiezingsprogram 
werd decentralisatie bepleit. Het program 
van uitgangspunten verschilt op dit punt 
niet van de verkiezingsprogramma's. Aile 
reden derhalve om het verkiezingspro
gramma ecns kritisch te beoordelen tegen 
de achtergrond van de vraag hoe aan het 
Ievend uitgangspunt van de decentralisatie 
vorm wordt gegeven. 
In het hoofdstuk over sociaal-economisch 
beleid worden geen concrete suggesties 
gedaan voor decentralisatie van rijkstaken 
en bevoegdheden naar provincies of ge
meenten. Wei wordt een verdere regiona
lisering en decentralisatie beloofd van het 
arbeidsmarktbeleid en aanverwante ter
reinen (art. 2.14). 
Overigens moet daarbij we! worden aan
getekend, dat regionalisatie vaak iets to
taal anders is dan decentralisatie en er 
zelfs mee in strijd kan zijn. 
Over het arbeidsmarktbeleid wordt gesteld 
dat daarvan belangrijke elementen naar 
het provinciaal (regionaal) niveau moeten 
worden overgedragen. Welke belang
rijke elementen dat zijn wordt niet duide
lijk. Ook hier valt weer op dat er gespro
ken wordt van regionaal niveau. Thans is 
het zo dat er geen echte bestuurslaag op 
het regionaal niveau is. En als ik het goed 
begrepen heb ik het CDA evenmin voor
stander van een regionale bestuurslaag. 

13 Zie: Gerrichhauzen, L. G., Reorganisatie van de politieke besluitvorming, een machtspolitiek 
14 Verkiczingsprogram 1981-1985, CDA, pag. 7. no. 8, pag. 216 e.v. 

14 Verkiezingsprogram 1981-1985, CDA, pag. 3. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/81 



36 

n 
1-

m 

e 

te 

n 

1-

t 

d 

d 

BlNNENLANDS BESTUUR 

Oat zou kunnen betekenen dat men met 
bet art. 2.24 l, waarover het hier gaat, veel 
meer doelt op het overdragen van verant
woordelijkheden aan regionale organen 
bestaande uit de sociale partners en de 
overbeidsinstanties die verantwoordelijk
beid dragen voor het arbeidsmarktbeleid, 
dan op een daadwerkelijke decentralisatie 
naar provincies. 
In hetzelfde hoofdstuk over sociaal-econo
misch beleid is ook nog een centralistisch 
element te vinden waar het gaat over art. 
2.79 waarin wordt gezegd: 'Planning, 
gronduitgifte en vergunningenbeleid van 
(lokale) overheden moet erop gericht zijn 
de lokaal of regionaal in dezelfde sector 
werkzame ondernemingen gelijkwaardige 
mededingingsmogelijkheden te geven'. 
Hoewel dat wellicht goed te verdedigen is, 
legt het wel beperkingen op aan de be
leidsvrijheid van de lagere overheden. Se
lectief beleid van de zijde van de lagere 
overheden op het sociaal-economisch 
terrein wordt daardoor beperkt. 

Samenvattend is de decentralisatie-oogst 
in dit hoofdstuk mager. Dat valt te meer 
op wanneer men bedenkt dat in enkele an
dere CDA-publikaties concrete decentrali
satie-suggesties worden gedaan. Het reeds 
genoemde rapport over de economische 
orde suggereert bijvoorbeeld de provincies 
ruime financiele middelen te verschaffen 
(in samenhang met decentralisatie van 
bevoegdheden van het rijk) ten behoeve 
van bei:nvloeding van de sociaal-economi
scbe ontwikkelingen in de provincie.15 

In het rapport 'Op het goede spoor' wordt 
voorgesteld de verantwoordelijkheid voor 
bet toekennen van investeringspremies 
aan bedrijven te decentraliseren naar pro
vincies.16 In het verkiezingsprogramma is 
van deze suggesties vrijwel niets terug te 
vinden. 
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In het derde hoofdstuk van het program 
over het welzijnsbeleid en CRM wordt 
haast met geen woord over decentralisatie 
gerept. De reden daarvoor kan toch niet 
zijn dat op dat terrein decentralisatie al 
gerealiseerd is. De discussies over de Ka
derwet Specifiek W elzijn maken duidelijk 
dat het zover nog niet is. Over deze ont
werp-Kaderwet wordt in artikel 3.2 ge
zegd dat die zich uitstrekt tot de 'tot nu 
toe niet bij wet geregelde welzijnssecto
ren'. Dat betekent bijvoorbeeld dat a spec
ten van zorg, recreatie en educatie die 
onder de onderwijswetgeving vallen, voor
lopig buiten de Kaderwet blijven. Nu is 
dat op zichzelf nog niet zo erg, ware het 
niet dat daarmee het reeel overwegen van 
decentralisatie op de terreinen die daar
mee buiten de Kaderwet blijven voorlopig 
wei niet van de grond zal komen. 
In die verwachting wordt men gesterkt 
wanneer men het hoofdstuk over onder
wijs leest. Territoriale decentralisatie van 
onderwijsbeleid wordt daarin niet geop
perd. Integendeel. Zo wordt bijvoorbeeld 
ten aanzien van het schoolbegeleidings
werk geheel voorbij gegaan aan de moge
lijkheid om hier gemeenten of provincies 
ook een uitdrukkelijke beleidsverantwoor
delijkheid te geven. 
Op grond van het bovenstaande durf ik te 
beweren dat het pleidooi voor decentrali
satie in de inleiding bij het verkiezings
programma wel degelijk in belangrijke 
mate een 'dode letter' is gebleven (met 
uitzondering van het hoofdstuk over 
volkshuisvesting in het program). Dat is 
betreurenswaardig wanneer men bedenkt 
dat in het vorige verkiezingsprogram ook 
reeds decentralisatie werd bepleit. 
Ter rechtvaardiging kan verder in ieder 
geval niet worden aangevoerd dat er on
voldoende concrete suggesties zijn voor 
decentralisatie op verschillende beleids-

15 Gespreide verantwoordelijkheid, een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de 
economische orde, uitgave van de wetenschappelijke instituten van het CDA, 1978, pag. 126. 
16 Op het goede spoor, aanzet tot beter binnenlands bestuur, wetensch. inst. van het CDA, Den 
Haag, 1978, pag. 30. 
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terreinen. Zowel in CDA-publikaties als 
in tal van andere nota's en adviezen staan 
dergelijke suggesties opgenomen. 

Een pluriforme vormgeving van de relatie 
overheid/ samenleving 
Riervoor heb ik gezegd dat de politiek 
zich onvoldoende inhoudelijk beraadt 
over het decentralisatievraagstuk. De 
voors en tegens komen onvoldoende naar 
voren en worden onvoldoende beoordeeld 
en tegen elkaar afgewogen. Aan het CDA
verkiezingsprogram ligt mijns inziens 
evenmin een zorgvuldig beraad over de
centralisatie in het algemeen en op de 
diverse beleidsterreinen ten grondslag. 
Een van de aspecten waarop het CDA 
zich naar mijn indruk uitdrukkelijk zou 
moeten bezinnen is de relatie tussen ener
zijds de visie op de relatie overheid/sa
menleving en anderzijds op het vraagstuk 
van de decentralisatie in de overheidssec
tor. 
Ret zoeken naar evenwicht tussen ener
zijds de verantwoordelijkheidsbeleving 
van mensen individueel en in organisato
risch verband en anderzijds de verant
woordelijkheid van de overheid is een 
uiterst belangrijk politiek vraagstuk voor 
het CDA. Dit vraagstuk speelt bijvoor
beeld heel sterk in de discussies over de 
economische orde en ook op het terrein 
van het welzijnsbeleid (onderwijs, wel
zijnszorg, enz.). De woorden 'gespreide 
verantwoordelijkheid' worden in CDA
verband vooral gebruikt om aan te geven 
vanuit welk uitgangspunt men dit centrale 
vraagstuk wil benaderen. 
In de praktijk betekent dit dat getracht 
wordt: a) te bepalen waar de grens van de 
overheidsverantwoordelijkheid ligt, en b) 
aan te geven hoe de overheid zodanig kan 
optreden, dat mensen in vrijheid hun ver-
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antwoordelijkheid kunnen beleven in door 
hen gekozen verbanden en op een door 
hen gekozen wijze (de overheid dient 
daartoe de voorwaarden te scheppen). 
Voor het CDA is dat Iaatste ook van bij
zonder groot belang: Ret betekent name
Iijk dat de overheid dient te waarborgen 
dat er ruimte is voor initiatieven en in
stellingen die gelnspireerd worden vanuit 
een Ievens- of wereldbeschouwing. Ret 
waarborgen van deze ruimte houdt ener
zijds in dat de overheid financiele midde
len en dergelijke beschikbaar stelt voor 
dergelijke initiatieven en instellingen (en 
deze in vergelijking met overheidsinstel
lingen een gelijkwaardige behandeling 
geeft) en anderzijds dat de overheid zich 
onthoudt van al te vee! bemoeienis met 
de inhoud die deze instellingen geven aan 
hun werk. We hebben hier te maken met 
wat we eerder privaat-rechtelijke decen
tralisatie hebben genoemd. 
Ret uitgangspunt van gespreide verant
woordelijkheid, waar het de relatie tussen 
overheid en samenleving betreft, wordt 
vaak van een zo principieel belang geacht, 
dat de wetgever en de rijksoverheid voor 
de verwerkelijking ervan in de praktijk 
verantwoordelijk worden geacht. Dat Ieidt 
er dan toe dat zowel algemene regelgeving 
alsook het treffen van tal van uitvoerings
maatregelen (bijvoorbeeld het toekennen 
van subsidies en dergelijke) worden voor
behouden aan de centrale overheid. Dat 
gaat zelfs zover dat het uitdrukkelijk aan 
lagere overheden verboden wordt maat
regelen te treffen die direct van betekenis 
kunnen zijn voor de verwerkelijking van 
genoemd uitgangspunt (zie bijvoorbeeld 
de onderwijswetgeving)P Een en ander 
leidt wei tot een vergaande centralisatie 
binnen de overheidssector. Ziehier de 
reeds eerder aangekondigde spannings-

17 Dat deze vergaande centralisatie niet noodzakelijk is voor het veiligstellen van de waarden die 
in het uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid besloten liggen, wordt bijvoorbeeld uiteen
gezet in: Visser, B. L. W., Verbiedt de Nederlandse Grondwet decentralisatie van onderwijsbeleid?, 
in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, jaargang 35, no. 5, Brussel, 1980, 
pag. 387. 
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verhouding tussen privaatrecbtelijke de
centralisatie en deccntralisatie binnen de 
overheidssector. 
Bij een zorgvuldige oordeelsvorming over 
het vraagstuk van de territoriale decentra
lisatie zal het voor bet CDA noodzakelijk 
zijn de volgcnde vraag te stellen. Dient de 
inhoud en de waarde van het uitgangspunt 
van de gespreide verantwoordelijkbeid 
waar het de relatie tussen overheid en sa
menleving betreft, enkel en alleen op cen
traal niveau bepaald te worden, of is bet 
gewenst dat dat ook voor een deel gebeurt 
in de lokale en provinciale vertegenwoor
digende licbamen (gemeenteraden, provin
ciale staten)? In andere bewoordingen 
gesteld: Is het gewenst dat de inhoud en 
de waarde van het uitgangspunt van de 
gespreide verantwoordelijkheid landelijk 
uniform wordt geregeld of is ecn enigszins 
pluriforme invulling van dit uitgangspunt 
gewenst en toelaatbaar. 
Naar mijn opvatting is enige pluriformiteit 
gewenst, met name waar het de invulling 
van het zo fundamentele uitgangspunt van 
de gespreide verantwoordelijkheid betreft. 
In dat verband vind ik het bijvoorbeeld 
niet zo gewenst dat in het ontwerp-verkie
zingsprogram van het CDA in art. 3.3d 
werd verondersteld dat op centraal niveau 
bepaald wordt dat overheidsfunctionaris
sen (ambtenaren en gekozenen) en per
soneelsleden geen zitting moeten hebben 
in besturen van particuliere instellingen. 
Dit vind ik nu een duidelijk voorbeeld van 
een invulling van het begrip gespreide ver
antwoordelijkheid waarvoor ik toch ook 
voor een belangrijk deel de verantwoorde
Jijkheid zou willen geven aan de lokale of 
provinciale overheden. 
Wanneer het bijvoorbeeld uit doelmatig
heidsoverwegingen (die steeds belangrijker 
worden bij de stagnerende welvaart) aan
trekkelijk is om in een specifieke lokale 
situatie in de besturen van particuliere in
stellingen wei overheidsfunctionarissen 
zitting te doen hebben, vind ik dat dat 
mogelijk moet zijn indien een en ander 
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wordt besloten op een democratische wijze 
in de door de burgers gekozcn gemeente
raad. 
Hoe men oak over het voorgaande mag 
denken, de spanningsverhouding tussen 
enerzijds decentralisatie binnen de over
heidssector en anderzijds het uitgangspunt 
van de gespreide verantwoordelijkheid 
waar het de relatie tussen overheid en sa
menleving betreft, noopt er mijns inziens 
toe dat men zicb op bovenstaande vragen 
bezint indien men althans serieus wil 
komen tot een oordeel over de wenselijk
beid van decentralisatie binnen de over
heidssector. 

Gelijke ontplooiingsmogelijkheden 
Een belangrijke doelstelling van over
heidsbeleid op tal van terreinen is bet 
scheppen van voor aile burgers gelijke 
ontplooiingsmogelijkheden. In dat ver
band worden bepaalde voorzieningen zo 
belangrijk geacht, dat ze voor aile burgers 
overal toegankelijk moeten zijn en overal 
ook een ongeveer gelijkwaardige kwaliteit 
moeten hebben. Daarbij kan men denken 
aan voorzieningen op bet terrein van de 
gezondsheidszorg, het openbaar vervoer, 
het onderwijs enz. Verder wordt ongelijk
heid in inkomens als gevolg van bet sim
pele feit dat men in verschillende gemeen
ten of verschillende provincies woont maar 
nauwelijks geaccepteerd. Zo wordt bet als 
uitermate wenselijk ervaren dat de criteria 
die worden gebanteerd bij bet verstrekken 
van sociale uitkeringen overal dezelfde 
zijn. Ook sterke verscbillen in de boogte 
van gemeentelijke belastingen en tarieven 
worden vaak als onredelijk en oneerlijk 
bestempeld. 
Ter rechtvaardiging van centralisatie 
wordt dan ook aangevoerd dat daarmee 
gegarandeerd kan worden dat een aantal 
belangrijke zaken op uniforme wijze kan 
worden aangepakt en dat ten aanzien van 
belangrijke voorzieningen alle Nederlan
ders gelijke aanspraken bebben. 
Een belangrijke vraag bij bet ontwikkelen 
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van decentralisatiebeleid is: of en tot 
welke hoogte verschillen in aanspraken 
en voorzieningen gewenst zijn. Of, anders 
gezegd: van welke aanspraken en voor
zieningen vinden wij dat ze landelijk 
uniform moeten zijn? Naar mij mening is 
een genuanceerde benadering van deze 
vragen noodzakelijk: al naar gelang de 
aanspraken en de voorzieningen waarover 
men spreekt, zal bepaald moeten worden 
in welke mate pluriformiteit of uniformi
teit gewenst is. Zo zou ik me kunnen 
voorstellen dat in overigens vergelijkbare 
provincies het toelaatbaar is dat het peil 
van openbaar-vervoersvoorzieningen aan
zienlijk verschilt, terwijl dat niet gezegd 
zou kunnen worden van de aanspraken op 
bepaalde voorzieningen in de gezond
heidszorg. 
Het is wei aardig om in dit verband te 
wijzen op een passage in het rapport van 
de wetenschappelijke instituten van het 
CDA over de economische orde betreffen
de het systeem van 'centraal afgesproken 
uniforme lonen'. Daar wordt gezegd dat 
het systeem van centraal afgesproken uni
forme lonen het onmogelijk maakt dat 
werknemers en bedrijfsleiding, indien zij 
voor de keuze staan, nieuwe machines te 
introduceren, een afweging maken tussen 
de produktiewinst van de arbeidsbesparen
de machine en de mogelijkheid deze ma
chine niet aan te schaffen, maar mensen in 
dienst te houden en daarbij wei genoegen 
te nemen met een lager loon.1s 
Op deze wijze wordt uniformiteit in lonen 
afgewogen tegen en min of meer opge
offerd aan het uitgangspunt van intensieve 
verantwoordelijkheidsbeleving door be
trokkenen zelf. Dit type afwegingen zal 
ook moeten plaatsvinden waar het gaat 
om spreiding van de beleidsverantwoor-
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delijkheid binnen de overheidssector. 
Overigcns, het is vaak bijzonder moeilijk 
en soms ook niet goed mogelijk gebleken 
om vanuit een centraal punt de gewenste 
hoge mate van uniformiteit te realiseren. 
Dat ter relativering van de redcnering dat 
centralisatie een adequaat middel is om 
de gewenste uniformiteit te realiseren. 
Verder dient men te bedenken dat het 
scheppen van gelijke aanspraken en voor
zieningen nog geenszins behoeft in te hou
den dat deze ook in gelijke mate aan de 
burgers ten goede komen. Voor dat laatste 
kan het juist uitdrukkelijk noodzakelijk 
zijn om rekening te houden met de bijzon
dere omstandigheden waarin de verschil
lende burgers of groepen van burgers zich 
bevinden. Wanneer men dat onvoldoende 
doet kan dat ertoe leiden dat verschillende 
burgers en groepen van burgers een onge
Iijk profijt trekken van de overigens ge
Iijke voorzieningen en aanspraken.19 

Het CDA staat een beleid voor dat pers
pectief biedt aan mcnsen en groepen die 
in achterstandsituaties verkeren. Dat 
vraagt om een gedifferentieerd beleid 
waarin rekening wordt gehouden met de 
sociale en plaatselijke omstandigheden 
waarin de verschillende groepen verkeren. 
Landelijk uniforme voorzieningen en 
aanspraken zijn dan niet effectief. Op de 
specifieke groepen en de plaatselijke om
standigheden toegesneden maatregelen 
zijn noodzakelijk. Slechts op die wijze kan 
bevorderd worden dat voor die groepen 
die in een achterstandsituatie verkeren 
ook gelijkwaardige ontplooiingsmogelijk
heden worden gecreeerd. Een dergelijk 
gedifferentieerd beleid kan echter niet 
goed op het centrale niveau worden ge
voerd. Op centraal niveu kan men immers 
onvoldoende rekening houden met de ge-

18 Gespreide verantwoordelijkheid, wetenschappelijke instituten van het CDA, Den Haag, 1978, 
pag. 29. 
19 Zie hierover uitgebreid: Vakgr. Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen: 
Advies over decentralisatie van rijkstaken op het terrein van het onderwijs, Groningen, in: Raad 
voor de Tcrritoriale Decentralisatie, Decentralisatie van rijkstaken, mci 1980, Den Haag, pag. 
62 e.v. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/81 

v 
s 
d 
t< 
It 
I~ 
g 
n 
n 
d 
g. 
v 
k: 
I 
d 
c 
I 
n 
c. 
Ii 
1: 
s 
v 
c 
1: 
c 

s 
I 
s 
k 
g 
t 
d 
n 
t 
d 
h 
d 
z 
c 
v 
s 
n 

c 

21 

c 



BINNENLANDS BESTUUR 

varieerde behoeften en de specifieke om
standigheden van de diverse groepen in 
de plaatselijke omstandigheden. Dat be
tekent dus dat het voor een dergelijk be
leid noodzakelijk is dat er ook een be
langrijke verantwoordelijkheid wordt 
gegeven aan gemeenten en in mindere 
mate aan provincies. Op het centrale 
niveau dient men dan in de gaten te hou
den dat ook werkelijk een beleid wordt 
gevoerd ten behoeve van het vergroten 
van de ontplooiingsmogelijkheden van 
kansarme groepen. 
De concrete invulling en vormgeving van 
dat beleid zal dan vervolgens op het lokale 
of het provinciale niveau plaatsvinden. 
Een en ander betekent derhalve, dat wan
neer het CDA een beleid voorstaat dat 
bijdraagt aan het totstandkomen van ge
lijke ontplooiingsmogelijkheden en in het 
bijzonder gericht is op groepen in achter
standsituaties, de verantwoordelijkheid 
voor een dergelijk beleid niet aileen op het 
centrale niveau maar zeker ook voor een 
belangrijk dee! op het lokale of provin
ciale niveau moet worden gelegd. 

Slotbeschouwing 
Politisering van het decentralisatievraag
stuk. Daarvoor heb ik gepleit. Dat bete
kent dat er zorgvuldig politick beraad en 
gedegen besluitvorming over het decen
tralisatievraagstuk zou moeten plaatsvin
den. Dat is noodzakelijk en het is tevens 
mogelijk. Het is noodzakelijk om decen
tralisatiebeleid en de uitvoering ervan uit 
de politieke en bestuurlijke impasse te 
halen waarin het is geraakt als gevolg van 
de weerstanden die er van verschillende 
zijden zijn. Het is ook noodzakelijk om de 
overgang te maken van de periode waarin 
vrijwel iedereen zich ten principale voor
stander toont van decentralisatie in alge
mcne zin, naar de periode waarin poli
tieke partijen, parlement en regering con- •. 
crete voorstellen voor decentralisatie doen 

"' Trouw, 31 jan. 1981, pag. 1. 
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op bepaalde beleidsterreinen. 
Het is ook mogelijk om te komen tot 
zorgvuldig politick beraad over het decen
tralisatievraagstuk omdat de overwe
gingen die in dat beraad een rol zouden 
moeten spelen, langzamerhand op een rij 
staan: Zie bijvoorbeeld het 'Plan van aan
pak voor de advisering over concrete 
decentralisatiemogelijkheden' dat in 1978 
door de Raad voor de Territoriale Decen
tralisatie is gepubliceerd en de Decentra
lisatienota van de Regering die in novem
ber 1980 is verschenen. Men zou kunnen 
zeggen: Vluchten kan niet meer! Het zou 
ook uitermate ongelukkig zijn wanneer de 
ontwikkeling en de uitvoering van decen
tralisatiebeleid niet spoedig van de grand 
zou komen. Dit omdat er alweer een 
nieuwe centraliserende factor aan het 
firmament verschenen is. Dan doel ik op 
het voornemen van de regering-Van Agt 
om bepaalde overheidstaken en overheids
instellingen te privatiseren. Dat is in tijden 
van economische teruggang op zichzelf 
een verstandig voornemen. 

Privatisering zou zelfs een versterking van 
de positie van de lagere overheden kun
nen inhouden, wanneer die privatisering 
betrekking zou hebben op taken en instel
Iingen die thans onderdeel uitmaken van 
het rijksapparaat. Het ongeluk wil dat de 
minister-president als voorbeeld van een 
te privatiseren taak nu juist weer een 
typisch lokale of regionale overheidstaak 
noemt, namelijk de vuilophaaldiensten.2o 
Privatisering van dit type taken leidt eer
der tot een verzwakking van de positie 
van de lagere overheden. Aileen a! het 
simpele feit dat kennelijk bij de centrale 
overheid op het allerhoogste niveau (de 
minister-president, de minister van Bin
nenlandse Zaken en de minister van Fi
nancien) nagegaan moet worden of der
gelijke lokale of regionale taken beter ge
privatiseerd kunnen worden of niet, is 
een staaltje van centralistisch denken: 
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Laat de provincies of gemeenten toch 
voor een belangrijk deel beslissen of het 
gezien de plaatselijke of provinciale om
standigheden verstandiger is te werken 
met geprivatiseerde vuilophaaldiensten of 
met vuilophaaldiensten die onderdeel uit
maken van het overheidsapparaat. 

Wanneer echter het ontwikkelen en uit
voeren van privatiseringsbeleid op even
vee! weerstanden stuit als het decentrali-
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satiebeleid dan is er geen vuiltje aan de 
Iucht. Wanneer dat niet het geval is, dan 
zal met grote voortvarendheid decentrali
satiebeleid moeten worden ontwikkeld 
en uitgevoerd. 
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Onderwijs en arbeidsmarkt 
Weergave van een gesprek 

Op uitnodiging van de redactie zijn op 29 januari j.l. een aantal personen bijeen ge
weest voor een gesprek over een aantal vragen rand het thema 'Onderwijs/ Arbeids
markt'. 

Aan dit gesprek, dat onder Ieiding stand van het redactielid mr. dr. A. Postma, namen 
dee!: drs. M. Davidse, mr. F. H. A. M. Kruse, dr. mr. G. J. Leibbrandt, dr. R. A. de 
Moor, drs. J. C. Oudshoorn, ir. E. Puylaert, drs. F. P. J. M. Sweens en dr. A. Wattel. 

Een weergave van dit gesprek volgt hieronder. 

POSTMA: Een van de vraagstukken die 
ons de komende jaren voor grate proble
men kunnen plaatsen is de wederzijdse 
afstemming van het onderwijs op de ar
beidsmarkt. Een eerste vraag die ik u in 
dit verband wil voorleggen is wat centraal 
dient te staan: de vrije onderwijskeuze of 
de te verwachten ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt. 
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I. V rije onderwijskeuze 

LEIBBRANDT: Ik acht deze tegenstel
ling te absoluut. Vrije onderwijskeuze is 
in Nederland uiteraard een hoog goed, 
want onderwijs dient niet aileen tot voor
bereiding op een arbeidsplaats. Onderwijs 
is er ook voor de algemene ontplooiing; 
voor de overdracht van kennis en cultuur. 



ONDERWIJS 

Ik zeg niet dat er geen relatie met de ar
beidsmarkt moet zijn maar het gaat mij 
te ver wanneer gesteid zou worden dat de 
keuze en de inrichting van het onderwijs 
uitsiuitend afhankeiijk gesteid moet wor
den van de perspectieven op de arbeids
markt. 
Wij zullen wei moeten proberen bij de 
inrichting van het onderwijs nog meer 
rekening te houden met de eisen van de 
arbeidsmarkt. Daarbij kan het nuttig zijn 
de arbeidsmarkt op te delen in een aantai 
sectoren. Wanneer wij dan constateren 
dat in bepaalde sectoren tekorten waar
neembaar zijn, bijvoorbeeid aan 
HEAO'ers (Hoger Economisch Admini
stratief Onderwijs), boekhouders, in be
paaide gebieden een tekort aan verpiegers, 
werktuigbouwkundige HTS'ers, een tekort 
aan mensen in de informatica, dan kan ik 
mij voorstellen dat je probeert invioed uit 
te oefenen op de keuze, bijvoorbeeid door 
het beschikbaar stellen van meer facilitei
ten voor deze opieidingen. Je moet daar
entegen voorzichtig zijn met het nemen 
van negatieve stappen in dit verband. 
Want dan ga je de vrije onderwijskeuze 
biokkeren. De arbeidsmarkt is bovendien 
erg moeiiijk voorspeibaar. Toch is er dis
cussie gaande over de vraag of in de me
dische sector geen beperkingen aange
bracht moeten worden, gelet op de grote 
aantallen afgestudeerden die wij kunnen 
verwachten, en de snel toenemende werk-
loosheid van deze zeer gespecialiseerde 
groep beroepsbeoefenaren. Er komen 
teveei specialisten en huisartsen. 

KRUSE: Ik denk dat die vrijheid van on
derwijskeuze een heel betrekkeiijke zaak 
is. Mensen kiezen niet vrij, omdat zij niet 
iets anders kunnen kiezen dan feitelijk 
wordt aangeboden. Bovendien kiezen zij 
sterk onder invloed van hun milieu. In 
mijn opvatting is bovendien de tegenstel
Iing tussen persoonlijke ontplooiing ener
zijds en de mogelijkheden op de arbeids
markt anderzijds een onzuivere. De vraag 
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naar de ontplooiingsruimte is v66r alles 
een vraag naar het je nuttig kunnen rna
ken in de maatschappij. En daarin komt 
niet aileen de arbeidsmarkt aan de orde. 
Ik ben het met Leibbrandt eens dat je erg 
voorzichtig moet zijn om negatieve maat
regelen te nemen, maar zijn voorbeeld 
van de medische sector vind ik in dit ver
band ongelukkig, omdat nu juist daar via 
een closed-shop systeem reeds jarenlang 
de arbeidsmarkt in feite is gereguleerd. 

OUDSHOORN: De twijfels die je kan 
hebben of een 11- of 12-jarige wel in vrij
heid over zijn onderwijs kan beslissen 
nemen niet weg dat in algemene zin on
derwijsvrijheid een groot goed is. Hiermee 
verband houdt het feit dat in ons Neder
Iands onderwijssysteem allerlei siuipwe
gen aanwezig zijn, waar ik erg gelukkig 
mee ben. Maak je systeem vooral niet te 
volmaakt en laat sluipwegen bestaan zodat 
opleidingsmogelijkheden, ook al siuiten 
die niet zo goed aan, toch nooit voor 
iemand geheel afgesloten worden. Dat 
Iijkt mij ook een wezenlijk element van 
de onderwijsvrijheid. 

PUYLAER T: Ik heb enige ervaring met 
voortgezet agrarisch onderwijs en het is 
verbazingwekkend op welke gronden men 
een bepaalde opieiding kiest. Er zit veelal 
achter een bepaalde keuze nauwelijks 
enige motivering. Het brengt mij tot een 
aantal twijfels of de vraag die wij hier nu 
bespreken over de vrijheid van onderwijs 
nu wei zo principieei is. Ik ervaar de mo
tivering om als je gekozen hebt, die oplei
ding ook werkelijk metterdaad en naar 
beste kunnen te voigen, als een veei grater 
probleem. Dat brengt mij ertoe de vrijheid 
van onderwijskeuze te relativeren en 
voorai door middel van voorlichting te 
proberen de afstemming op de arbeids
markt beter te doen verlopen dan thans. 

W A TTEL: Die voorlichting moet wel 
naar twee kanten georganiseerd worden: 
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naar de onderwijsnemer en de onderwijs
gever. Een tweede element waarop ik wil 
wijzen is dat het huidige stelsel toch ervan 
uitgaat dat je voor je 20ste, 25ste jaar je 
oplciding krijgt. Ik denk dat wij naar een 
samenleving toegroeien met deeltijdse vor
men van arbeid en van onderwijs, waarbij 
men zijn rechtcn niet verspeelt wanneer 
men bijvoorbeeld op zijn 18de niet geheel 
of niet gaat studeren maar gaat werken. 
Men zou dan in een latere fase opnieuw 
onclerwijs moeten kunnen gaan genieten. 

LEIBBRANDT: Wat die keuzevrijheid 
betreft: ik denk toch clat er een verschil is 
tussen het opleggen van beperkingen en 
een vrijheid die beperkt wordt door leef
tijd, invloed van sociaal milieu etc. Het in
dividu dat de keuze doet zal beide be
perkingen toch verschillend ervaren. 

DA VIDSE: Wat mij vooral in de vraag
stelling van vanavond bezighoudt is de 
vraag welke werkgelegenheidsstructuur 
wij de komende jarcn mogen verwachten. 
Kunnen we vanuit deze verwachting niet 
tot een wat betere afstemming met het 
onderwijs komen dan de afgelopen jaren 
het geval was. Uiteraard moeten wij niet 
de vrije onderwijskeuze aantasten; ik vind 
wei dat wij vee! betere voorlichting kun
nen geven over de beroepen die van be
lang blijven en de opleiding die daarvoor 
vereist is. Bovendien vraag ik me af of 
het niet noodzakelijk is dat hier en daar 
door de overheid een aantal barrieres 
worden gelegd. 

SWEENS: Wij leiden mensen op om hen 
in de gelegenheid te stellen zich te ont
plooien. De idee hierachter is dat als de 
mens nu maar mondig is, dat hij zich dan 
wel zal ontplooien. Alsof het allereerst 
kennen van een vak niet veel meer bij
draagt tot het je ontplooien dan het feit 
dat je over allerhande zaken kan mee
praten. Mijn bezwaar is dat wij vrijheid 
van onderwijs vertaald hebben in vrijheid 
:n daarmee vaagheid van de inhoud ervan, 
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waardoor de aansluiting op de arbeids
markt nu fout loopt. Wat dreigt is dat met 
een overvloed aan onderwijs ze 'nog geen 
hamer kunnen vasthouden'. Afgezien mis
schien van de voorzittershamer. Dat is 
mijn grote probleem in de relatie onder
wijs/ arbeidsmarkt. 

DE MOOR: Als wij spreken over de rela
tie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, dan 
moeten wij ons ervan bewust zijn dat wij 
dat doen tegen de achtergrond van de ver
wachting dat in de komende jaren veel 
mensen genoegen zullen moeten nemen 
met een arbeidsplaats die minder kwali
ficaties vraagt dan zij door hun opleiding 
hebben verworven. Ik neem als voorbeeld 
de afgestudeerden van het hoger onder
wijs. Een zeer groot deel van hen zal geen 
werkkring kunnen vinden die, wat inhoud 
en niveau betreft, zal beantwoorden aan 
de verwachtingen die zij op grond van 
hun opleiding koesteren. Voornamelijk 
demografische factoren zijn er de oorzaak 
van dat, vanuit het gezichtspunt van de 
arbeidsmarkt, er een overschot aan afge
studeerden zal ontstaan. 
Toen in de jaren zestig de economische 
groei zeer groot was, bereikte de omvang
rijke geboortengeneratie het voortgezet 
onderwijs. Daardoor ontstond een grote 
vraag naar leerkrachten die ook kon wor
den betaald. Bovendien nam door de toe
genomen welvaart de deelneming aan het 
onderwijs na de leerplichtige leeftijd aan
merkelijk toe. In diezelfde jaren kon, door 
de toenemende welvaart, het overheids
apparaat sterk worden uitgebreid. Toen 
de vraag naar hoger opgeleiden sterk be
gon toe te nemen kon daaraan aanvanke
lijk niet worden voldaan, omdat bet be
stand nog betrekkelijk klein was. Boven
dien is de gemiddelde opleidingstijd met 
name van universitair gevormden lang. 
Nu komen we in een situatie die in aile 
opzichten het tegendeel van de jaren zestig 
is: een geringe of geen economische groei, 
een vrij groot bestand aan hoger opgelei-



ONDERWIJS 

den, vele studenten in de instellingen van 
hoger onderwijs en, door een betrekkelijk 
overwicht van jonge mensen in het be
stand van hoger opgeleiden, betrekkelijk 
weinig vrijkomende arbeidsplaatsen. 
Het probleem in de relatie onderwijs/ar
beidsmarkt lijkt mij dus niet te liggen in 
de vraag hoe wij kunnen bereiken dat de 
kwalificaties die in het onderwijs worden 
verworven precies aansluiten bij de kwa
lificaties die op de arbeidsmarkt worden 
gevraagd. Veeleer is het probleem hoe wij 
de mensen duidelijk kunnen maken dat 
het vrij volgen van onderwijs een zaak is, 
het vervullen van een werkkring e'en ge
heel andere zaak. Niet Ianger kan worden 
geeist dat de werkkring in overeenstem
ming is met de opleiding. 

II. Arbeidsmarkt 

a. Arheidsmarkt te sturen? 

POSTMA: Misschien is het goed het pro
bleem dat ons vanavond bezig houdt aller
eerst te benaderen van de kant van de 
arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt kan zich 
op twee manieren ontwikkelen. Enerzijds 
een ontwikkeling van: we zien wei wat er 
komt; anderzijds een ontwikkeling waarbij 
je heel nadrukkelijk poogt de ontwikke
lingen te belnvloeden, wellicht te sturen. 
Bijvoorbeeld: die en die ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt willen we niet (bijv. 
een bepaalde ontwikkeling van de tech
nick), en gaan we afremmen of voorko
men, die willen we wei en gaan we bevor
deren en stimuleren. Ervaart u beide mo
gelijkheden als reeel en hoe valt bij u de 
keuze uit? 

DA VIDSE: In principe ja, maar de keuze
mogelijkheid is in het algemeen slechts 
beperkt en soms eigenlijk niet aanwezig. 
En dan gaat het inderdaad niet om de 
techniek te volgen of sociale verlangens 
te volgen. Wij zien nu in de staalindustrie 
dat Japan een voorsprong heeft we ten te 
bewerkstelligen omdat zij beter dan wij de 
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technologische ontwikkelingen hebben ge
volgd. Wij hebben eenvoudig geen keus 
dante proberen Japan alsnog in te halen. 

SWEENS: Maar dat gaat nou net een stap 
te ver, want dat zou betekenen dat wij 
blindelings iedere technologische ver
nieuwing zouden moeten accepteren. Die 
situatie hebben wij in ons land niet; er is 
geen volledige vrije keuzemogelijkheid ten 
aanzien van het al of niet installeren van 
nieuwe technologieen. Ik denk dat ons 
probleem vooral is na te gaan hoe wij op 
de sociale consequenties van de invoering 
van nieuwe technologieen kunnen antici
peren. Maar, dat moet mij ook van het 
hart, er wordt in dit land in het algemeen 
te negatief over technologic gedacht. 

W A TTEL: J a, er is een irreele nostalgic 
naar het dorp dat nooit bestaan heeft. 

KRUSE: Dat alles neemt niet weg dat in 
ons systeem in Nederland de komende 
jaren vermoedelijk een tekort van 1 mil
joen arbeidsplaatsen zal zijn; in Europees 
verband denken wij aan 15 a 20 miljoen 
tekort aan arbeidsplaatsen. In de Oost
bloklanden is een systeem waarin er in 
ieder geval niet zo'n tekort aan arbeids
plaatsen is; ik weet wei dat men daar 
werkloosheid voor een belangrijk dee! 
camoufleert door lagere produktiviteitscij
fers, maar ik constateer wei, dat de men
sen daar in ieder geval een duidelijk aan
wijsbare rol in de samenleving hebben, die 
hen hier dikwijls wordt onthouden. Dit 
probleem, het groeiend aantal mensen 
waarvoor geen baan is, en die zich daarom 
maatschappelijk uitgerangeerd voelen, dit 
probleem hebben wij binnen ons systeem 
niet onder de knie. Met dit probleem zou 
enige bei:nvloeding van de arbeidsmarkt 
toch zeer goed overwogen kunnen worden. 
Dat mag je dan niet afdoen met redene
ringen als: dan gaan wij terug naar de 
middeleeuwen. In andere systemen in de 
middeleeuwen is werkloosheid voorkomen 
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door de mensen prachtige kathedralen te 
Iaten bouwen; ergens anders werd een 
piramide gebouwd. 

SWEENS: In ons systeem vandaag heb
ben we toch zeer veel mensen in de wel
zijnspiramide aan het werk geholpen. 

KRUSE: Maar zij waren in ieder geval 
ingeschakeld in het maatschappelijk ge
beuren en ik voorzie dat we dit voor de 
I miljoen in ons land en 20 miljoen in 
Europa de komende jaren niet oplossen 
met een systeem waarin de vrijheid van 
aanbod en vraag blijft bestaan. 

POSTMA: Dus u zegt dat het resultaat 
van het functioneren van de arbeidsmarkt 
op dit moment leidt tot gevolgen die u 
onaanvaardbaar vindt omdat die tegen uw 
normen indruisen. U bent dan geneigd na 
te gaan hoe uw normen opgelegd kunnen 
worden aan de werking van de arbeids
markt. 

DE MOOR: Natuurlijk wordt de arbeids
markt gestuurd. Het gaat om de mate van 
sturing en de vraag wie dat doet. Gelet op 
onze economic kan je hooguit wat bijstu
ren, je kan de zaak niet geheel naar je 
hand zetten. lk vind wei dat wij ons daar
bij de zwakheden in een politick systeem 
als het onze moeten realiseren. De over
heid reageert vrijwel altijd te laat; als zij 
reageert doet ze dat met vrijwel uitslui
tend de korte-termijn consequenties voor 
ogen, en ze reageert heel dikwijls niet 
coherent, waardoor de ene maatregel de 
andere dreigt te neutraliseren. Velen vra
gen zich zelfs af of de overheid vaak de 
problemen niet verergert. Dit zijn zwak
heden in het politieke stelsel waar wij 
rekening mee moeten houden. De over
heid kan hooguit op een aantal geselec
teerde pun ten bijsturen, en de keuze van 
die punten zal mede bei:nvloed moeten 
worden door de omstandigheid dat daar 
de zwakheden van het politieke systeem 
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het minst tot uiting kunnen komen. Mijn 
conclusie is dat wanneer de overheid pro
beert de arbeidsmarkt te veel te sturen, zij 
de kans loopt meer kwaad aan te richten 
dan goed. 

LEIBBRANDT: Maar zou een bei:nvloe
ding van de arbeidsmarkt naar die secto
ten waar nu toch een groot tekort ontstaat 
niet te overwegen zijn. Jk denk bijvoor
beeld aan het terrein van de volkshuis
vesting en de stadsvernieuwing. 

SWEENS: Maar willen we nu werkelijk 
nog meer gaan ordenen? Ik geloof er niets 
van dat dat ons dichter bij de oplossing 
van het probleem brengt. Tk vrees dat de 
bureaucratisering onverminderd voort zal 
gaan. Ik werk in een betrekkelijk over
zichtelijke onderneming van 9500 man, 
en ik ervaar dat in zo'n organisatie het 
kwaad bureaucratisering al om de hoek 
komt kijken. Wat willen we dan? Met een 
overheid die in staat zou zijn meer dan 
wat bijsturend op de arbeidsmarkt actief te 
zijn? En wat de Oostbloklanden betreft: 
als u ziet hoe inefficient daar gewerkt 
wordt, hoeveel verspilling daar aan de 
orde is, dan weet ik het nog niet zo of ik 
vind dat wij niet de kant op moeten om 
inefficiency in ons systeem in te bouwen; 
de enige weg die ik zie is de eventueel 
nadelige gevolgen van nieuwe technolo
gieen in de sociale sfeer op te vangen. 
Jk wil hier nog wijzen op het kwalitatieve 
probleem: er is naast werkloosheid in be
paalde sectoren wei degelijk nog vraag 
naar arbeid. Ik denk dat hier de arbeids
omstandigheden om de hoek kijken. Als 
wij zien wat op dit terrein de laatste jaren 
in het Nederlandse bedrijfsleven is ver
richt dan is dat ongelooflijk veel. En toch 
rust er op industriele arbeid een blaam. 
En waarom? 

POSTMA: In het begin van de discussie 
over dit punt bleek dater vee] bezwaren 
waren om te overwegen een aantal nor-
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men in te voegen op de werking van de 
arbeidsmarkt, maar gaandeweg de discus
sic merk ik dat daar in feite steeds meer 
behoefte aan komt. 

OUDSHOORN: Ik geloof in ieder geval 
dat die technologische ontwikkeling door
gaat. Ik vrees dat we geen andere moge
lijkheid hebben dan de meest ontwikkelde 
technologieen te volgen. Maar mijn vraag 
is: waarom zouden wij daar tegen zijn? 
Waarom zouden wij de technologische 
ontwikkeling beperken? Het is, denk ik, 
het enige dat ons honderden jaren heeft 
frisgehouden. Ik denk oak niet dat wij de 
techniek kunnen beschuldigen van het 
verloren Iaten gaan van arbeidsplaatsen. 
Ik denk eerder dat de techniek juist zeer 
vee! arbeid heeft mogelijk gemaakt. 

b. Stages 

POSTMA: Kunnen wij de spanning tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt niet eniger
mate terugbrengen door veel meer dan 
thans stages tijdens de studie in voeren? 

DE MOOR: Als het gaat om grate hoe
veelheden mensen, dan denk ik dat wij 
met dit middel weinig opschieten. Wei is 
het duidelijk dat wat binnen scholen ge
leerd wordt dikwijls zeer ver van de prak
tijk afstaat. Ik denk dat algemeen gespro
ken een betere weg is de leermogelijkhe
den op de arbeidsplaats te vergroten en 
de bestaande veel beter dan thans te be
nutten. Oak de onderlinge uitwisseling 
van mensen van scholen naar bedrijven en 
andersom is enorm belangrijk. 

PUYLAER T: Mijn ervaring is oak dat 
onderwijsmensen op universitair en hager 
beroepsniveau dikwijls te weinig bekend 
zijn met het bedrijfsleven. Ik geef zelf de 
voorkeur aan leerkrachten vanuit het be-
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drijfsleven en ben dan bereid om desnoods 
op het pedagogische vlak wat te moeten 
inleveren. De wijze waarop deze mensen 
onderwijs geven is dikwijls heel anders 
dan onderwijskrachten die geen praktijk
ervaring hebben. Wat de beroepskeuze 
betreft: ik zie dikwijls in de kring waarin 
in verkeer dat HA VO-leerlingen die van 
plantjes houden, konijnen fokken of een 
pony houden, een opleiding kiezen die het 
dichtst bij die hobby ligt. En dan kiest 
men de Hogere Landbouwschool. Dan 
komen ze bij ons en dan merken ze dat 
het een hele andere studie is dan zij ver
wacht hadden. Wij raden ze dan aan 
vakantiewerk op een boerderij te doen. 
Dan ziet men echt wat het is. Ik denk dus 
dat stages al belangrijk zijn voordat men 
tot de keuze van een bepaald voortgezet 
onderwijs komt. 

LEIBBRANDT: Stages zijn natuurlijk erg 
belangrijk om de spanning tussen onder
wijs en arbeidsmarkt enigszins te verlich
ten. J e stuit wei op problemen als je dit 
op grate schaal wilt toepassen. Het pro
bleem is voldoende stageplaatsen te vin
den. 

c. Verbeteren arbeidsomstandigheden 

KRUSE: Ik denk ook dat wij oog moeten 
hebben voor de noodzaak de kwaliteit 
van de arbeid aan te passen aan de ont
wikkelingen in het onderwijs. Met De 
Sitter 1 ben ik van mening dat wij mensen 
op een arbeidsplaats veel meer zelfstan
dige regelruimte moeten geven. Ik weet 
dat het een heel moeilijk probleem is, 
maar het kan een belangrijke bijdrage zijn 
van de kant van het bedrijfsleven om de 
arbeid ook volop menswaardig te doen 
zijn door hen eigen regelruimte, eigen 
kwaliteitsbewaking, eigen keuze van in
strumenten, eigen toetsing te geven. Ik 

1 Prof. dr. L. U. de Sitter is hoogleraar aan de T.H. te Eindhoven en heeft vee! studie en onder
zoek gedaan naar het anders organiseren van het werk om de betrokkenheid van werknemers bij 
hun arbeid te vergroten. 
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denk dat dit ecn minstens zo belangrijke 
aanpassing is in de spanning tussen on
derwijs en arbeidsmarkt dan de vele pun
ten die a! omtrent het onderwijs hier zijn 
gcnoemd. 

SWEENS: Het verhaal van De Sitter is 
treffend. Toch is mijn indruk dat het te
kort doet aan de realiteit. Wat mij altijd 
opvalt is dat als je praat met de mensen 
waarover De Sitter het heeft, deze mensen 
vee! meer begrip hebben voor de gegroei
de functieverdeling in een bedrijf dan je 
op grond van de onderzoeken van De 
Sitter zou mogen verwachten. Wij hebben 
bovendien zeer vee! gedaan aan het meer 
inhoud geven van het werk op de arbeids
plaats. En mijn vraag blijft dan ook: waar
om is de bereidheid om in de industrie te 
werken zo zeer afgenomen? Wat zeggen 
nou de deskundigen hier om de tafel bier
over? 

PUYLAER T: Dat is inderdaad de cen
trale vraag. Wij hebben een hogere school 
voor levensmiddelentechnologie, waarin 
mensen worden opgeleid om Ieiding te 
geven in de levensmiddelenindustrie. En 
dan merk ik ook bij de voorlichting van 
dit type onderwijs dat 17 /18-jarigen 
daar toch niet bij staan te trappelen. Men 
denkt dan aan de industrie, werken met 
gastarbeiders, winst maken, het milieu 
vervuilen etc. In de sfeer van de land- en 
tuinbouw kregen wij te maken met een 
groeiend aantalleerlingen, maar die voor 
de levensmiddelenindustrie bleef constant, 
terwijl daar nu juist de werkgelegenheid 
zat. 

SWEENS: Van Doorn heeft daar ooit van 
gezegd dat dit proces te vergelijken is met 
de vroegere landarbeider die wegliep van 
de mesthoop. Wat je ook aan de industrie 
doet, in vergelijking met de witte boor
densector is het minder comfortabel, min
der vrij, altijd vuiler, altijd meer lawaai, 
en dus zou je eigenlijk naar een tweesporig 
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arbeidsvoorwaardenbeleid moeten. Daar
bij moet je nu eens vergeten dat iemand 
die MAYO heeft en bij je op kantoor 
komt werken, hetzelfde zou moeten ver
dienen als een vakman in de fabriek. Ik 
denk dat dit misschien nog wel als een 
grotere grief wordt ervaren dan dat men 
een hekel zou hebben aan het werk dat 
men in de fabriek zou moeten doen. 

DA VIDSE: Toch constateer ik een zekere 
kentering in het geheel. Op onze bedrijfs
school zie ik dat we steeds meer MA VO
leerlingen krijgen. Ik denk dat wij als be
drijfsleven er ook niet of onvoldoende in 
zijn geslaagd duidelijk te maken dat er 
in de uitvoerende arbeid de laatste jaren 
heel wat is veranderd. Het beeld dat men 
heeft van die arbeid klopt dan ook niet 
meer. 

OUDSHOORN: Ik denk dat de micro
electronica enorm belangrijk kan zijn bij 
het verbeteren van arbeidsomstandighe
den, omdat we daarmee de decentralisatie 
van beslissingen veel beter kunnen orga
niseren. In Japan zien we dat de kwali
teitscontrole weer teruggebracht is naar 
de arbeidsplaats. Door de micro-electro
nica kun je op kleinschaliger niveau de 
kwaliteitscontrole betaalbaar organiseren. 
Dat was vroeger niet mogelijk. We kunnen 
veel meer de relevante informatie op de 
arbeidsplaats brengen dan vroeger. 

d. Passende arheid 

POSTMA: In welke mate kan een ver
ruiming van het begrip passende arbeid 
de spanning tussen onderwijs en arbeids
markt verlichten? 

KRUSE: Ik moet u eerlijk zeggen weinig 
tot niets te verwachten van een verruiming 
van het begrip passende arbeid. Ik zou de 
werkgevers in dit verband weleens de 
volgende vraag willen voorleggen: Hoe 
selecteert u. Mijn indruk is dat de gemo-
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tiveerdheid van de potentiele werknemer 
doorslaggevend is. 

SWEENS: Wij hebben een bedrijf vlak 
over de grens met Belgie. Wij selecteren 
in Belgie, dat een vergelijkbaar werkloos
heidspercentage heeft als de regio Eind
hoven, 1 op de 10 sollicitanten. In Eind
hoven selecteren wij 1 op 4 met een leef
tijdsgrens van 45. De fabeltjes, dat wij zo 
streng selecteren, zijn gewoon niet waar. 

KRUSE: Maar ontkent u dat uw eerste 
selectiepunt de motivatie van de sollicitant 
is? Heeft de betrokkene er zin in om bij 
mij te komen werken? En zijn dit geen 
belangrijker criteria dan de opleiding die 
de betrokkene heeft genoten? Vandaar 
mijn twijfel over de effecten van een ver
ruiming van passende arbeid. 

SWEENS: N atuurlijk speelt de motivatie 
een belangrijke rol, maar wij volstaan niet 
met oppervlakkige benaderingen. Wij Iaten 
de man kennismaken met de chef van de 
afdeling, kennismaken met collega's, met 
de arbeidsplaats etc. Het neemt allemaal 
niet weg dat in mijn opvatting het begrip 
passende arbeid werkelijk van de dolle is. 
Wij hebben een experiment gedaan met 
jeugdwerklozen. Aile kaartenbakken van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau zijn hierop 
nageslagen: wij kregen er 110. Uiteindelijk 
hebben we er 9 overgehouden. Zeer velen 
wilden niet, een aantal anderen kwamen 
eenvoudig niet, en als je dan vraagt wat 
er met hen gebeurd is, dan is het antwoord 
van het arbeidsbureau: We zijn nog met de 
heren in gesprek. In mijn bedrijf hebben 
we een twee-ploegendienst. Dat kon tot 
voor kort afgewezen worden omdat ploe
gendienst onacceptabel is. En of het dan 
vier-, drie- of twee-ploegenstelsel is, dat 
maakt kennelijk niets uit. Ik vind dit wer
kelijk onverantwoord. Het moet toch mo
gelijk zijn om 5 avonden in de veertien 
dagen van 4 uur 's middags tot 12 uur 
's avonds te werken. Zeker als het alter-
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natief is dat er anders geen werk is! Ik 
begrijp best dat niet iedereen in ploegen
dienst kan, maar het te verbieden als regel 
is werkelijk belachelijk. 

DA VIDSE: Als er een man bij ons komt, 
die zegt dat hij aileen komt omdat anders 
zijn uitkering gevaar loopt, dan gaan wij 
niet met hem door. 

e. Dee/tijdarbeid 

POSTMA: W anneer wij het onderwijs ge
heel vrij zullen Iaten verlopen, dan is te 
verwachten dat er een vrij aanzienlijke 
werkloosheid ontstaat. Is het mogelijk om 
deze werkloosheid wat te verzachten door 
op grote schaal deeltijdarbeid in te voe
ren? 

W ATTEL: Ik denk dat het erg belangrijk 
is dit van twee kanten te doen. Zowel het 
onderwijsbestel als het arbeidsbestel zul
len meer gelegenheid moeten geven voor 
deeltijdse combinaties. 

SWEENS: Bij ons is allereerst onderzocht 
in hoeverre niet band-, lijn- of straatge
bonden arbeid in deeltijdbanen verknipt 
kon worden. Daarnaast hebben wij in dit 
verband ook een experiment gedaan op 
de produktievloer, dus bij de wel lijn- en 
straatgebonden arbeid. Op de eerste ad
vertentie voor deeltijdfuncties in de pro
duktie kregen wij 56 sollicitanten, waar
van wij er 14 hebben aangenomen, maar 
slechts 2 daarvan waren werkelijk deeltijd
arbeiders. En deze twee zochten deeltijdse 
arbeid niet om daarnaast te studeren 
maar vanwege hele praktische overwe
gingen vanuit de huishoudelijke sfeer. Dit 
wil niet zeggen dat wij stoppen met deze 
benadering, maar wij achten het wel in 
eerste instantie mislukt. Ik heb grote aar
zeling om aan te nemen dat de behoefte 
aan deeltijdbanen, met name bij kostwin
ners, zo groot zou zijn. Voor gehuwde 
vrouwen ligt dat ongetwijfeld anders, ook 
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al overweegt daarbij het extra inkomens
motief en niet de emancipatie. 

LETBBRANDT: Het is jammer dat in dit 
gezelschap geen vrouw aanwezig is om 
ons kenbaar te maken hoe zij de ontwik
keling met betrekking tot deeltijdse arbeid 
ervaart. Want het is duidelijk dat wij op 
dit punt de komende jaren voor grote en 
belangrijke ontwikkelingen staan. Ik con
stateer in ieder geval in de overheidssfeer 
een toenemende behoefte aan deeltijdse 
banen bij jonge academici, bijvoorbeeld 
omdat hun vrouw ook een halve baan 
heeft. Ik constateer ook dat bij de rijks
overheid hiertegen nog veel weerstanden 
bestaan, met name voor de hogere func
ties. Ik denk dat wij meer oog moeten 
hebben voor de toch groeiende behoefte 
aan deeltijdse banen. 

DE MOOR: Maar doen wij er niet beter 
aan onze aandacht meer te concentreren 
op de groei van het aantal arbeidsplaatsen 
dan er voornamelijk over te praten hoe 
wij de arbeidsplaatsen beter kunnen ver
delen? 

SWEENS: Natuurlijk moeten wij een ge
zond bedrijfsleven hebben. Daar kan nog 
wei het een en ander aan verbeterd wor
den, dat is duidelijk. Maar waar het om 
gaat is dat er een groeiende druk op deel
tijdarbeid is waar wij aan tegemoet kun
nen komen. Ik acht dit in ieder geval een 
vee! betere zaak dan te praten over ar
beidstijdverkorting, want dat zie ik niet 
gerealiseerd zonder een verhoging van de 
arbeidskosten per man, hetgeen nu juist 
de positie van het bedrijfsleven verder zal 
aantasten. Economisch gezien zijn deel
tijdbanen niet duurder, volgens de bere
keningen die ik in mijn bedrijf heb Iaten 
uitvoeren. Er zitten uiteraard kostenver
hogende aspecten aan, maar er zitten ook 
kostenverlagende elementen in, die pro
duktiviteitsbevorderend werken, zoals 
minder absentei'sme, etc. 
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W ATTEL: Ik denk dat wij ook de indivi
duele werkweek moeten loskoppelen van 
de produktieweek. Er is dan ruimte voor 
kostenverlaging in die zin dat werknemers 
die 5 dagen in de week werken, dat wei 
z6 doen dat het produktieapparaat bij
voorbeeld 6 dagen in de week volledig be
zet is. Oat geldt niet aileen voor onderne
mingen maar bijvoorbeeld ook voor onze 
onderwijsinstellingen. Wanneer 20 % 
meer deeltijdarbeid zou betekenen dat je 
ook 20 % meer outillage en machinerieen 
zou moeten hebben, dan spannen we na
tuurlijk wel het paard achter de wagen. 
Ik vrees dat dat op dit moment aan het ge
beuren is. Wij zullen de gegeven capaci
teiten beter moeten benutten en dan is er 
op dit terrein een hoop mogelijk. 

SWEENS: Ik denk ook dat dit in de in
dustrie meer dan thans te organiseren is. 
Maar het probleem ligt vee! meer in de 
sociale weerstanden die een dergelijk sys
teem zal oproepen. 

DAVIDSE: Bovendien los je met deeltijd
arbeid natuurlijk niet de kwalitatieve dis
crepantie op de arbeidsmarkt op. 

III. Onderwijs 

a. Behoefte aan afgestudeerden te plan
nen? 

POSTMA: Aan de onderwijskant van het 
probleem van vanavond komt allereerst 
de vraag op, of de behoefte aan afgestu
deerden in de toekomst met voldoende 
zekerheid te plannen is. 

DE MOOR: Wij horen voortdurend het 
argument dat we de behoefte aan afgestu
deerden in de toekomst niet kunnen voor
zien. Maar wij doen natuurlijk niet de 
voorspelling dat we in 1990 zoveel che
mici kunnen gebruiken. Een prognose 
houdt in dat, gegeven een aantal omstan
digheden, wij, voorzover nu te overzien is, 
een bepaalde ontwikkeling mogen ver-
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wachten. Elk jaar opnieuw zou je moeten 
nagaan of de omstandigheden zodanig 
zijn gewijzigd dat je je prognose moet bij
stellen. Ik denk dat planning en prognoses 
op deze wijze opgevat ons wel degelijk 
behulpzaam kunnen zijn bij de vraag naar 
de te verwachten ontwikkelingen. De 
jaren zestig hebben zich gekenmerkt door 
een grote economische groei en een be
trekkelijk gering aantal boger opgeleiden. 
Wat wij voorzien is dat bet aantal boger 
geschoolden zozeer toeneemt dat zelfs 
indien je met een grote onzekerheids
marge rekening houdt je toch, omdat bet 
om zulke evidente ontwikkelingen gaat, 
in je beleid daarmee rekening kunt hou
den. Wanneer wij de sectoren bezien en 
bijvoorbeeld de medici onder de loep ne
men, dan is bet duidelijk dat daar een 
groot overschot zal ontstaan. Demografi
sche ontwikkelingen leiden ook tot con
clusies met betrekking tot de vraag naar 
het beschikbare aantal arbeidsplaatsen 
voor leraren, onderwijzers etc. Dat zijn 
heel goed voorspelbare ontwikkelingen. 

DA VIDSE: Ik denk dat je die planning 
niet kunt maken zonder je een voorstelling 
te maken van de werkgelegenheidsstruc
tuur die wij mogen verwachten. Ik denk 
in dit verband met name aan de vraag 
hoe de informatica zich zal ontwikkelen. 
Mijn indruk is dat de invloed daarvan op 
de werkgelegenheidsstructuur erg groot 
zal zijn. 

KRUSE: Onze ervaring is dat een plan
ning van arbeidsplaatsen voor studenten 
of scholieren die een studie aangaan die 
Ianger duurt dan vier jaar, zinloos is. 
Het is naar mijn ervaring een volstrekte 
illusie dat het bedrijfsleven in staat zou 
zijn redelijk harde cijfers te geven omtrent 
de behoefte die zij krijgen aan werkne
mers, zowel naar hoeveelheid als naar 
niveau en aard van scholing. Mijn reactie 
is dan: of je plant helemaal niet, of je 
probeert de looptijd van vooral de be-
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beroepsgerichte opleidingen te verkorten. 

LEIBBRANDT: Ik denk, dat zoals ik 
eerder opmerkte, een differentiatie in de 
arbeidsmarkt naar sectoren van belang is. 
Met name wanneer zich in zo'n sector 
tekorten voordoen, kunnen er, neen, moe
ten er in bet onderwijs de nodige voorzie
ningen getroffen worden. 

SWEENS: Als je kijkt naar een indivi
duele onderneming dan is een planning 
van vier, vijf jaar al heel wat. Een andere 
zaak is dat een overheid bijvoorbeeld een 
krachtig beleid kan voeren bijv. naar aan
leiding van de aanbevelingen in het rap
port 'De plaats van de Nederlandse in
dustrie' van de Wetenschappelijke Raad 
voor bet Regeringsbeleid. Dan zou bet be
drijfsleven weten welke sectoren er in 
globale zin ondersteund zullen gaan wor
den. Dan kan je daarmede in je onderwijs
planning rekening houden. 

KRUSE: Ik denk toch dat je ook in die 
gevallen niet verder kan gaan dan een 
minimumplanning te doen in die zin dat je 
in je onderwijsbeleid er naartoe kan wer
ken dat er een zeker minimum aanbod in 
een bepaalde beroepsgroep is. Maar plan
nen blijft een erg moeilijk punt. Ik herin
ner aan wat we enige jaren hebben gehad 
met betrekking tot de planning van bet 
aantal biochemici dat wij zouden nodig 
hebben. Nog geen jaar na bet vaststellen 
van deze planning zakte de hele markt 
voor biochemici in. De industrieen die 
destijds deze planning poogden op te zet
ten zijn er niet in geslaagd. 

LEIBBRANDT: Ik denk dat wij in ieder 
geval kunnen concluderen dat die onvoor
spelbaarheid van de arbeidsmarkt moet 
inhouden dat je je onderwijs zo inricht 
dat men na de schoolperiode niet op een 
bepaald beroep is gefixeerd maar de in
stelling heeft en de mogelijkheden ver
krijgt zonodig te switchen. 
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ONDERWIJS 

b. Verdringing door hoger opgeleiden 

POSTMA: Is in dit verband ook niet de 
vraag van belang of in de toekomst die
dencn die een HBO-opleiding hebben ge
had, verdrongen zullen worden door aca
demici? 

LEIBBRANDT: Het is niet zo dat meer 
academici per definitie leidt tot een ver
dringing van HBO'ers. Ik moet wei zeggen 
dat wij bij ons op het ministerie nu acade
mici aannemen op functies die eigenlijk 
niet voor academici bestemd zijn. Maar 
de betrokkcnen aanvaarden dat omdat zij 
liever wat lager geschoold werk hebben 
dan helemaal geen werk. 

DE MOOR: Wat wij hier zien gebeuren 
is dat de baan die vroeger door een 
HBS'er bezet werd nu bezet wordt door 
een academicus. lk vind het element van 
verdringing hier niet overheersen. Het 
verschijnsel kan vee! beter als volgt wor
den beschreven: de mensen studeren 
Ianger om ecn baan te vervullen die ze 
ook met minder opleiding hadden kunnen 
vervullen. Als de overheid iedereen toe
staat lang te studeren, dan neemt de stu
dietijd wel toe, maar niet de kwalificaties 
die nodig zijn. 
Allen, van hoog tot laag, krijgen een 
Iangere opleiding dan een generatie v66r 
hen. Functies in Engeland worden bezet 
door academici met een driejarige oplei
ding; dezelfde functies worden in de V.S. 
bezet door mensen met een vierjarige 
universitaire opleiding plus daarna veelal 
nog twee jaar Master's degree. 

LEIBBRANDT: In Nederland doen weer 
gemiddeld meer dan acht jaar over. 

DE MOOR: Ja, wij staan wat dit betreft 
helemaal bovenaan. Het is natuurlijk een 
niet te handhaven systeem. Het gaat om 
de interne inrichting van je onderwijs: 
je moet voorkomen dat lange opleidingen 
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zonder beperkingen kunnen worden ge
volgd. Doe je dat niet, dan dwing je men
sen als het ware om veel Ianger te stude
ren dan met het oog op de toekomstige 
werkkring nodig is, maar wel nodig om 
er op de arbeidsmarkt in relatieve kansen 
niet op achteruit te gaan. 
Verder kan het van belang zijn de band 
tussen diploma's en functies losser te rna
ken. 

KRUSE: lk denk dat het bedrijfsleven in 
tijd kiest voor dat niveau dat onmiddel
lijke aansluiting biedt op de arbeidsplaats 
die men moet bezetten. Er is thans heel 
duidelijk een voorkeur voor LBO boven 
MA VO, voor MBO boven HA VO etc. 
Men kiest dus niet voor de hoogste oplei
ding maar voor de direct inzetbare op
Ieiding. 

c. Praktijkgericht onderwijs 

POSTMA: Hier zal ook nog aan de orde 
moeten komen de vraag of het onderwijs 
meer dan tot dusver praktijkgericht moet 
zijn en meer nadruk moet leggen op vak
bekwaamheid, of toch meer de nadruk 
op de algemene vorming. 

PUYLAERT: Ik denk dat vakbekwaam
heid in het beroepsonderwijs natuurlijk 
ontzettend belangrijk is, maar het mag 
niet te eng worden uitgelegd. De opleiding 
zal voldoende breed moeten zijn, zodat 
de betrokkene niet gebonden is aan een 
werkkring. Als wij praten met de industrie 
dan proef ik vaak een houding van: kun 
je de leerlingen niet precies op dat stra
mien opleiden zodat wij ze direct kunnen 
inzetten. Onze houding vanuit het onder
wijs is dan: dat doen we toch maar liever 
niet, de betrokkene zou niet tezeer aan 
een arbeidsplaats gebonden moeten wor
den. 

KRUSE: Maar u kunt het toch ook alle
bei doen. Het stelsel nu is dat de alge-
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-------------------- ---------

mene beroepsgerichte opleiding door het 
onderwijsbestel verricht moet worden en 
dat de meer specifieke vakopleiding in de 
bedrijven plaatsvindt. Wat is er voor be
zwaar tegen dat naast die algemene be
roepsgerichte opleiding binnen het onder
wijs een leerling daar desgewenst ook een 
hele specifieke vakopleiding kan krijgen 
toegespitst op een bepaalde functie? 

OUDSHOORN: Maar is het gevaar daar
van niet dat het onderwijs pas na verloop 
van tijd kan reageren op nieuwe behoeften 
in het bedrijfsleven. Dat systeem van de 
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heer Kruse zou veel te langzaam werken. 

DA VIDSE: Dat neemt niet weg dat het 
element handvaardigheid thans binnen de 
onderwijsinstellingen te zeer wordt ver
waarloosd. 

POSTMA: Ik dank u voor uw medewer
king aan dit gesprek. 
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door dr. E. Schroten 

K. E. H. Oppenheimer, In de tijd der catastrofen. 
Mogelijkheden en grenzen van het verzet. Uitg. Boe
kencentrum BV, 's-Gravenhage, 1980, Prijs f 19,90. 
Dit hoek wordt besproken door dr. E. Schroten, weten
schappelijk hoofdmedewerker aan de theologische 
faculteit van de R.V. Utrecht. 

Resisto, ergo sum 
~ Een theologie van bet verzet 

Met ecn knipoog naar Descartes heb ik de titel boven deze boekbespreking neerge
schreven: Resisto, ergo sum. Dat is: Ik verzet mij, dus ik besta. Deze woorden staan 
voor een levenshouding, een visie op wat mens-zijn betekent, en dan niet 'in het alge
meen', abstract, maar in de concrete gang van de geschiedenis. 

En deze visie is geworteld in het geloof 
van de auteur, met name in de belijdenis 
van de volstrekte soevereiniteit van God 
(het 'theologische axioma' van de grote 
Zwitserse theoloog Karl Barth): Geen 
andere goden dan God aileen. Vandaar 
de ondertitel: Een theologie van het ver
zet. Geschreven in een 'staccato-stijl', 
trefzeker en appellerend, heeft Oppen
heimers boek iets indrukwekkends, iets 
authentieks, het doet je wat. Ik zeg dan 
ook zonder reserve al aan het begin dat 
het zeer de moeite waard is het te lezen, 
zeker voor hen die op enigerlei wijze bij 
de politick betrokkcn zijn- maar dat zijn 
we als burgers eigenlijk allemaal! 

Thema is: het verzet. Dat woord wordt 
echter niet in z'n gangbare betekenis ge
nomen, maar de betekenis wordt uitge
diept tot: 'de handhaving van onze identi
teit, vrijheid en moraliteit' (7). Verzet 
biedt ons de mogelijkheid onze integriteit 
te bewarcn. Dat veronderstelt dat deze op 
een of andere manier bedreigd wordt, 
gevaar loopt. Dat is ook inderdaad het 
geval, en dan niet zo maar incidenteel 
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maar om zo te zeggen structureel. Want 
wij mensen leven in de tijd, in de geschie
denis en wie de geschiedenis bekijkt, ziet 
dat zij een aaneenschakeling van ramp
spoed is: De geschiedenis is 'de tijd der 
catastrofen', een grote puinhoop. Daar 
mogen we ons echter niet bij neerleggen. 
Geen berusting maar verzet: 'Het is de 
taak van en het voorrecht van de mens, de 
fataliteit, de blinde causaliteit, de dictatuur 
van de geschiedenis te doorhreken . .. De 
mens behoort zin te stichten in de gruwe
lijke onzin der geschiedenis ... Zin, 
waarheid, vrede, gerechtigheid en geluk. 
W aar hij dat doet is hij mens' (8, curs. 
van 0.). Met andere woorden, je bent pas 
werkelijk mens als je je verzet tegen de 
'dictatuur der gebeurtenissen': Resisto 
ergo sum! 

Laten we ons realiseren dat hier iemand 
aan het woord is, die recht van spreken 
heeft. Het leven van de auteur is namelijk 
diepgaand bepaald door een catastrofe: 
de opkomst van het fascisme en de tweede 
wereldoorlog. In 1934, een jaar nadat 
Hitler rijkskanselier is geworden in Duits-
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land, verkiest de dan ongeveer dertigjarige 
Oppenheimer de emigratie naar Neder
land (met aile gevolgen van dien) hoven 
een wetenschappelijke carriere als filosoof 
in Nazi-Duitsland. Hij verbrandt al zijn 
schepen achter zich en begint als het ware 
overnieuw. Onder moeilijke omstandig
heden gaat hij theologie studeren in Gro
ningen en wordt predikant. Tijdens de 
oorlog neemt hij (als Duitser) actief deel 
aan het verzet en moet in 1944 onderdui
ken. Na de oorlog genaturaliseerd (1946), 
wordt hij eerst studentenpredikant en 
later universiteitspredikant in Leiden, tot 
aan zijn emeritaat in 1971. 

Tegen deze achtergrond krijgt Oppenhei
mers boek niet aileen het authentieke 
karakter, waarop ik zoeven al wees, maar 
bovendien wordt de pessimistische ge
schiedbeschouwing van de schrijver be
grijpelijker. De geschiedenis als 'de tijd 
der catastrofen'. Er is- soms- wei eens 
zoiets als rust en geluk, maar dat is van 
korte duur en 'terzijde van de geschiede
nis' (15). Doemdenken? Nee, net nog niet, 
want de geschiedenis is niet zonder meer 
Noodlot. AI maken ze er een puinhoop 
van, het zijn toch de mensen, de 'bonte 
mengeling van personen' (25) die de ge
schiedenis maken. Wij kunnen ingrijpen in 
het historische proces. 

Interessant is dat Oppenheimer bier met 
name wijst op de plaats van de enkeling 
in dit verband. Hij heeft wei weet van 'de 
structuren', van sociale, economische fac
toren en wat dies meer zij, maar toch 
richt hij onze aandacht op de enkeling als 
het 'subject der geschiedenis': 'Ret ja of 
neen van de enkele bepaalt op een be
slissend moment de trend der geschie
denis .. .' (26). Hij of zij heeft de moge
lijkheid, aileen of samen met anderen, zich 
te verzetten, weerstand te bieden, en zo 
het historische proces te be"invloeden. 

Maar hoe dan? Wat zijn dan in concreto 
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de mogelijkheden van de mens om weer
stand te bieden? Aan de beantwoording 
van deze vraag is een groot gedeelte van 
het boek gewijd. Daarbij neemt Oppen
heimer de inzichten van vele 'getuigen 
van bet verzet' mee: Barth, Bonhoeffer, 
Camus, Jaspers, Moltmann, Solie, Ter 
Schegget en vele anderen. Soms is hij zelf 
'getuige' en schrijft een stukje autobio
grafie. 

Ret zou te ver voeren om op aile concrete 
mogelijkheden van verzet, die de auteur 
bespreekt, uitvoerig in te gaan. Op zich 
zou dat de moeite zeker lonen, want er 
komcn heel principiele en ingrijpende za
ken ter sprake. Dat begint al direct met 
de eerste mogelijkheid die genoemd 
wordt: de dood, de zelfmoord. Ik volsta 
met het geven van een enkel karakteris
tiek citaat of met iets dat me bij het lezen 
getroffen heeft. Zo hoop ik de hoofdlijn 
van bet boek vast te kunnen houden. Met 
betrekking tot zelfmoord als verzet tegen 
het catastrofale in de geschiedenis merkt 
Oppenheimer op: 'Mensen doden zichzelf: 
Besef de betekenis daarvan!' (55). 'De 
zelfmoord is een signaal, dat het onvoor
stelbare, de catastrofe het bestaan is bin
nengetreden' (ibid. curs. van 0.). Er blijft 
maar een uitweg om de integriteit te be
waren ... In navolging van Barth en Bon
hoeffer weigert de schrijver elke moralis
lische veroordeling van de keuze van deze 
uitweg. Terecht, lijkt me. 

Er zijn echter ook 'positieve mogelijkhe
den van verzet' (68). Als eerste noemt 
Oppenheimer de emigratie, of liever de 
ballingschap. Zo positief is deze overigens 
niet. Eigenlijk is het net zo iets als zelf
moord: verzet tegen de (dreigende) cata
strofe door zich eraan te onttrekken. 
Maar - vanuit de eigen ervaring van de 
auteur aangrijpend beschreven - wat een 
prijs moet ervoor betaald worden! 'Exis
tenzverlust' (78), 'der Sturz in die Leere' 
(69)! Als je leest wat hier over 'emigratie' 
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geschreven wordt, begin je te begrijpen 
dat vele Romeinen in de Oudheid de dood 
verkozen boven de ballingschap. Je be
grijpt tevens dat velen in zo'n situatie kie
zen voor de 'emigratie naar binnen' (91): 
Ze trekken zich terug in eigen land, in 
eigen huis, distantieren zich zo goed en zo 
kwaad als het gaat en plegen op zo'n ma
niet passief verzet. Of - andere mogelijk
heid - ze kiezen voor bet ondergrondse 
verzet. In bet hoofdstuk dat hierover gaat 
(VIII) staan boeiende opmerkingen over 
de rol van bet Nederlandse overheids
apparaat tijdens de bezetting, over de con
ccntratiekampen, de Joden en- om iets 
heel anders te noemen - ook over bet be
lang van bet huwelijk in 'de tijd der cata
strofen': ' ... een ervaring die ver uitgaat 
hoven wat men romantiserend noemt' 
(129). 

Dan bet publieke verzet. Oppenheimer 
wijst op de rol van de kerk als 'getuige 
der waarheid' (145): 'Het is evident: kerk 
en theologie zijn relevant. Onze tijdgeno
ten moeten daar weer bet nodige zicht op 
krijgen' (153). Het komt echter ook voor 
dat de kerk zich compromitteert door zich 
aan te passen en te zwijgen, zoals de 
officiele Orthodoxe Kerk in de Sovjet
Unie. 'Nu begint het verbazingwekkende, 
bet scenarium verandert: bet subject der 
geschiedenis. Als de een bet niet doet, 
doet het de ander. De dissidenten, de in
tellectuelen, de schrijvers spreken, plaats
vervangend' (155) en worden zo op hun 
beurt 'getuigen der waarheid'. Nog een 
zin die me uit dit hoofdstuk is bijgebleven: 
'Bij de martelaarsprocessen was de aan
klacht het 'crimen laesae maiestatis' (ma
jesteitsschennis), thans beet dat een ver
grijp tegen de staatsveiligheid' (152). Een 
eye-opener! 

Ruime aandacht wordt geschonken aan de 
mogelijkheid van de revolutie, maar ook 
aan bet problematische ervan. Oppen
heimer wijst erop dat de catastrofale en 
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revolutionaire gebeurtenissen van deze 
eeuw met name ook kerk en theologie 
niet onberoerd gelaten hebben. 'De theo
logie ontdekt, dat de waarheid revolutio
nair is' (165). Duidelijk wordt wat een 
diepe indruk Karl Earths stellingname 
tegenover bet nationaal-socialisme op hem 
heeft gemaakt: 'Vanaf toen ging ik weer 
naar de kerk. Het was iets ongelofelijks, 
door ons jonge intellectuelen niet voor 
mogelijk gehouden. Een 'T heologische 
Existenz'. Een kerk die partij koos, zich 
verzette binnen de grenzen van het moge
lijke, 'situationsadequaat' ... Toen be
sloot ik theologie te studeren ... ' (180 
curs. van 0.). 

Thema van de revolutie is, aldus Oppen
heimer, niet zozeer de vrijheid alswel 'bet 
zinvolle bestaan' (195). Problematisch is 
echter bet gewelddadige. Het is buiten 
kijf, een revolutie die nieuwe structuren 
in het leven roept kan een enorme stap 
voorwaarts zijn op weg naar een mens
waardiger bestaan, maar even zeker is dat 
ze 'ontwrichtend, destructief, een breuk in 
de continui:teit, een verbijsterend gebeu
ren' is (205). Met Merleau-Ponty (en 
tegen Sartre) kiest Oppenheimer dan ook 
uiteindelijk voor: 'Een systeem, dat niet 
de intentie heeft, de geschiedenis van de 
grand af een nieuwe gestalte te geven, 
maar wel haar veranderen wil, zodat men 
zich niet in de cirkel van de revolutie 
hoeft te begeven' (218 curs. van 0.). Ge
weld, ook bet revolutionaire geweld wordt 
niet zonder meer veroordeeld. Er zijn 
zeker situaties denkbaar dat christenen 
kunnen participeren in een revolutie. Ech
ter: 'De humane doelen van de revolutie 
mogen niet in diskrediet gebracht worden 
door ongeproportioneerde machtsmidde
len' (217). Het doel heiligt niet alle mid
delen. Hier stuiten we op de grenzen van 
bet verzet (hoewel dat door de auteur niet 
expliciet wordt gesteld): Verzet met alle 
geweld? Nee, want dan schiet bet aan zijn 
doe! voorbij. Dat alles is echter gemakke-
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lijker gezegd dan gedaan. Immers hoe 
valt in de revolutionaire praxis te voor
komen dat geweld uit de hand loopt? 
Vandaar een pleidooi voor een antwerp 
van een samenleving zonder revolutionair 
geweld. 

Het boek eindigt met een hoofdstuk 'theo
logie na Auschwitz' (het hele boek zou 
zo gekwalificeerd kunnen worden). Daar
in komt de fundamentele vraag naar de 
criteria aan de orde: In het licht waarvan 
beoordelen wij de geschiedenis? Wat zijn 
de maatstaven op grond waarvan wij al 
dan niet besluiten ons te verzetten tegen 
een bepaalde gang van zaken? Oppenhei
mer noemt er twee. Of misschien bedoelt 
hij er slechts een te geven, maar dan van 
twee kanten belicht: vanuit het antropo
logische en het theologische gezichtspunt. 
Het antropologische criterium is 'de oude 
drieeenheid van W aarheid, Goedheid en 
Schoonheid' (220) dat ons vanuit de klas
sieke Oudheid wordt aangereikt. Wat 
houdt dat in? Dat moet in elke situatie 
opnieuw bekeken worden, opnieuw ge
stalte krijgen. Vandaar dat de schrijver 
herhaaldelijk wijst op het belang van het 
'sensibele geweten' en in verband daarmee 
op het belang van de educatie. Het goede, 
ware en schone is ons niet aangeboren! 
De theologische maatstaf is het 'Gods
rijk', kernpunt van Jezus' verkondiging, 
'het tegenbeeld van ons wanordelijk, chao
tisch bestaan: vrijheid, verzoening, vrede' 
(229). 'Waar zette Jezus zich voor in? Voor 
de zaak Gods in de wereld. Dat is het 
enorm relevante voor ons' (ibid. curs. 
van 0.). In het licht daarvan beoordelen 
wij de geschiedenis, de gebeurtenissen. 
Wij hebben de Heilige Geest ontvangen, 
die niet voor niets de 'Geest der waar
heid' wordt genoemd. Door de Heilige 
Geest leren wij 'de onderscheiding der 
gees ten', krijgen wij de 'bevoegdheid tot 
het judicium' over de geschiedenis. 

'Waarvoor pleiten wij nu in de tijd der 
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catastrofen? ... Met Barth de Souvereini
teit Gods in de beslissing des geloofs te 
herkennen en dat zoals Bonhoeffer waar 
te maken met de inzet van het leven 
in 'Widerstand und Ergebung'. Het ware, 
goede en schone na te streven als het 
authentieke anthropologisch gegeven en 
... de radicaliteit der Jezusteksten in de 
crises der geschiedenis en der eigen exis
tentie als het reddende en heilzame te 
zien en te realiseren. Is dat prakticabel? 
Haalbaar? Waarom niet? Mensen hebben 
zo geleefd .... Het is zeer duister in de 
wereld, maar het 'opmerkzame hart' ziet 
het licht, ziet bondgenoten ... binnen en 
buiten de kerk, 'zij die stand en, staan en 
zullen staan' (Barth). Midden in de be
schrijving der apocalyptische catastrofen 
in de Open baring van Johannes (13 : 10, 
14 : 12) staat de tekst: 'Hier blijkt de 
standvasrigheid en het geloof der heiligen'. 
Dat was toen zo. Het is vandaag niet an
ders' (233/4 curs. van 0.). 

Met deze woorden eindigt Oppenheimer 
zijn boek. Een theologie van het verzet, 
een theologie na Auschwitz. Authentiek, 
indrukwekkend. Wat ervan te zeggen? 
Het zal duidelijk zijn dat heel fundamen
tele zaken aan de orde komen. Als ik, ten
slotte, met de schrijver in discussie treed, 
zal ik proberen hem recht te doen door 
juist een paar van deze fundamentele 
zaken discutabel te stellen. 

In de eerste plaats de geschiedbeschou
wing. Juist als theoloog teken ik daar
tegen verzet (!) aan. Is de geschiedenis 
een tijd van catastrofen? Ongetwijfeld. Je 
moet oogkleppen voor hebben om dat te 
ontkennen. Maar is dat het laatste woord? 
Op het gevaar af dat het goedkoop klinkt 
zou ik toch willen stellen dat in de ge
schiedbeschouwing van een christen de 
hoop een belangrijker plaats dient te krij
gen dan in Oppenheimers boek het geval 
is. In het christelijk geloof is 'opstanding' 
het laatste woord, niet 'kruis'. Ook vanuit 
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BOEKBESPREKING 

de hoop kan een theologie van het ver
zet geschreven worden: Ligt het woord 
'opstand' niet in het woord 'opstanding' 
begrepen - om met een ongeoorloofd 
woordgrapje duidelijk te maken wat ik 
bedoel? Maar dan gaat het niet aileen om 
'de mensen contra de geschiedenis' (7), 
maar 'God-met-ons' door de geschiedenis 
heen naar de 'stad van God'. Ik pleit voor 
een geschiedbeschouwing, waarin wij ons 
rekenschap geven van de hoop die in ons 
is (1 Petr. 3 : 15). 

In de tweede plaats zou ik de vinger wil
len leggen bij het feit dat Oppenheimer 
het individu subject van de geschiedenis 
maakt (al heeft hij wel oog voor andere 
factoren die het historische proces bepa
len). Laat ik beginnen met te zeggen dat 
ik het belangrijk vind dat hij dit onder
streept. Met name in de dialoog met het 
marxisme zal dit bij voortduur gedaan 
moeten worden. Toch vraag ik mij af of 
zijn 'theologie van het verzet' niet te indi
vidualistisch is. Is de individu nu wel de 
eerst aangewezene als subject van het 
verzet tegen de catastrofen? N atuurlijk is 
het ons ailer taak 'de Boze te weerstaan', 
maar hoe zit het met de overheid? Is die 
niet de eerst aangewezen instantie daar
voor? Een bezinning op de taak van de 
overheid in 'de tijd der catastrofen' mis 
ik voiledig in dit boek en dat is heel jam
mer, want we zitten er om te springen. Ik 
denk dat er vanuit een 'theologie van het 
verzet' bijzonder waardevoile dingen over 
de taak van de overheid gezegd zouden 
kunnen worden! 

Dat brengt mij bij een derde en laatste 
punt van kritiek. Oppenheimer kiest uit
eindelijk voor een samenleving zonder 
revolutionair geweld, maar dan wel een 
waarin verandering mogelijk is. En tussen 
de regels door begrijp ik dat hij opteert 
voor de parlementaire democratie als 
staatsvorm. Maar dat heeft nogal wat 
consequenties voor zijn 'theologie van het 
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verzet'! 

In de eerste plaats: Binnen de democratie 
zijn bepaalde vormen van verzet - met 
name gewelddadig verzet - niet accepta
bel. Elke staatsvorm, ook deze, brengt 
repressief geweld mee en dat betekent een 
begrenzing van de mogelijkheden van het 
verzet, zeker voor de individu. Het heeft 
overigens geen zin daar krokodille tranen 
over te wenen, want we kiezen ervoor: 
we kiezen voor structuren en spelregels 
(wetten) om de samenleving leefbaar te 
maken en te houden. Dat betekent even
wei dat algemeen belang en individueel 
belang of zelfs groepsbelang kunnen bot
sen! 

In de tweede plaats speelt daarom het 
compromis een fundamentele rol in de 
democratie. Ook dat impliceert een be
grenzing van het verzet van individuen en 
groepen. Niet aileen geef ik in het com
promis een stuk(je) integriteit op, ik neem 
bovendien de verplichting op mij zo'n 
compromis ook uit te voeren, althans mij 
er niet tegen te verzetten. Dat is de prijs 
die ik voor een geordende samenleving 
moet betalen. Om kort te gaan, als je kiest 
voor deze (of een andere) staatsvorm en 
je wilt de notie 'verzet' vasthouden, dan 
kun je niet volstaan met een individualis
tische interpretatie ervan, maar dan moet 
je Iaten zien hoe deze catagorie politiek 
vruchtbaar gemaakt kan worden, uit
gangspunt voor de politiek kan zijn. Het 
zou interessant zijn Oppenheimer daar
over te horen. Ik vraag mij af of het uit
eindelijk toch niet zal blijken een te nega
tief uitgangspunt te zijn. Denkend vanuit 
het criterium dat hij zelf aanreikt in zijn 
'theologie na Auschwitz', zou ik het be
grip 'verzet' op z'n minst wilen koppelen 
aan de positieve keerzijde ervan, nl. de 
inzet voor 'het ware, goede en schone', 
voor 'de zaak Gods in de wereld'. Verzet 
is dan verzet tegen alles wat dat bedreigt 
of in de weg staat. 
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Binnenkort denken wij terug aan een van 
de grootste catastrofen van deze eeuw, 
misschien wei de grootste. Ik denk dat bet 
heel zinvol is juist in deze dagen 'In de 
tijd der catastrofen' te lezen en te over
denken. Maar niet alleen in deze dagen, 
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want ondanks de vraagtekens die ik zet 
ben ik ervan overtuigd: Dit boek zal pas 
in bet 'nieuwe Jeruzalem' verouderd zijn! \ 

I 

De 
am 
eer 
ge' 
Hi, 
de; 
an1 
wij 
bij 
ver 
Er 
eer 
De 
0p1 
ho 
fU/ 

ku 
ziti 
do 
pa: 
me 
Be 
dis 
De 
uit 
wij 
me 
OVI 

ste 
ge' 
00 
yj, 

ve1 
zal 
gn 

Dr 
ter 
va 

CH 



60 

s 
n! Van de redactie 

De aanduiding 'loyalist' roept uiteenlopcnde reacties op. Er zijn er die er met afschuw 
aan denken omdat zij de loyalisten er van verdcnken de wellicht nog niet zo hechte 
ccnheid in het CDA te ondermijnen; er zijn er ook die juist aile hoop op hen hebben 
gevestigd om bijvoorbeeld een progressief kabinet mogelijk te maken. 
Hier is hct probleem van vleugelvorming in de grotere partijen aan de orde. Geen van 
deze partijen ontkomt hieraan; maar de een gaat er wei wat meer onder gebukt dan de 
ander en komt er ook openlijker voor uit. Er rijzen staatsrechtelijke vragen: op welke 
wijze wordt in ons parlementaire stelsel steun verleend aan kabinetten - een vraag die 
bijvoorbeeld bij de formatie van bet kabinet-Van Agt een rol heeft gespeeld. In hoe
verre is daarbij sprake van steun vanuit een fractie, of van individuele Kamerleden. 
Er rijzen ook partijpolitieke vragen: welke eensgezindheid en welke gespletenheid kan 
een fractie verdragen? Wanneer mag er fractiediscipline gelden? 
De redactie heeft deze vragcn voorgelegd aan mr. P. J. Boukema, die dit nummer 
opcnt. Boukema gaat allereerst in op bet fenomeen 'parlementaire fractie' en haar ver
houding tot de partij waartoe de !eden van de fractie behoren. Het zonder last of 
ruggespraak stemmcn betekent niet dat de fractieleden volledig autonoom hun gang 
kunnen gaan. Anderzijds mag een partij(bestuur) niet op de stoel van fractieleden gaan 
zitten; een bchoefte die zich met name in tijden van kabinetsformaties nog wei eens 
doet gelden. Niettcmin: een fractie doet er, aldus Boukema, verstandig aan een kabinet 
pas te steuncn nadat bet hoogste partij-orgaan blijk heeft gegeven daarmee in te stem
men. 
Boukema bespreekt het recht van gravamen en de mogelijke en gewenste fractie
discipline. Ook in de relatie fractie-fractielid geldt bet gebod, zonder last te stemmen. 
De fractie is niet gerechtigd een fractielid te dwingcn zijn stem op een bepaalde wijze 
uit te brengen; het is bovendien overbodig: gecn fractielid zallichtvaardig tot een af
wijkcnd stemgedrag besluiten. Wei zal een Kamerlid er verstandig aan doen zijn lid
maatschap op te zeggcn indien hij het gevoel heeft dat hij afwijkende opvattingen heeft 
over de hoofdlijn van bet fractiebeleid. Boukema is van oordeel, dat een afwijkend 
stcmgcdrag niet voortdurend gelegitimeerd behoeft te worden met een beroep op bet 
geweten. Hij vindt ook dat, hoe men ook over bet optreden van de loyalisten mag 
oordelen, een herhaling straks voorkomen moet worden. 
Vleugelvorming in grotere partijen is onvermijdelijk en kan de vitaliteit van een partij 
verhogen; maar ze mag niet tot fractievorming binnen de fractie !eiden. Uiteindelijk 
zal men zich verbondcn moeten weten door bet program van actie en ook door bet pro
gram van uitgangspunten. 

* * 
* 

Dr. Hahn, adjunct secretaris-generaal van de Europese Unie van Christen Democra
ten, schrijft over de plaats van de christen-democratic in Europa en in de wereld. Het 
valt ons binnen het CDA niet altijd gemakkelijk christen-democraten van buiten onze 
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grenzen te begrijpen; en zij begrijpen ons vaak niet. De vraag is: kennen wij hen wel 
voldoende? Hebben wij weet van hun ontstaan, hun dilemma's, hun verantwoordelijk-

heden? 
De redactie hoopt in de loop van deze jaargang enige artikelen te publiceren over de 
christen-democratie elders in Europa en in de wereld. Het artikel van dr. Hahn vormt 
daarop een inleiding. Hij inventariseert waar al of niet in georganiseerd verband 
christen-democraten actief zijn en stipt heel summier de belangrijkste verschillen aan, 
zowel tussen christen-democratische partijen in Europa als tussen bijvoorbeeld een 
Europese en een Latijnsamerikaanse benadering. In de V.S. is een zekere opleving te 
signaleren van politieke bewegingen die zich op christelijke uitgangspunten willen 
baseren, maar de vraag is of men tot een verantwoorde koers komt. Er zijn zelfs in 
het Verre Oosten verspreide groepjes actief die verwantschap vertonen met de christen-

democratie. 
* * 

* 
In het vorige nummer is geschreven over de basismotieven die ten grondslag liggen aan 
het streven naar decentralisatie en naar een gespreide verantwoordelijkheid. Deze wat 
meer theoretische bijdrage krijgt nu een vervolg in een bijdrage van de hand van drs. 
A. G. W. Schapenk over meer praktische kanten van dit vraagstuk. Er is veel geklaag 
op provinciaal en lokaal niveau over de vorderingen met betrekking tot de decentrali
satie; maar is dat terecht? Is er vanuit Den Haag ook al niet heel wat onderweg? 
Schapenk plaatst de decentralisatie in het kader van het proces van bestuurlijke reorga
nisatie en neemt daarin stelling. Hij spitst zijn bijdrage toe op het regionaal sociaal
economisch beleid, residentii:~le voorzieningen voor jeugdigen, monumentenzorg en 
volkshuisvesting. Zijn centrale toets is het zgn. integraliteitsprincipe: de lagere orga
nen dienen in staat gesteld te worden tot het behartigen van een onderling samen
hangend takenpakket op de terreinen van overheidszorg. Daarom: de decentralisatie 
dient integraal en niet partieel plaats te vinden. 

* * 
* 

Vervolgens schrijft drs. G. J. Hazenkamp over de organisatie van het welzijnswerk, 
met als kernthema's: solidariteit, profijt en deskundigheid. De redactie vroeg hem een 
reactie op de nota 'Kiezels of Tegels' (van de Nationale Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn) met het verzoek daarin tevens in te spelen op de actuele discussies in de 
welzijnszorg over de vraag: komen er niet meer problemen naarmate de welzijnszorg 

toeneemt? 
* * 

* 
Tenslotte bespreekt prof. dr. Th. L. M. Thurlings de uitgave van de Annalen van het 
Thymgenootschap: De identiteit van katholieke wetenschapsmensen. 
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door mr. P. J. Boukema 

mr. P. 1. Boukema is lid van de Raad van State. Hij 
maakt dee! uit van het hestuur van het W etenschappe
lijk Instituut voor het CDA. 

De parlementaire fractie 

Vorig jaar ontspon zich in Nederlandse Gedachten een discussie over de vraag in 
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rga- hoeverre stemdwang binnen de CDA-Tweede Kamerfractie geoorloofd zou zijn. Aan-
1- Ieiding daartoe was het stemgedrag van de zogenoemde loyalisten ten aanzien van een 
:n motie van wantrouwen. 
a-

ie 

k, 
een 

jk 
e 
:g 

het 

Nu voor het eerst in de geschiedenis van 
de Tweede Kamer een CDA-fractie zal 
gaan optreden die gekozen is via door het 
CDA ingediende kandidatenlijsten, is er 
aanleiding in een wat breder kader aan
dacht te besteden aan de fractie, met name 
in haar verhouding tot de partij, de frac
tieleden en het kabinet. Daarbij zal ook 
de fractiediscipline aan de orde komen. 

Binnen het stelsel van representatieve de
mocratie dat in Nederland geldt, zijn poli
tieke partijen onmisbaar. Deze partijen 
organiseren- meestal op basis van begin
selen, soms ter behartiging van specifieke 
belangen- de burgers teneinde het over
heidsbeleid te be!nvloeden. Een van de 
belangrijkste middelen daartoe is het ver
overen van zetels in de vertegenwoordi
gende organen. 
Ook al zijn de politieke partijen werkzaam 
in het algemeen belang, het zijn geen 
staatsorganen. Er zijn dan ook geen wet-
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telijke regelingen die speciaal voor de po
litieke partijen gelden. Zij vallen, als elke 
particuliere vereniging, onder het vereni
gingsrecht. Voorstellen om - gelet op de 
rol van de politieke partijen in ons bestel
enkele regels te geven met betrekking tot 
kandidaatstelling, openbaarheid van fi
nanciele gegevens en interne partijdemo
cratie hebben niet de bijval gekregen die 
ze verdienden. Zelfs in de nieuwe grond
wet zullen de partijen geen onderdak vin
den. Zwaarste argument dat tegen zoda
nige wettelijke regeling is aangevoerd is, 
dat daardoor de vrijheid van de burgers 
zich politiek te organiseren op de tocht 
zou komen te staan. Is er eenmaal een 
regeling, zo is de redenering, dan is de 
verleiding tot verdere beperking groot. 
Men kan het met deze argumentatie eens 
zijn of niet: het is in elk geval realistisch 
er van uit te gaan, dat er voorlopig geen 
wettelijke regeling voor politieke partijen 
zal komen. 
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Politieke partijen stellen derhalve, binnen 
de grenzen van het verenigingsrecht, zich
zelf de wet. Voor het CDA liggen de be
langrijkste regels vast in de statuten. Het 
gaat hierbij echter uitsluitend om de rege
ling van de interne partijzaken. Terecht 
is dan ook in de statuten wel de wijze 
waarop binnen de partij de kandidaten
lijsten tot stand komen geregeld, maar is 
er bijna niets in te vinden over de fractie. 
Een fractie - ik beperk me nu maar tot 
die in de Tweede Kamer- moet immers 
niet als een orgaan of onderdeel van de 
partij worden gezien, maar als een ver
band van volksvertegenwoordigers, als 
onderdeel van het parlement derhalve. 
Maar hoe is dan de relatie tussen fractie 
en partij? 

Fractie en partij 
De CDA-fractie is te beschouwen als een 
vereniging van tot het CDA behorende 
kamerleden, die het belang van het Neder
landse volk dienen te behartigen. Artikel 
96 van de Grondwet schrijft hen voor te 
stemmen zonder last van degenen die be
noemen. 
Het voorschrift te stemmen zonder last, 
dat aanvankelijk vooral gericht was tegen 
de situatie waarin de !eden van de Staten
Generaal de instructies hadden te volgen 
van de gewesten die hen afvaardigden, 
heeft nu deze betekenis dat elk bindend 
mandaat nietig is. Anders gezegd: staats
rechtelijk is een kamerlid bij de stemming 
niet gebonden aan instructies van of af
spraken met partijorganen of fractie. Ook 
een fractie kan derhalve door partijorga
nen niet worden voorgeschreven hoe bij 
een stemming- en meer in het algemeen: 
bij het vervullen van de parlementaire 
werkzaamheden - te handelen. 
De vraag rijst of een dergelijk voorschrift 
- tot stand gekomen in een tijd waarin van 
politieke partijen nog geen sprake was -
zijn gelding niet verloren heeft. Immers: 
de ontwikkeling heeft sindsdien niet stil 
gestaan. Het zijn de politieke partijen die 
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beginsel- en verkiezingsprogramma's op
stellen en kandidaten selecteren die tot 
taak hebben het daarin vervatte beleid zo 
krachtig mogelijk na tc streven. Kandida
ten zullen voorts in de regel lid moeten 
zijn van de partij die hen kandidaat stelt 
en moeten instemmen met de partijpro
gramma's. Hebben de partijen dan geen 
recht op daarmee strokend gedrag? 
Bovendien - om de zaak eens vanuit de 
kiezers te bekijken -: moet niet erkend, 
dat veeleer op een politieke partij wordt 
gestemd dan op een individuele kandidaat 
(afgezien van de lijsttrekker)? En heeft 
dan niet de kiezer er recht op, dat de frac
tie van de partij waarop hij zijn stem uit
bracht handelt overeenkomstig het partij
programma en de daarna ingenomen par
tijstandpunten? 
Erkend moet worden dat de rol van de 
politieke partijen een uiterst belangrijke, 
wellicht onmisbare is geworden. Toch 
heeft het zin als grens van de partijinvloed 
het verbod van elk bindend mandaat te 
handhaven, zoals trouwens ook de nieuwe 
grondwet doet. De volksvertegenwoordi
ger wordt daardoor met zijn neus op zijn 
eigen verantwoordelijkheid gedrukt. Geen 
partijuitspraak kan voor hem een alibi 
vormen een beslissing te nemcn tegen zijn 
eigcn overtuiging in. Ditzelfde geldt voor 
de fractie als geheel. 

Al dient derhalve het voorschrift dat zon
der last gestemd wordt, vooral als aandui
ding van de grens die niet overschreden 
mag worden, gehandhaafd te worden, dit 
wil niet zeggen dat de fractie haar beleid 
autonoom mag ontwikkelen. Er bestaat 
allereerst de toezegging van de gekozenen 
te trachten het verkiezingsprogram te 
realiseren. Bovendien bestaat er voor de 
fractie de morele verplichting om- gezicn 
haar band met de partij - in het beleid 
zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij 
het gevoelcn in de partij die men vertegen
woordigt. Hoever de partij moet gaan in 
haar pogingen de fractie te be"invloeden is 
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- afgezien van eerder gcnoemde grens -
ccn kwestie van doelmatigheid en onder
tinge taakverdeling. De neiging van de 
partij c.q. het partijbestuur om op de stoel 
van de fractie te gaan zitten, zal het 
grootst zijn bij de kabinetsformatie. Dat 
is begrijpelijk omdat daarbij globaal be
slist wordt of de partij het regeringsbeleid 
voor de volgende periode wezcnlijk zal 
kunncn bei:nvloeden of niet. Pogingen van 
het partijbestuur om tijdens het formatie
proces mee te beslissen over allerlei kwes
ties als programmapunten, zetelverdeling 
en ministersbenoemingen moeten echter 
als ondoelmatig worden afgewezen. Bo
vendien doen ze geen recht aan de profes
sionaliteit en eigen verantwoordelijkheid 
van de fractie. Wei is het terecht, dat de 
partij een oordeel geeft over het behaalde 
eindresultaat. Aanvaardbaar ook lijkt het 
me, indien de fractie haar medewerking 
aan de voorgenomen formatie afhankelijk 
stelt van de instemming van het hoogste 
partijorgaan, al zal ook hier van een bin
dend mandaat geen sprake mogen zijn. 

Ook problemen roept het op als partijor
ganen tijdcns de rit de fractie tot een be
paald beleid willen dwingen. Natuurlijk 
mag de partij zich over actuele kwesties 
uitspreken. De fractie zal aan die uitspra
ken serieuze aandacht moeten geven. 
Maar de fractie is niet verplicht zich daar
aan te houden. Er is - althans voor de 
CDA-fractie - geen regel van intern par
tijrecht die haar daartoe dwingt. Ook te
genover haar kiezers is de fractie daartoe 
niet gehoudcn. En dat is maar goed ook. 
Partijorganen zijn immers -in vergelijking 
met de fractie - minder geschikt concrete 
beleidsbeslissingen te nemen. Zij beschik
ken in de regel over minder informatie, 
zijn minder in staat aile in het geding 
zijnde belangen af te wegen en zijn - en 
dat vind ik het belangrijkste- tot het ne
men van dergelijke beslissingen niet door 
de kiezers gelegitimeerd. Elke paging 
elementen van imperatief mandaat of van 
terugroepingsrecht in de praktijk te bren-
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gen, dient dan ook bestreden te worden. 
Invoering ervan reduceert de volksverte
genwoordiger tot partij-papagaai of brie
venbesteller en brengt de macht in handen 
van een kleine, moeilijk te controleren 
groep achter de schermen. 
Ontevredenheid van de partij over de 
wijze waarop kamerleden hun werk doen 
kan tot uitdrukking gebracht worden bij 
de kandidaatstelling. Tussentijdse schrob
beringen of pogingcn tot correctie zijn ai
leen aanvaardbaar als een kamerlid zich 
van het verkiczingsprogramma waarop hij 
gekozen is praktisch niets meer aantrekt. 
Moree! is hij dan verplicht zich uit het 
fractieverband los te maken en eventueel 
de Kamer te verlaten. 

Zoals gezegd: een kamerlid dient zich te 
houden aan het verkiezingsprogram van 
zijn partij. Hierop is- wat het CDA be
treft- reglementair een uitzondering ge
maakt. Een kandidaat-kamerlid kan v66r 
de indiening van de kandidatenlijst aan 
het partijbestuur meedelen bezwaar (gra
vamen) te hebben tegen een onderdeel van 
het programma. Het partijbestuur beslist 
of dit bezwaar al of niet een belemmering 
vormt de bezwaarde op de kandidatenlijst 
te handhaven. Blijft de kandidaat ge
handhaafd, dan is betrokkene aan het on
derdeel van het partijprogramma waar hij 
bezwaar tegen had, niet gebonden. 
Het CDA valt voor de erkenning van dit 
recht te prijzen. Er dient echter een spaar
zaam gebruik van te worden gemaakt. Als 
richtlijn terzake zou kunnen gelden, dat 
een kandidaat slechts dan een gravamen 
indient, indien hij - bij niet erkenning -
van zijn kandidatuur zou afzien. Maar als 
het dan zo zwaar weegt, dan moet de 
partij het ook honoreren, daarmee erken
nende dat er een grens is tot waar een 
partij van zijn vertegenwoordiger kan vra
gen in strijd met zijn innerlijke overtuiging 
te handelen. 

Fractie en fractielid 
Gedurende de zittingsperiode is het de 
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fractie die in de Kamer beslist over de 
manier waarop het verkiezingsprogramma 
wordt uitgevoerd. Daarbij kunnen proble
men rijzen als gevolg van veranderde om
standigheden, waardoor het op zichzelf 
duidelijke program moet worden bijge
steld, of als gevolg van onduidelijkheden 
c.q. leemten in het program zelf. 
De fractie zal een beleid moeten voeren 
dat zoveel mogelijk in df' lijn van het pro
gram ligt. Verschillen van mening binnen 
de fractie moeten via de normale regels 
van besluitvorming worden beslecht. 
Fractieleden zullen zich in de regel - ter
wille van goede samenwerking in de frac
tie - aan meerderheidsbesluiten gebonden 
achten. 
Ook politick gezien is het van belang, 
dat de fractie naar buiten als eenheid op
treedt. De voorspelbaarheid en duidelijk
heid van het door de fractie gevoerde be
leid worden ermee gediend. Is de fractie 
regeringspartij dan hangt van die eenheid 
bovendien het bestaan van het kabinet af. 
Als de meerderheid waarop het kabinet 
steunt gering is, kan immers het uit de 
boot vallen van een enkel fractielid een 
nederlaag voor het kabinet betekenen en 
zelfs - als de kabinetskwestie gesteld is -
een kabinetscrisis. 
Op grond van dergelijke overwegingen is 
wel gepleit voor het formaliseren van frac
tiediscipline en stemdwang. Van den 
Broek schrijft in Nederlandse Gedachten 
van 13 september 1980, niet voor de uit
oefening van stemdwang te zijn, maar wei 
als regel te willen stellen dat 'kameruit
spraken gericht op de val van het kabi
net ... niet politiek probleemloos kun
nen worden gesteund zonder het 'aan
vaardbaar' van een fractiemeerderheid'. 
Gedoogt de fractiemeerderheid het voor
genomen stemgedrag van de minderheid 
niet, dan - aldus Van den Broek - aan
vaardt de minderheid een politieke breuk 
binnen de fractie. 
Ik meen, dat Van den Broek's voorstel 
niet gevolgd moet worden. Ook voor de 
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relatie fractie-fractielid is het gebod te 
stemmen zonder last van betekenis. Niet 
aileen is staatsrechtelijk gezien een tegen 
een besluit van de fractie in uitgebrachte 
stem niet ongeldig, maar ook is de fractie 
niet gerechtigd een dergelijke last te ver
strekken. Een volksvertegenwoordiger 
moet uiteindelijk de vrijheid hebben te 
stemmen in strijd met ecn fractiebesluit 
en zonder dat de fractie dat gedoogt. In
dien een dergelijk stemgedrag het bij 
voorbaat aangekondigde gevolg heeft, dat 
een politieke breuk binnen de fractie ont
staat- en wat betekent dit anders dan dat 
het fractielid uit de fractie wordt gezet -, 
dan is dit in wezen niets anders dan stem
dwang. Dat Van den Broek die niet an
ders dan na uitvoerig en diepgaand over
leg in de fractie accepteert en alleen als de 
gesteunde kameruitspraak gericht is op 
de val van het kabinet, doet daar niet 
aan af. 

Een situatie als hierboven beschreven zal 
zich zelden voordoen. In de regel zal een 
volksvertegenwoordiger bereid zijn frac
tiebesluiten te volgen, ook indien hij bin
nen de fractie tot een tegenstemmende 
minderheid behoorde. Als hij zich in grote 
lijnen niet met het fractiebeleid kan ver
enigen doet hij er beter aan zijn kamerlid
maatschap op te geven. Er kunnen zich 
echter situaties voordoen, waarin van het 
fractielid niet gevergd kan worden dat hij 
de fractie volgt. Dat kan het geval zijn als 
hij bij aanvaarding van zijn kandidatuur 
bezwaar tegen een onderdeel van het ver
kiezingsprogram heeft gemaakt (grava
men). Maar ook doet zich zo'n geval voor 
als het verkiezingsprogram niet tot een 
bepaald standpunt dwingt en het fractie
lid er van overtuigd is dat hij in strijd met 
het algemeen belang zou handelen door 
in overeenstemming met het fractiestand
punt te stemmen. Om een dergelijk stem
gedrag te legitimeren is een beroep op het 
geweten overbodig en misplaatst. Er mag 
toch van worden uitgegaan dat ook an-
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dere beslissingen door betrokkene gewe
tensvol worden genomen, terwijl boven
dicn onbedoeld de indruk wordt gewekt 
dat anderen het minder nauw met hun ge
weten nemen. 
Een besluit het fractieslandpunt niet te 
volgen zal niet lichtvaardig worden gena
men, zeker niet als het bestaan van het 
eigcn kabinet er van afhangt. Ook kan 
een dergelijk gedrag het einde inluiden van 
de politieke carriere van het kamerlid, 
omdat hij zijn kandidaatstelling bij devol
gende verkiezingen op losse schroeven 
zet. Het Iijkt dan ook- behalve strijdig 
met de geest van art. 96 Grondwet- te
vens overbodig binnen de fractie tot stem
dwang Ieidende regels te stellen. Volstaan 
zal moeten worden met de eis dat betrok
kene zijn stemgedrag aankondigt en ter 
discussie stelt. Hem kan dan duidelijk 
worden gemaakt welke schade hij naar het 
inzicht van de fractie veroorzaakt. Maar 
uiteindelijk is aileen het fractielid verant
woordelijk voor zijn stem, een verant
woordelijkheid die door geen fractiemeer
derheid kan worden overgenomen. 

Het Iigt voor de hand dat speciaal de 
CDA-fractie zich beraadt over kwesties 
als fractiediscipline en stemdwang. Zij 
werd immers bij de vorming van het kabi
net-Van Agt geconfronteerd met de mede
deling van enkele fractiegenoten, dat zij 
het optreden van dat kabinet niet voor 
hun rekening wensten te nemen. Hoe het 
optreden van die fractieleden ook moet 
worden beoordeeld: het is duidelijk dat 
een dergelijke situatie in de toekomst 
moet worden voorkomen. Het ontbreken 
van homogeniteit binnen de fractie over 
de wenselijkheid een kabinet al of niet te 
aanvaarden, is niet aileen een bedreiging 
voor het voortbestaan van dat kabinet, 
maar kan ook de kiem vormen voor frac
tie- en partijscheuring. Dit laatste is in 
versterkte mate het geval bij een partij als 
het CDA, die- naar het lijkt- nog onvol
doende innerlijke samenhang heeft en 
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waarin de loyaliteit tegenover de partij 
minder schijnt dan in (sommige) partijen 
waaruit het CDA is voortgekomen het ge
val was. 
Ook de grootte van de fractie belemmert 
het snel tot stand komen van een sterke 
onderlinge verbondenheid en van begrip 
voor elkaar. Minderheden voelen zich al 
gauw buiten spel gezet en zien als gevolg 
van de fractieomvang onvoldoende kans 
met de meerderheid tot een diepgaande 
discussie te geraken over wat hen beweegt. 
Voeg daarbij de in elke grote fractie voor
komende broodnijd en competentietwisten 
en er lijkt voldoende aanleiding om met 
behulp van het stellen van interne regels 
ongelukken naar buiten te voorkomen. Op 
zich zelf is daar niets tegen, mits die regels 
niet leiden tot stemdwang. Daarnaast 
moet echter getracht door open discussie 
over fundamentele zaken tot meer begrip 
voor elkaar te komen, omdat anders geen 
werkelijke politieke saamhorigheid kan 
ontstaan. En die saamhorigheid is een 
allereerste voorwaarde voor het bevredi
gend functioneren van de fractie. 

Zoals gezegd: hoe grater de fractie, hoe 
meer kans op vleugelvorming. AI te nega
tief behoeft daar ook weer niet over ge
dacht te worden. Het bestaan van vleugels 
stimuleert de onderlinge discussie en kan 
een tegenwicht vormen tegen overheersing 
van de fractie door enkelen. Randkiezers 
kunnen zich met een fractievleugel wel
licht wat beter vereenzelvigen en het beeld 
van gezapigheid en kadaverdiscipline 
wordt door het bestaan van vleugels aan
getast. Bedenkelijk wordt het echter als 
een vleugel zich binnen een fractie gaat 
organiseren en als het ware een fractie 
binnen de fractie gaat vormen. Het func
tioneren van de fractie als geheel kan 
daardoor zo worden geschaad, dat een 
verbreken van de band tussen fractie en 
vleugel onvermijdelijk en noodzakelijk is 
geworden. Noodzakelijk ook, omdat een 
dergelijke wijze van vleugelvorming 
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slechts een symptoom kan zijn van fun
damentele politieke tegenstellingen die 
niet kunnen worden opgeheven. Voor een 
buitenlands voorbeeld kan ik verwijzen 
naar de afsplitsing van de zgn. bende van 
vier van de Labourfractie in het Lager
huis, terwijl in Nederland- wellicht- de 
uittreding van de groep-Aarden uit de 
KVP-fractie kan worden beschouwd als 
het gevolg van het bestaan van onover
brugbare tegenstellingen. 
Het is vooral de taak van de fractievoor
zitter te waken tegen het buiten spel zetten 
van individuele fractieleden of minderhe
den. Van zijn tact, vindingrijkheid en 
overtuigingskracht is het voorts afhanke
lijk of de fractie - ondanks onderlinge, 
eventueel naar buiten gebleken verschillen 
van mening - een samenhangend beleid 
kan presenteren, dat spoort met de poli
tieke overtuiging van het CDA zoals neer
gelegd in het Program van Uitgangspun
ten. 
Het beleid van de fractie zal niet altijd 
overeenkomen met het regeringsbeleid. 
Men moet daar ook niet krampachtig naar 
streven. Tenslotte steunen kabinetten bij 
ons op meerdere partijen. Daaraan inhe
rent is dat ook regeringsfracties een eigen, 
onderling verschillend, beleid voeren. Dat 
is zelfs gewenst teneinde de eigen identi
teit niet te verliezen. Uit dat oogpunt zijn 
dan ook bedenkingen aan te voeren tegen 
de gedachte van mr. A. K. Koekkoek 1 

dat de politieke Ieider van een partij die 
minister wordt, die functie zou moeten be
houden. Een te sterke identificatie tussen 
kabinet en fractie(s) kan m.i. beter ver
meden worden. Schade voor de bestuur
baarheid van hetland behoeft uit het ont
breken van een sterke koppeling van frac
tie aan kabinet niet voort te vloeien. 
Maar hoe moet de relatie tussen heiden 
dan wel zijn? 
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Fractie en kabinet 
De vraag naar de relatie tussen CDA
fractie en kabinet is vooral van belang 
voor het geval het CDA regeringspartij is. 
De fractie zal dan ingestemd hebben met 
het regeerakkoord, op basis waarvan het 
kabinet is gevormd. Aan dit akkoord is 
de fractie gebonden. 
Naarmate de coalitiepartners elkaar min
der vertrouwen zal de behoefte aan ge
detailleerde afspraken over het te voeren 
beleid toenemen. 
Toch moet daartegen gewaarschuwd wor
den. Niet alleen valt moeilijk te overzien 
op welke situaties de komende vier jaar 
gereageerd zal moeten worden. Maar ook 
moet er voor het parlement als geheel 
ruimte blijven voor het op eigen merites 
beoordelen van het kabinetsbeleid. Niets 
is voor een volksvertegenwoordiger meer 
frustrerend dan het aan handen en voeten 
gebonden zijn aan afspraken die bij de 
formatie gemaakt zijn. De fractie dient 
niet gedegradeerd te worden tot een 
applausmachine. Dat zou aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de fractie, die in 
ons gematigd dualistisch systeem in ere 
moet worden gehouden, te kort doen. 
Een situatie waarin de fractie relatief veel 
ruimte voor eigen beleid is gelaten, vraagt 
een goed samenspel met het kabinet. Er 
zal communicatie nodig zijn tussen kabi
net en fractievoorzitter(s) teneinde te 
voorkomen dat men over elkaars bedoe
lingen in het duister tast. Gebrek aan con
tact kan tot conflicten en kabinetscrisis 
leiden, zoals de geschiedenis van de val 
van het kabinet-Cals ons leert. 
De opvatting dat stelselmatig contact tus
sen het kabinet en de voorzitters van de 
regeringsfracties staatsrechtelijk moeilijk 
te verteren valt omdat het strijdig zou zijn 
met het dualistisch karakter van ons be
stel, deel ik niet. Men moet niet te snel 

1 A. K. Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie. Kluwer 1978, biz. 606 e.v. In dit boek is een 
schat aan gegevens over de rol van partijleiders in verschillende Westeuropese Ianden bijcenge
bracht, is een boeiende poging gedaan tot een rechtstheoretische plaatsbepaling en worden aanbe
velingen gedaan die beogen politieke partijen beter in staat te stellen hun taak te vervullen. 
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aan theoretische beschrijvingen van de 
staatkundige werkelijkheid ontleende bar
rieres opwerpen, die een soepel verloop 
van de gang van zaken in de weg kunnen 
staan. Wel mag gevraagd, dat het samen
spel tussen kabinet en regeringsfracties 
niet zover gaat, dat daardoor de partijen 
die niet tot de regeringscoalitie behoren 
volstrekt buiten spel worden gezet. Dat 
zou in strijd zijn met de plaats die aan 
het parlement als geheel krachtens de 
Grondwet toekomt en moeilijk te rijmen 
zijn met een belangrijke eis van democra
tic, namelijk dat de meerderheid rekening 
houdt met de minderheid. 

Nauw contact tussen fractie en kabinet 
wordt niet zelden afgeschilderd als een 
eventueel staatsrechtelijk toelaatbaar, 
maar politiek-psychologisch moeilijk aan
vaardbaar gebeuren. Het publiek zou 
daardoor immers de indruk krijgen dat de 
werkelijke beslissingen achter de scher
mcn worden genomen en dat het parle
mcnt er eigenlijk niet aan te pas komt. AI 
onderschat men m.i. het gezond verstand 
van de burgers, niet ontkend kan worden 
dat genoemd contact negatieve kanten 
heeft. Niet vergeten mag echter worden 
wat ermee wordt beoogd: het voorkomen 
van scherpe tegenstellingen tussen kabinet 
en fracties waardoor immobiliteit of zelfs 
kabinetscrises kunnen ontstaan. 
Ondanks goede contacten tussen kabinet 
en regeringsfracties kan er iets misgaan. 
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Waterdichte garanties dat fractieleden bij 
stemmingen nooit uit de boot zullen val
len zijn niet te geven, ook niet als afwij
kend stemgedrag tot een kabinetscrisis 
kan leiden. De parlementaire geschiedenis 
laat zien, dat ook in christen-democrati
sche fracties minderheden dergelijke crises 
kunnen veroorzaken. In 1923 stemt een 
minderheid van de fractie van de Rooms
Katholieke Staatspartij onder Ieiding van 
Van Schaik tegen de vlootwet, als gevolg 
waarvan het kabinet zijn ontslag aanbiedt. 
Bewapening zit de confessionelen kenne
lijk - en terecht - nag al eens dwars. Zal 
de geschiedenis zich herhalen, zij het nu 
bij de beslissing over de plaatsing van 
kernraketten? 
Wat hier van zij: in situaties als deze past 
crisis-beheersing door overleg en niet 
door dictaat. Fractiediscipline en dreiging 
met excommunicatie werken des te min
der naarmate de te nemen beslissing ster
ker samenhangt met de innerlijke overtui
ging van de betrokkenen. En dat zulks 
in het geval van de kruisraketten aan de 
orde is- bij voor- en tegenstanders van 
plaatsing - zal toch door weinigen wor
den betwist. 
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door dr. K. J. Hahn 

Dr. K. I. Hahn is adjunct secretaris-generaal van de 
Europese Unie van Christen Democraten. 

De christen-democratie in Europa 
en In de wereld 

Aan het begin van het jaar 1981 is er zeker aanleiding, zich eens af te vragen wat 
de christen-democratie in Europa en in andere continenten eigenlijk is, welke politie
ke betekenis zij in de afzonderlijke Ianden en internationaal bezit en hoe haar toe
komst-perspectieven er uitzien. 
In een kort bestek kunnen deze vragen aileen voorlopig worden aangesneden, er kan 
niet op aile vragen een definitief antwoord gegeven worden, maar het is misschien toch 
mogelijk, een bepaald zicht te openen en een bepaalde richting aan te geven waarin 
de antwoorden zouden kunnen wijzen. 

Ondanks aile moeilijkheden, crises teleur
steilingen bij bepaalde nationale verkie
zingen bleef de christen-democratie ook in 
de afgelopen jaren een beslissende poli
tieke kracht in het europese krachten
veld, ja bij de eerste verkiezingen voor 
het Europese Parlement toonde zij zich, 
hoewel slechts in 7 van de 9 Ianden aan
wezig, als die beweging die de meeste 
kiezers voor zich won, al kwam ze, op 
grond van de verschillen in de nationale 
kieswetten, slechts als de op een na sterk
ste fractie uit de bus. In het Europese 
Parlement zijn dus de christen-democraten 
door de Europese Volkspartij - de Fede
ratie van de christen-democratische Par-
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tijen van de Europese Gemeenschap -
sterk genoeg vertegenwoordigd. 
Te meer omdat zij in de politiek van de 
europese eenwording en de oprichting van 
een werkelijke Politieke Unie de meest 
homogene groep vormt, terwijl de sterkste 
fractie, de socialisten, juist op het gebied 
van de europese integratie in haar actie 
door diepgaande meningsverschillen 
voortdurend geremd wordt 
Ook op het europese vlak in het algemeen 
vormen de christen-democratische par
tijen van de 13 Ianden, die in de 'Europese 
Unie van Christen-Democraten' (EUCD) 
verenigd zijn, een beweging die uit het po
Iitieke panorama van Europa niet weg te 
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denken is. Dit geldt niet aileen voor de Ian
den van Westeuropa, maar in feite ook 
voor de midden- en oosteuropese Ianden 
die vandaag onder communistisch regime 
staan, dus geen vrije partijen kennen. 
Want de traditie van het christelijk-sociale 
en christelijk-politieke denken leeft in 
deze Ianden voort, niet aileen in Polen, 
waar de kleine christelijke groepen in het 
Poolse parlement, de Sejm, dit denken ook 
nog vandaag in zeer beperkte en gecon
troleerde vorm mogen vertegenwoordigen, 
en evenals de autonome vakbeweging, een 
brede basis in het volk hebben. In Tsje
choslowakije bleek dit tijdens het Dubcek
regime in 1968 toen de christelijke 'Lido
va Strana' (Volkspartij), die al voor de 
oorlog bestond, zich weer als vrije bewe
ging mocht constitueren en dan ook on
middellijk aansluiting zocht bij de EUCD. 
Na de inval van de troepen van het War
schau-pact kwam er niets van, maar het 
feit aileen bewijst voldoende dat de tra
ditie nog voortleeft. 
Het is waar dat de christen-democraten 
geen partner in de angelsaksische Ianden 
vinden, behalve in Ierland, maar in de 
scandinavische Ianden bestaat er wel dege
Iijk een christen-democratische beweging. 
Op de eerste plaats in Noorwegen waar de 
'Kristelik Folkeparti' juist in deze maan
den aansluiting bij de EUCD zocht, ter
wijl in de overige scandinavische Ianden 
christelijke politieke groepen zich ontwik
kelen die later nog een rol kunnen spelen. 

Oorsprong 
De kern van de europese christen-demo
cratie ligt echter in de traditionele Ianden 
van het christelijke sociale en politieke 
denken: de Benelux-landen, Duitsland, 
Italie, Oostenrijk, Zwitserland. Hierbij 
hoorde eens nog, tot in de jaren zestig, 
ook Frankrijk, het land waar de gedachte 
en zelfs de term van de 'christen-democra
tie' is geboren. Het oorspronkelijke 'Mou
vement Republicain Populaire' (MRP) 
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dat na 1944 opgericht werd en meteen de 
sterkste partij werd, was weliswaar nooit 
formeel aangesloten bij de europese chris
ten-democratische beweging, maar de op
richters, de !eiders en een groot gedeelte 
van de leden kwamen voort uit de katho
lieke organisaties, vormden naast het 
MRP een nationale 'equipe' van de geza
menlijke europese organisatie van de 
christen-democratische partijen en druk
ten de stempel van de christelijke gedachte 
op het programma van het MRP. Met de 
achteruitgang van het MRP en zijn nieuwe 
gestalte in de 'open' vorm van het 'Centre 
des democrates sociaux' van Lecanuet 
(CDS) verminderde wei sterk de presen
tie van de christen-democratische ge
dachte in Frankrijk. Voor de ontwikkeling 
van de gedachte van een politieke bewe
ging 'd'inspiration chretienne', voor de 
stimulering van de europese samenwer
king juist uit deze inspiratie-bron waren 
en zijn de Franse christen-democraten 
echter van grote betekenis. 

Beoordeelt men het gewicht, de rol en de 
invloed van de christen-democratische 
partijen in zuiver kwantitatief en machts
politiek opzicht, dan moet worden vast
gesteld dat de christen-democratie in 
Europa haar uitzonderlijk sterke positie 
van de eerste naoorlogse jaren voor een 
gedeelte verloren heeft, dat zij echter 
naast het socialisme een beslissende kracht 
op de politieke landkaart van Europa 
blijft vormen, met een zekere mate van 
stab1liteit, ondanks de achteruitgang van 
de kerkelijkheid, de Iosmaking van de 
traditionele binding aan de kerken, de 
verzwakking van de banden met de chris
telijke vakbeweging, of het verdwijnen 
van de christelijke vakbeweging, de secu
larisatie en de toenemende kritische hou
ding van christelijke inteilectuelen, jonge
ren en ook geestelijken die het bestaans
recht van een christelijk gei:nspireerde en 
zich christelijk noemende politieke be
weging ontkennen. Ondanks al deze nega-
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tieve factoren bleef een groot gedeelte van 
het christen-democratische kiezerscorps 
de beweging trouw, ja er is ook in be
paalde Ianden een terugkeer vast te stel
len, zodat de toekomst-perspectieven lang 
niet zo zorgwekkend zijn als sommigen 
tien a vijf jaar geleden dachten. De chris
ten-democraten vormen de sterkste poli
tieke partij in Belgie, Luxemburg, Italie, 
de Bondsrepubliek, de tweede en mis
schien al de eerste in Nederland, zij zijn 
de tweede partij in Oostenrijk, Portugal, 
Zwitserland, Ierland en Malta. De rege
ringshoofden van Italie, Nederland, Lu
xemburg en Belgie zijn geestverwanten, 
de christen-democraten nemen deel aan de 
regering van Portugal, Frankrijk, Zwitser
land, waarbij men niet mag vergeten, dat 
de CDU/CSU de regering vormt in de 
westduitse deelstaten Saar, Rijnland
Palts, Beieren, Nedersaksen, Sleeswijk
Holstein. Dit alles logenstraft de nog 
vlak na de oorlog verkondigde theorie 
van die socialisten, die in een zuiver 
marxistische gedachtengang meenden, dat 
een politieke partij aileen op klasse-be
langen kon worden opgebouwd en dat de 
gedachte van een volkspartij die zich tot 
aile groeperingen, standen of klassen van 
de maatschappij wendt, een 'abnormale' 
formule zou zijn. Deze theorie werd ten
slotte door de socialisten tenminste op 
het continent, pas in de jaren vijftig los
gelaten, toen bijv. de westduitse SPD in 
het bekende Godesberger Program stil
zwijgend de gedachte van een volkspartij 
heeft overgenomen. De sociologische en 
sociaal-psychologische veranderingen in 
de moderne maatschappij hebben in dit 
opzicht de christen-democraten gelijk ge
geven. 

Ideologische dimensie 
Er rijst natuurlijk de vraag: welke bete
kenis heeft voor deze christen-democrati
sche partijen van Europa en voor hun 
europese organisatie, de 'Europese Unie 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/81 

272 

van christen-democraten', die in 1947/48 
als 'Nouvelles Equipes Internationales' 
opgericht werd, de wereldbeschouwelijke 
dimensie, de eigen geestelijk-politieke 
identiteit? Welke betekenis en welke poli
tiek vorm- en inhoud-gevende kracht 
heeft de ideologische dimensie, met welk 
recht maakt ze aanspraak op de term 
'christelijk' in haar naam? 

Het zijn deze vragen die de politieke be
weging 'd'inspiration chretienne' of, zoals 
de Duitse christen-democraten zeggen, 
'aus christlicher Verantwortung', van haar 
geboorte aan begeleiden en waarop na
tuurlijk steeds opnieuw antwoorden moe
ten worden gegeven. In dit korte bestek 
kunnen we aileen in zeer summiere op
merkingen enkele aanduidingen maken. 
Er bestaat een wijd panorama van for
muleringen van de ideologische grondslag 
van de christen-democratische partijen in 
Europa, volgens de historische ontwikke
ling, de culturele context, de sociologische 
structuur, de confrontatie met andere po
litieke bewegingen etc. Het algemene ge
meenschappelijke uitgangspunt zou kun
nen worden gevonden in het 'christelijke 
mens- en maatschappijbeeld'. De Neder
landse christen-democraten en de chris
telijke partijen van Scandinavie en Fin
land gaan daarbij bewust en formeel uit 
van de evangelische grondslag in hun po
litieke actie; en andere partijen spreken 
van het christelijke mens- en maatschap
pijbeeld, van de christelijke traditie en 
de christelijke waarden. In sommige par
tijen zoals de CDU/CSU en de Oosten
rijkse bVP hebben na de oorlog ook 
kiezers van de vooroorlogse liberale en 
conservatieve partijen onderdak gevon
den, zodat in deze partijen naast de chris
telijke dimensie ook nog de liberale en 
conservatieve tradities overgenomen wor
den, weliswaar geheel in het kader van 
een politiek gebaseerd op de christelijke 
inspiratie. 
Deze zekere openheid tegenover groepen 
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van de maatschappij die zich niet direct 
met de christelijke inspiratie identificeren, 
is ook de reden waarom zich sommige 
van de partijen van de EUCD in Europa 
en van de ODCA in Latijns Amerika niet 
christelijk noemcn, al bekcnnen deze 
partijen zich in hun verklaringen tot de 
familie van de cbristelijkc politieke be
wcgingcn. Dat deze nuanccringen, die in 
bet a! uemeen voortkomen uit de verschil-

b 

lendc culturele en historische achtergron-
den niet zelden tot discussies over for
mul,ering en inhoud van de politick leiden, 
kan ten aanzien van een internationale 
beweging van autonome, soevereine na
tionale partijen natuurlijk niet verbazen; 
de socialisten, liberalen en communisten 
hebben op dit terrein ogenschijnlijk even
vee! of zelfs meer ervaring dan de chris
ten-democraten. Het zou echter onjuist 
zijn te veronderstellen dat daarmede een 
blijvende stagnatie in de levensbeschou
welijke positie van de afzonderlijke natio
n ale partijen is ingetreden. Integendeel, 
bet is een veelbelovend teken dat juist de 
bezinning op de ideologische grondbegin
selen telkens weer en juist in deze periode 
weer opleeft, en zelfs bij de jongeren zo
dat die partijen die hieraan juist een bij
zondere waarde bechten, om de ideologi
sche identiteit van de christen-democratic 
sterker zichtbaar en herkcnbaar te maken, 
tot woord kunnen komen. 

Dit alles hangt natuurlijk nauw samen 
met de ontwikkeling op het theologische 
en kerkelijke gebieden in het christelijke 
organisatie-wezen. De traditionele ver
binding met de politieke organisaties 
wordt vaak losgelaten - vooral op het 
gebied van de christelijke vakbeweging
en bet kwam tot een mentaliteitsverande
ring in de maatscbappij als zodanig. Bij
voorbeeld in de katholieke wereld: het 
Tweede Vaticaanse Concilie heeft een ge
beel nieuwe dynamiek ontwikkeld die 
enerzijds tot een grotere autonomic van 
de katboliek in de politick, maar ook tot 
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een intussen weer gedeeltelijk geredres
seerde scherpe kritiek op de 'christelijke 
politick' heeft geleid. 

Latijns Amerika 
Hierbij komt een factor die tot een duide
lijk verschil tussen de europese en de 
latijnsamerikaanse christen-democraten 
heeft geleid. De europese christen-demo
cratische partijen ontstonden na de oorlog 
als grate partijen, soms als de grootste 
van hun land, namen meteen regerings
verantwoordelijkheid op zich en moesten 
met al hun krachten aan de economische 
en sociale, soms ook aan de staatsrechte
lijke, democratische opbouw van hun 
land werken, zie Italifi en Duitsland. De 
bijna onafgebroken regeringsverantwoor
delijkheid heeft in sommige Ianden tot 
een meer pragmatische aanpak van de 
politieke vraagstukken geleid waardoor de 
fundamentele geestelijke uitgangspunten 
in de verdrukking geraakten, hetgeen bijv. 
de CDU door een grondig voorbereid 
'Grundsatzprogramm' trachtte goed te 
maken. De latijnsamerikaanse christen
democraten, vaak in de miskenning, dis
criminatie, onderdrukking ontstaan, vaak 
ook als minderheid in een politick uiterst 
onstabiel kader, hebben altijd het accent 
op de ideologische uitgangspunten gelegd. 
Hun jongeren hebben op dit terrein vaak 
een bewonderenswaardig enthousiasme 
getoond, een 'revolutionaire' dynamiek 
die op hun europese geestverwanten niet 
zelden een diepe indruk heeft gemaakt. 
De enorme economische problemen, de 
onmenselijke sociale tegenstellingen, de 
nood en de hardheid van feodale en mili
taire structuren hebben juist ook vanuit 
de ideologiscbe basis van de christen-de
mocratic tot een sociaal-progressieve poli
tick gedwongen die vanuit Europa soms 
als een nogal gedurfde interpretatie van 
de christen-democratic werd beschouwd. 
Eenmaal in de regeringsverantwoording, 
zoals in Chili en in Venezuela, waren de 
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christen-democraten ook in Latijns Ame
rika gedwongen, een grotere realiteitszin 
aan de dag te leggen, zonder daarmee hun 
inspiratie en hun ideologische dynamiek 
los te Iaten. Op deze wijze groeiden de 
Iatijnsamerikaanse en de europese chris
ten-democraten naar elkaar toe en de 
samenwerking, het wederzijdse begrip en 
steun ontwikkelden zich sterker vooral 
in het kader van de 'Wereldunie van Chris
ten-democraten' die in 1961 in Santiago 
de Chili werd opgericht. Juist in dit kader 
blijft nog vee! te doen, gezien de dra
matische ontwikkelingen in Latijns Ame
rika, waar het aantal democratische Ian
den in de laatste jaren snel verminderde 
en daarmede ook de christen-democraten 
in een steeds geringer aantallanden vol
komen vrij kunnen optreden. Het blijft 
een tragisch verlies voor de christen
democratic in de wereld dat de chileense 
partij en haar uiterst bekwame !eiders door 
het regime van Pinochet tot bijna vol
strekte onmacht gedwongen zijn, maar 
door hun moedig volhouden winnen ze 
meer aan prestige. Het centrum van 
de christen-democratic van Latijns Ame
rika is daarom vandaag Venezuela, een 
van de rijkste arme Ianden van dit con
tinent, waar de christen-democraten aan 
het bewind zijn en hun geestverwanten in 
de overige Ianden krachtig helpen. 

Te vermelden zijn op deze plaats ook de 
beide partijen van Suriname en de Neder
landse Antillen, respectievelijk de 'Pro
gressieve Volkspartij' van de voorzitter 
van de Staten van Suriname Emile Wijn
tuin en de 'Nationale Volkspartij', die 
sterk naar Nederlands voorbeeld werden 
opgericht, nu als soevereine partijen lid 
zijn van de Iatijnsamerikaanse organisatie 
ODCA en daarmede van de 'Wereldunie'. 

Azie en Afrika 
Rest nog de vraag inhoever de christen
democratic in de overige continenten 
vrienden, steunpunten en kansen heeft. 
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Men moet ervan uitgaan dat met uitzon
dering van de Philippijncn het christen
dom in deze continentcn een minderheid 
vormt, een christelijke politieke beweging 
heeft daarom een uiterst beperkte basis 
voor haar actie. In Afrika zijn er partijen 
in Oeganda en Kameroen, waarmee de 
'Wereldunie' in verbinding staat, er zijn 
in verschillende andere Ianden van Afrika 
kringen, persoonlijkheden, groepen die 
zich voor de christelijke politieke beweging 
interesseren, maar van een gemeenschap
pelijke activiteit met politieke partners is 
geen sprake. De 'Wereldunie van christen
democraten' heeft in samenwerking met 
de EVP-fractie van het Europees Parle
ment in november j.l. een conferentie van 
europese en afrikaanse !eiders in Kigali 
in Ruanda gehouden die als een eerste 
ontmoeting en gemeenschappelijke discus
sic over ontwikkelingsvraagstukken een 
uitermate waardevol initiatief vormde. 

De vraag stelt zich of het mogelijk is met 
andere dan christelijke geestelijke bewe
gingen tot een nauwere samenwerking te 
komen. 

Dit geldt natuurlijk ook voor Azie. Hier 
bestaan organisaties waarmede de 'We
reldunie' samenwerkt, maar de moeilijk
heden van het contact zijn bijna onover
komelijk. Er bestaat sinds vele jaren een 
'Christelijk-sociale beweging' in de Philip
pijnen, maar haar !eiders en vele aan
hangers moesten het land verlaten en von
den vooral in de V erenigde Staten een 
nieuwe mogelijkheid onder landgenoten 
voor hun idealen te strijden. Er bestaat 
een groepering van politick actieve chris
tenen in Indonesia die vooral uit de Partai 
Katolik Indonesia is voorgekomen, die 
eveneens met de 'Wereldunie' in contact 
staat. 
Tenslotte is er nog een cultureel-religieuze 
groep van japanse katholieken te noemen, 
die zich in beperkte, meestal academische 
kring met de gedachten van de christen-
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democratic bezig houdt. De toekomstige 
mogelijkheid van een presentie van de 
christelijke politieke gedachte hangt in 
deze Ianden van Afrika en Azie ons 
inziens geheel af van de mogelijkheid om 
met andere spirituele en religieuze bewe
gingen tot een samenwerking voor de 
oplossing van een aantal dringende maat
schappelijke problemen te komen. Het is 
ecn werk op lange, zeer lange zicht, dat 
de 'Wereldunie' echter niet uit het oog kan 
of mag verliezen. 

U.S.A. 
Voor de europese christen-democraten 
bestaat meer in het bijzonder het probleem 
van de contacten met de angelsaksische 
en scandinavische Ianden waar voor de 
christelijke politieke beweging geen tradi
tie en vaak ook geen begrip bestaat. Be
halve in Noorwegen vinden we in de 
scandinavische Ianden slechts kleine groe
pen, in Groot-Brittannie is er geen voe
dingsbodem, ondanks vele pogingen tij
dens de oorlog door politieke ballingen 
van het continent ondernomen, o.a. door 
Luigi Sturzo, Auguste De Schrijver. 

In wezcn geldt hetzelfde voor de Verenig
de Staten en Canada. In de laatste jaren 
werden echter door verschillende protes
tantse groepen in de V.S. interessante 
initiatieven genomen om een politieke 
actie duidelijker vanuit een evangelische 
visie te ontwikkelen. Deze groepen zoeken 
dan ook meer contact met de europese 
christelijke politici en kwamen daardoor 
oak in contact met Nederlandse christen
democraten. In dit opzicht moet de recen
te oprichting van een 'Study-center for 
christian political thought' in Washington 
genoemd worden, dat de christen-demo
cratische beweging in de gebele wereld 
wil bestuderen en in Amerika meer be
kend maken. Dit is om verscbillende rede
nen uitermate belangrijk. Ten eerste om
dat de amerikaanse politieke wereld ver-
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trouwd is met politieke bewegingen als 
conservatisme, socialisme, liberalisme, 
maar een cbristelijk ge'inspireerde politie
ke actie niet weet te plaatsen. Vervolgens 
bleek in de verkiezingscampagne van 
Reagan-Carter dat sterk religieus ja ker
kelijk gericbte groeperingen een uitge
sproken conservatief en soms zelfs anti
democratisch element in de politick bracb
ten, dat bet juiste begrip voor een autben
tiek christelijk gericbte politieke beweging 
kan vertroebelen. 

Oost-Europa 
De recente gebeurtenissen in Oost-Euro
pa, vooral in Polen, hebben duidelijk be
wezen dat de christelijke traditie niet 
aileen voortbestaat, maar zich ook in bet 
maatscbappelijke en politieke Ieven gel
ding wil verschaffen. Hoewel de nieuwe 
autonome vakbeweging 'Solidariteit' uit
drukkelijk verklaart, geen politieke be
weging te willen zijn, wordt de religieuze 
binding van de Ieiding en van de meer
derbeid van de volgelingen nooit verzwe
gen. Het is dan ook geen toeval dat in bet 
najaar een katboliek van de groep 'Znak
Odiss', die ook in bet parlement vertegen
woordigd is, tot vice-premier benoemd 
werd en dat de regering eindelijk toestem
ming gaf een 'Christelijk-sociale Unie' 
op te richten, die weliswaar geen partij is, 
maar de katholieken de mogelijkbeid 
biedt, cultureel, maatscbappelijk, sociaal 
en economisch ideeen op basis van het 
christendom te ontwikkelen en te verkon
digen. Het is niet overdreven te stellen, 
dat de christelijke ideeen ook in de overige 
Ianden van Oost-Europa, waar voor de 
oorlog cbristelijk gei:nspireerde partijen 
bestonden, in een vrije democratiscbe 
samenleving ook een politieke articulatie 
op bet maatschappelijke terrein zouden 
vinden. 

Het panorama van de cbristen-democratie 
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kent dus kerngebieden en leemten, gren
zen en perspectieven, beperkingen en mo
gelijkheden, er zijn overeenstemmingen 
in de grondgedachten en wezenlijke doel
stellingen, sterke nuanceringen in de con
crete politiek al naar gelang van de con
crete historische achtergrond of de actuele 
maatschappelijke werkelijkheid. Hierbij 
spelen natuurlijk een grote rol de poli
tieke partners of tegenspelers waarmee 
iedere nationale partij moet rekenen, of 
samenwerken. Daardoor, maar ook om 
zuiver principiele redenen, wordt de 
plaatsbepaling en de politieke orientering 
van een christen-democratische partij bij
zonder scherp zichtbaar in haar houding 
tegenover de overige politieke stromingen, 
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in Europa vooral de conservatieve, de 
liberale en de socialistische partij - een 
onderwerp dat het kader van deze sum
miere samenvatting te buiten gaat, dat 
echter in de komende periode van de 
europese en ook van de mondiale politiek 
een steeds grotere actualiteit zal verkrij
gen. Want in deze confrontatie zal de 
christen-democratie aileen dan haar be
staansrecht kunnen bewijzen, als zij haar 
identiteit op ondubbelzinnige wijze weet 
te omlijnen. 
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door drs. A. G. W. Schapenk 

drs. A. G. W. Schapenk is gedeputeerde voor ruimte
lijke ordening en hestuurlijke organisatie in de provin
cie Utrecht; voorheen o.m. wethouder en adviseur 
structuurvraagstukken ministerie van Iustitie. 

Praktijkervaringen 
decentralisatie van 

met 
rijkstaken 

I. Inleiding 
Een verhandeling over decentralisatie van rijkstaken kan niet los worden gezien van 
het proces van reorganisatie van het binnenlands bestuur. 
In het wetsontwerp Reorganisatie Binnenlands Bestuur heeft de minister van Binnen
landse Zaken voor dit proces als hoofddoelstellingen geformuleerd: 

- het tot stand brengen van een democra
tisch, doeltreffend en doorzichtig open
baar bestuur; 
- het versterken van de positie van de 
provincies en de gemeenten; 
- het bewerken van een meer evenwich
tige verdeling van taken en bevoegdheden 
over de bestuurslagen. 
De verwezenlijking van deze hoofddoel
stellingen van de bestuurlijke reorganisa
tie staat of valt naar mijn mening met het 
welslagen van een aantal onderling nauw 
samenhangende maatregelen, die kort 
samengevat neerkomen op: 
- het door decentralisatie van rijkstaken 
tot staan brengen van de steeds verder, 
zowel openlijk als sluipend, voortgaande 
ccntralisatie; 
- het doen overgaan van een beperkt 
aantal gemeentelijke taken met een struc-
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tureel regionaal karakter naar de pro
vincie; 
- het verkleinen van het provinciale 
draagvlak door provinciale herindeling; 
- het vergroten van de gemeentelijke 
schaal door een streeksgewijze herindeling 
van gemeenten. 

Het mag in redelijkheid niet verwacht 
worden dat al deze beleidsvoornemens in 
een keer tot stand gebracht worden. 
V andaar dat het proces van reorganisatie 
van het binnenlands bestuur een meerspo
rig proces dient te zijn. 

Ik onderschrijf het van regeringswege ge
kozen bestuursmodel voor de organisatie 
van het binnenlands bestuur, waarbij de 
overheidstaken worden gespreid over drie 
integrale bestuurslagen, bestaande uit rijk, 
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provincies en gemeenten. 
Binnen dit kader dient elke overheidstaak 
te worden toevertrouwd aan het laagste, 
zo dicht mogelijk bij de burgers staande 
bestuurslichaam dat die taak naar behoren 
kan vervullen. Daarbij heb ik principieel 
een duidelijke voorkeur voor integraal 
bestuur boven sectorbestuur. 
Het bestuur dat door rijk, provincie en 
gemeente wordt uitgeoefend dient te wor
den gekenmerkt door integraliteit, dat wil 
zeggen door de samenhang die er bestaat 
tussen de verschillende onderwerpen van 
zorg van de door haar te behartigen taak. 
Deze samenhang maakt het mogelijk dat 
belangen tegen elkaar worden afgewogen.1 

Alvorens nader in te gaan op de vraag 
hoe aan de doelstelling de voortgaande 
centralisatie tot staan te brengen door 
decentralisatie van rijkstaken concreet in
houd kan worden gegeven is het noodza
kelijk het begrip decentralisatie nader te 
omschrijven. 
In navolging van de bovengenoemde 
CDA-commissie-Fibbe versta ik onder de
centralisatie het overlaten of toekennen 
van taken en bevoegdheden aan de zoge
naamde lagere publiekrechtelijke licha
men (provincies, gemeenten en water
schappen), waarbij de vormgeving van het 
beleid en de controle op de uitvoering 
van dat beleid geschiedt door gekozen 
vertegenwoordigers. 
Met betrekking tot de decentralisatie wil 
ik nog een tweetal algemene kantteke
ningen maken, die bij de beoordeling van 
decentralisatievoorstellen naar mijn me
ning een belangrijke rol dienen te spelen. 
Ten eerste zal decentralisatie van taken en 
bevoegdheden altijd gepaard moeten gaan 
met toedeling van voldoende financiele 
middelen. Zo dit niet gebeurt, is, gezien 
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de bezuinigingsoperaties op rijksniveau, 
het afwentelen van de problematiek van 
's rijks financien op provincies en ge
meenten niet denkbeeldig (verdeling van 
de armoede!). 
Ten tweede mag bij decentralisatie van 
rijkstaken het zgn. integraliteitsbcginsel 
niet uit het oog worden verloren. Dit be
tekent dat samenhangende delen van het 
rijksbeleid, die bij verschillende departe
menten zijn ondergebracht, integraal die
nen te worden gedecentraliseerd. 
Het integraliteitsprincipe is een maximum 
doelstelling. Mij dunkt dat een dusdanig 
geformuleerde doelstelling zich bevindt 
tussen utopie en realiteit. Terecht formu
leerde de huidige bewindsman van Bin
nenlandse Zaken: Het is onjuist om zich 
aileen te richten op het integraal overhe
velen van taken vanaf de beleidsvorming 
tot en met de evaluatie.2 

Het Kabinet opteert met name ook voor 
versoepeling van de sturingsinstrumenten. 
Ik meen dat het in een aantal gevallen 
noodzakelijk is hardnekkig aan het inte
graliteitsprincipe vast te houden. Dat bij 
de wijn van deze stelling om praktische 
redenen wei eens water moet worden ge
daan zal aanstonds blijken. 

Aan decentralisatie van delen van het 
volkshuisvestingsbeleid, het sociaal-eco
nomisch beleid en het welzijnsbeleid naar 
in eerste instantie het provinciale niveau 
dient naar mijn mening voorrang te wor
den verleend, teneinde een meer integrale 
afweging op dit niveau van met name 
woon-, werk- en welzijnsaspecten moge
lijk te maken. 
Onderstaand zal ik bij wijze van voor
beeld enige beleidsvelden belichten, 
waarmede de provincie in het kader van 
de decentralisatie geconfronteerd wordt. 

1 Op het goede spoor; rapport van een commissie van de wetenschappelijke instituten van KVP, 
ARP en CHU; mei 1978. 
2 Men raadplege de Memorie van Antwoord; Kamerstuk 14.322; Wijziging van de Provinciewet, 
de Gemeentewet en een aantal andere welten, strekkende tot reorganisatie van het binnenlands 
bestuur; pagina 20 en verder. 
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II.l Regionaal sociaal-economisch beleid 
Het Kabinet is voornemens enkele onder
delen van de Wet Selectieve Investerings
regeling (SIR) naar het provinciale niveau 
te decentraliseren. 
Zo wordt gedacht aan het toekennen aan 
de provincies van de bevoegdheid de mel
ding al dan niet om te zetten in een ver
gunningsplicht en afhankelijk daarvan de 
vergunning al dan niet te verlenen voor 
projecten met een investeringsbedrag tot 
f 10 min, waarbij de zgn. vrije voet ( = 
het bedrag waaronder geen meldingsplicht 
geldt) wordt opgetrokken naar f 1,5 min. 
Uiteraard behoudt het rijk in deze een 
a an wijzingsbevoegdheid. 3 

Als ook de termijnen in het nieuwe sys
teem van de Wet SIR enigszins zouden 
worden verruimd, waardoor op provin
ciaal niveau een betcre afstemming van 
deze procedures met die van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening zou kunncn 
plaatsvinden, zou mijn instemming met 
deze vorm van decentraiisatie overgaan in 
grate tevredenheid. 

In de nota Regionaal Sociaai-Economisch 
Beleid kondigen de verantwoordeiijke be
windsliedcn nog decentralisatie aan in een 
andere sector van het onderhavige be
leidsveld. 
In dat kader zal een bedrag van f 65 min 
in het Provinciefonds worden gestort om 
de provincies in de geiegcnheid te stellen 
verkeerswegcn uit te voeren voor de ont
sluiting van bedrijfsterreinen. 
Het beschikbaar stellen van dit bedrag 
voor deze provinciale maatregelen is aan
gekondigd in samenhang met een afschaf
fing van de heffing op investeringen 
(SIR), een verlaging van de premies op 
investeringen in de Wet Investeringsreke
ning (WIR) en het samenvoegen van 
cnkele regionale investeringspremierege-
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lingen in zwakke regia's. 
Hoewei de decentralisatie in de sector van 
het economische beleid moeizaam gaat, 
kan tach - mede gezien het bovenstaande 
- gesteld worden dat de intentie om te 
decentraiiseren zeker aanwezig is. 
Anders ligt dit in de sector van het sociaie 
beieid. In de meergenoemde nota van de 
verantwoordelijke bewindslieden mis ik 
node voorstellen met betrekking tot de
centralisatie van het arbeidsvoorzienin
genbeleid. In interprovinciaal verband is 
hierop meermalen aangedrongen. Ik moet 
hieruit tot mijn spijt dan ook concluderen 
dat de intentie tot decentraliseren bij het 
departement van Sociale Zaken niet of 
nauwelijks aanwezig is. Op eventuele ge
volgen hiervan voor het integraliteitsbe
ginsei komt ik hieronder terug. 

JI.2 Residentiele voorzieningen voor 
jeugdigen 

In navolging van de Decentralisatienota 
van de huidige bewindsman van Binnen
landse Zaken 4 pleit ik in beginsel voor 
een integrale functionele decentralisatie in 
deze sector. 
Dat betekent dat stukken verkokerd be
leid op hoofdonderdelen in Den Haag 
eerst geharmoniseerd moeten worden 
alvorens die in samenhang gedecentrali
seerd worden. Een en ander ongeacht of 
de decentralisatie plaatsvindt naar pro
vinciaal niveau, of naar de gemeente. 

Ter illustratie geef ik de volgende voor
beelden: 

- Het ministerie van Justitie (Directie 
Kinderbescherming) spreekt over 'goed
gekeurde inrichtingen' en 'aanvaarde in
stellingen' op basis van de Beginseienwet 
voor de Kinderbescherming. 
Op basis van dezelfde wet zijn er Rijks-

" Nota dcccntralisatie van rijkstaken van 17 november 1980; Kamcrstuk 16.492. 
" Idem; Bijlage: lijst van onderwerpen waarbij het Kabinet eventuelc decentralisatiemogelijkheden 
gaat ondcrzocken. 
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inrichtingen. De particuliere inrichtingen 
en de Rijksinrichtingen hebben een be
paalde doelstelling. In de particuliere 
sector bijvoorbeeld opvang, observatie, 
opvoeding etc. De Rijksinrichtingen bij
voorbeeld opvang, tuchtschool, buiten
gewone behandeling etc. 
De particuliere inrichtingen worden der
halve door Justitie erkend, gesubsidieerd 
en gei:nspecteerd. Kwantitatief speelt Jus
titie een belangrijke rol voor wat betreft 
de residentiele hulpverlening aan jeugdi
gen. 

- Het beeld bij CRM met betrekking tot 
de 'blauwe en groene nota' 5 is als volgt: 
Inrichtingen toegelaten op basis van de 
Algemene Bijstandswet: 
Gesubsidieerde inrichtingen op basis van 
de Rijksbijdrageregeling jongeren en jong
volwassenen (met name voor drugver
slaafden). 
Een aantal inrichtingen op basis van de 
rijksbijdrageregeling dagcentra voor 
schoolgaande jeugd (de zgn. Boddaert
tehuizen). 
Voorts de Internaten voor Bijzonder 
Jeugdwerk (de B.J.-internaten). De be
taling geschiedt direct via de jaarlijkse 
lijksbegroting van CRM. 
Onder het eerstgenoemde vallen een groat 
aantal uiteenlopende voorzieningen, bij
voorbeeld niet-medische kindertehuizen, 
opvangcentra etc. 
Erkenning c.q. toelating geschiedt door 
de Bijstandsminister en door de voorzie
ningenminister gezamenlijk. 
Qua toezicht worden de hier genoemde 
voorzieningen gecnnfronteerd met twee 
· inspectielijnen', te we ten een lijn via de 
provinciale bureaus van CRM en een lijn 
via de voorzieningenminister. 
De vormen van hulpverlening van CRM 
·staan' onder 'toezicht' van de provinciale 
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bureaus van CRM. De bemoeienis van de 
lokale overheid is echter ook niet gering. 
Meestal komt die tot uiting in de aanvang 
en (soms) continuering van de subsidie. 

- Het ministerie van Volksgezondheid 
kent erkende voorzieningen binnen het 
kader van de A WBZ, bijvoorbeeld de
bielen-internaten, kinder- en jeugdpsy
chiatrische klinieken, medische kinderte
huizen en medische kleuterdagvcrblijven. 
Het toezicht berust bij de Inspectie Gees
telijke Volksgezondheid van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid. De 
financiering vindt plaats uit de sociale 
verzekering. 

- Het ministerie van Onderwijs kent een 
aantal schippersinternaten. Het toezicht 
berust bij de Directie Speciaal Onderwijs. 

De financiering geschiedt via ecn subsi
dieregeling. 

Ter afronding van dit totaalbeeld het vol
gende. 

Qua planning (waar is welke soort van 
inrichtingen ten behoeve van de residen
tiele hulpverlening nodi g) vraagt J ustitie 
advies aan het WIJN (Werkverband lnte
gratie Jeugdwelzijnswerk Nederland). 
CRM vraagt advies aan de provincie en 
de gemeente. Het een en ander met uit
zondering van de B.J.-internaten. 

Volksgezondheid vraagt advies aan de 
provincie, aan het College van Zieken
huisvoorzieningen en aan de Inspectie 
Geestelijke Volksgezondheid. 

Sedert kart vragen vrijwel alle advies aan 
de provinciale beraadsgroepcn. Deze ont
stonden enige jaren geleden op initiatief 
van bet ministerie van Justitie en het WIJN 
als reactie op de 'koude sanering' van de 
door J ustitie erkende inrichtingen. 

" Interim-rapport van de Interdepartementale wcrkgroep Residentiele Voorzieningen voor Jcug
digen; 
deel 1: februari 1979; 
deel II: oktober 1980. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/81 



BINNENLANDS BESTUUR 

Ter illustratie merk ik nag bet volgende 
op. 
De beboefte aan reRionale planning van de 
door Justitie erkende en gesubsidieerde 
inricbtingen manifesteerde zich duidelijk 
vanwege de 'koude sanering'. Deze val
trek zich in de jarcn zeventig. 
Door de sterke terugloop van het aantal 
justitiele maatregelen en de uithuisplaat
singen kampten een groat aantal inrich
tingen met een chronische onderbezetting. 
Het bizarre beeld deed zich wei voor, dat 
enkele door Justitie erkende inrichtingen 
in een provincie bijna of geheel failliet 
gingen, terwijl andere inrichtingen, niet 
door Justitie erkend, maar met een min of 
meer vergelijkbaar pedagogisch regiem 
'floreerden'. 
Het waren met name de directies en de 
besturen uit de door Justitie erkende in
richtingen die hun collegae uit de corre
lante werkvelden met deze problematiek 
confronteerden. De roep om planning, 
ordening en harmonisatie klonk derhalve 
voor het eerst in een bepaald segment van 
de residentiele hulpverlening voor jeugdi
gen. 
lk waag de stelling te verdedigen dat de 
over- en ondercapaciteit en de grotendeels 
niet te motiveren plaatsingsstromingen 
van jeugdigen door geheel Nederland een 
ongehoorde kapitaalsvernietiging vergen 
van de Nederlandse volkshuishouding. Ik 
koester een geringe verwacbting dat dit 
door de decentralisatie minder omvangrijk 
wordt. 
Een conclusie moet getrokken worden. 
De planning en de ordening van de voor
zieningen voor de (semi) residentiele hulp
verlening voor jeugdigen is nog een lap
pendeken. 
Het is onjuist, indien een departement 
zonder meer tracht iets van die planning 
en ordening tc decentraliseren naar de 
provincies. Deze bonte Iappendeken kan 
pas na harmonisatie op hoofdlijnen gede-
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centraliseerd worden. 
Het beboeft geen nadere toelichting dat 
een provinciale planning en ordening uit
sluitend kan plaats vinden binnen het 
kader van door 'Den Haag' getrokken 
'hoofdlijnen'. Men denke aileen reeds aan 
de bestaande over- en ondercapaciteiten, 
het grensverkeer etc. Oat de voorzienin
gen overigcns zo dicbt mogelijk bij huis 
gepland dienen te worden behoeft, naar 
het mij lijkt, geen nadere adstructie. Het 
handelt immers om uit-buis (dus weg)
plaatsingen van jeugdigen, althans in een 
groat aantal gevallen ... en dat is niet 
niks. Zij die verantwoordelijkheid dragen 
voor de bestuurlijke organisatie dienen 
ook naar pedagogen te luisteren. 

11.3 Monumentenzorg 
Hoe de centrale overheid denkt over de 
decentralisatie van de monumentenzorg is 
(nog) niet bekend. 
In de Memorie van Toelichting op de 
rijksbegroting 1981 voor CRM wordt over 
dit onderwerp het volgende opgemerkt. 
"Over de mogelijkheid van decentralisatie 
van de monumentenzorg is in de afgelo
pen periode diepgaand van gedachten ge
wisseld. Hoewel deze gedachtenwisseling 
nog niet is afgerond, lijkt tach als voor
lopige conclusie aanvaardbaar, dat het 
mogelijk moet zijn sommige delen van bet 
monumentenbeleid aan de lagere over
heden over te dragen, maar dat dit voor 
andere delcn niet of nooit bet geval zal 
kunnen zijn." 6 

Ook wordt in deze Memorie van Toelich
ting gepleit voor de harmonisatie van bet 
CRM- en het Ruimtelijke Ordeningsbe
leid. 

In de Decentralisatienota van de buidige 
bewindsman van Binnenlandse Zaken 
wordt omtrent decentralisatiemogelijkhe
den van monumentenzorg bet volgende 
gesteld. 

6 Zie Memorie van Toelichting rijksbcgroting CRM. 
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"Onderzocht zal worden, of met handha
ving van een nationale zorg ten behoeve 
van nationale monumenten voor het overi
ge de aanwijzing van objecten tot monu
ment, de beoordeling van restauratieplan
nen en de financiering van restauraties 
naar de lagere publiekrechtelijke lichamen 
kunnen worden overgeheveld. Thans zijn 
bij de financiering van restauraties Rijk, 
provincies en gemeenten, naast de eigena
ren betrokken. Ook het Gemeentefonds 
participeert erin via de verfijningsregeling 
monumenten. 
In de overheidssfeer bestaat thans geen 
duidelijke afbakening van verantwoorde
lijkheden. Een decentralisatie, met een 
duidelijke taakafbakening, zou beleids
bepaling en financiering naar een be
stuursniveau moeten brengen. Overwogen 
wordt ook, samen met VRO, te komen tot 
het omzetten van de huidige financierings
regeling inzake woonhuisrestauraties in 
een rijksbijdrageregeling ten behoeve van 
deze projecten". 7 

Bij decentralisatie van taken op het ge
bied van de monumentenzorg zullen als 
uitgangspunten onder meer moeten gel
den: 
- meer duidelijkheid voor de burgers 
(slechts met een instantie te maken hebben 
in plaats van met 3 a 4 instanties); 
- efficienter werken (afschaffing koppel
subsidies; een subsidierende instantie ); 
- betere coordinatie met beleidsterreinen, 
die raakvlakken met de monumentenzorg 
hebben (ruimtelijke ordening: streek- en 
bestemmingsplannen; volkshuisvesting: 
rehabilitatieplannen). 
Om deze uitgangspunten te realiseren ver
dient het de voorkeur, dat de monumen
tenzorg wordt geconcentreerd bij een 
overheidsinstantie, die redelijk dicht bij 
de burgers staat, die een goede kijk heeft 
op de typische streekeigen monumenten, 
die zich niet laat leiden door plaatselijke 
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belangen en politick en die objectieve be
slissingen kan nemen. 
Als men deze eisen op een rijtje ziet, dan 
is er maar een conclusie mogelijk: de 
monumentenzorg moet bij de provincies 
worden ondergebracht. 

Op dit principe kan een tweetal verfijnin
gen worden aangebracht: 
a. beslissingen omtrent bepaalde, Iande
Iijk belangrijke, monumenten behoeven 
de goedkeuring van het rijk; 
b. de provincies moeten bepaalde taken 
- onder hun supervisie - kunnen delege
ren aan grote gemeenten met veel monu
menten, die over een goed geoutilleerd, 
deskundig apparaat beschikken. 
Maar ook bij deze verfijningen moeten 
de hiervoor geformuleerde uitgangspunten 
niet uit het oog worden verloren. 

Ecn decentralisatie van taken op het ge
bied van de monumentenzorg, zoals hier
voor geschetst, zal slechts geleidelijk kun
nen worden ingevoerd. 
Het is bekend, dat over decentralisatie 
van de monumentenzorg ook opvattingen 
bestaan, die duidelijk afwijken van de 
hiervoor weergegeven opvatting. 
Zo zijn er stromingen, die voor de provin
cies juist een kleinere taak zien wegge
legd en het zwaartepunt van de monu
mentenzorg bij de gemeenten willen leg
gen. 
In deze gedachtengang zou het rijk de 
monumenten moeten aanwijzen, de pro
vincie bij het rijk een plan moeten indie
nen met prioriteiten ten aanzien van uit 
te voeren restauraties en de gemeente 
moeten optreden als 'centrale financier' 
bij restauraties, rehabilitaties en onder
houd van monumenten. 
Anderen zien de decentralisatie van de 
monumentenzorg in een scheiding van ta
ken op grond van een driedeling van de 

7 Nota decentralisatic van rijkstaken d.d. 17 november 1980; zie Bijlage: lijst van onderwerpen 
waarbij het Kabinct eventuele decentralisatiemogelijkhcden gaat onderzoeken, pagina 60, punt 4. 
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monumcnten. In deze opzet zou het rijk 
de volledige zorg (aanwijzing en subsidie
ring) op zich moeten nemen voor de natio
nale monumentcn en de provincie voor de 
rest. Welke criteria aan deze verdeling 
ten grondslag moeten liggen is niet aan
gegeven. 
In mijn opvatting behoort na decentrali
satie de zorg voor monumenten met name 
in provinciale handen te berusten. Doel
matigheidsoverwegingen behoren daarbij 
een grote rol te spelen. Ecn veronderstel
baar positief neveneffect zal daarbij zijn 
dat de provincies met name het streek
eigene kunnen conserveren.8 

I I.4 Volkshuisvesting 
In de recent aan de Tweede Kamer aan
geboden nota van de bewindslieden van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning worden ecn aantal gedachten ont
vouwd met betrekking tot de decentrali
satie van het volkshuisvestingsbeleid. 
Hoezeer ik ook waardering heb voor het 
feit dat de bewindslieden deze complexe 
materie in discussie hebben gebracht zal 
ik aanstonds toch niet de verleiding kun
nen weerstaan hier en daar een kritische 
kanttekening te plaatsen bij de visie ter
zake van de bewindslieden, zonder overi-
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gens de nota in extenso aan ecn beschou
wing te onderwerpen. 
Mijn eerste punt van kritiek is dat de be
windslieden zich in hun nota te veel be
perken tot uitsluitend planning, program
mering en budgettering van de woning
bouw. Diverse onderdelen van de volks
huisvesting komen onvoldoende, dan wel 
geheel niet aan de orde. In dit verband 
wijs ik op de wenselijkheid te komen tot 
een integrale wetgeving inzake de volks
huisvesting. Deze wetgeving zal regelen 
moeten bevatten, niet aileen inzake plan
ning, programmering en budgettering van 
de (ver-)nieuwbouw, maar ook inzake be
beer en verdeling van de bestaande wo
ningvoorraad. 
Een tweede punt van kritiek is dat decen
tralisatie naar mijn mening meer is dan 
voorbereiden en uitvoeren van een be
leid door lagere overheidsorganen, zoals 
uit de nota van de bewindslieden is af te 
leiden. 
In de inleiding van deze verhandeling heb 
ik al uiteengezet dat decentralisatie even
eens betreft bepaling en vaststelling van 
een beleid door lagere organen onder een 
eigen politieke verantwoordelijkheid. 

Uitgaande van de bovenstaande opvatting 

R Niet onbesproken mag blijven dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zieh in 1973 vestigde 
in Zeist, in de fraai gerestaureerde panden op het Broederplcin, die in 1967 geheel afbrandden. 
Voorzover ik kon nagaan is over deze vestiging in de formele sfeer generlei overleg gevoerd tus
sen 'Den Haag' en 'Utrecht', terwijl deze vestiging toeh een aanzienlijke druk legde op de woning
markt van Zeist en omgeving en terwijl juist in die tijd de provincie Utrecht in aanvaring kwam 
met de rijksoverheid over de woningbouw in het fraaie Vecht- en Plassengebied. lk kan de ver
leiding niet weerstaan om hier even nader op in te gaan. 
Kort nadat minister Udink in 1972 uiting had gegeven aan zijn voornemen om de provincie 
Utrecht een aanwijzing ex artikel 38 WRO te geven tot herziening van het toenmaligc streekplan 
Vecht- en Plassengebied, gepaard gaande met een verzoek om hangende de verdere besprekingen 
niet mee te werken aan woningbouw van enige omvang in dit gebied bleek, dat het ministerie van 
Onderwijs kort tevoren had meegcwerkt aan de erkenning van het Instituut voor Bedrijfskunde 
gevcstigd op het kasteel Nijenrode te Breukelen tot Instituut voor Wetensehappelijk Onderwijs, 
gelieerd met de Erasmus-universiteit en een daaruit voortvloeiende forse uitbreiding van het insti
tuut. 
Ook hier generlei overleg met de provincie en waarschijnlijk cvenmin met de minister van Volks
huisvesting en Ruimtclijkc Ordening, de coordinator op rijksniveau, althans dat leid ik af uit het 
uitblijven van enigerlei reactie van laatstgenoemde bewindsman. Waar deze - inmiddels drs. 
J. P. A. Gruijters - enerzijds stringente beperkingen predikte of beter herhaalde, werd ander
zijds weinig gedaan om in overleg met de provincie te bekijken of bepaalde nationale verplaat
singen wei zo wenselijk waren. 
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inzake decentralisatie kom ik in de sector 
volkshuisvesting globaal tot de volgende 
verdeling van taken en bevoegdheden 
over de drie bestuurslagen: 

Het Rijk zal zich vooral moeten richten op 
de hoofdlijnen van het volkshuisvestings
beleid en de daarmee samenhangende 
financiele kaders. 
De gemeente zal onder eigen politieke ver
antwoordelijkheid een volkshuisvestings
beleid moeten initieren, bepalen en uit
voeren. De grondslag voor het beleid is 
een volkshuisvestingsplan op basis waar
van jaarlijks een woningbouwprogramma 
wordt vastgesteld. 
Tijdens de uitvoering van dit programma 
dient de technisch-financiele toetsing niet 
meer plaats te vinden door de Hoofdinge
nieur-Directeur van de Volkshuisvesting 
maar door de gemeente zelf. 
De rol van de provincie inzake de volks
huisvesting vloeit voort uit: 
- de samenhang tussen woningbouw en 
ruimtelijke ordening; 
- de noodzakelijke afstemming van het 
gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid op 
de karakteristieken van de regionale wo
ningmarkt. 
Met dit uitgangspunt voor ogen zal de 
provincie het gemeentelijke volkshuisves
tingsbeleid aileen toetsen in zoverre inter
dan wel bovengemeentelijke effecten aan 
de orde zijn. 
Een streekplan, een sectorplan volkshuis
vesting en de provinciale woningbouw
planning en - programmering vormen te
zamen, dan wel afzonderlijk het beleids
en toetsingskader voor de gemeentelijke 
volkshuisvestingsplannen. In een dergelijk 
toetsingskader dient de provinciale coor
dinerende en plannende taak met betrek
king tot volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordcning tot uitdrukking te komen. Het 
gemeentelijke woningbouwprogramma 
wordt aan de hand van de provinciale 
meerjarenplanning getoetst, daarbij pri
mair inachtnemend de regionale waning-
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behoefte, de ruimtelijke aspecten, de wo
ningdifferentiatie en de financiele gevol
gen. 
De gezamenlijke gemeentelijke woning
bouwprogramma's vormen mede de basis 
voor de provinciale budgetclaim (de zgn. 
opgaande lijn). 
De provincie wijst de financiele steun toe, 
na een globale toetsing van bouwplannen 
aan het jaarprogramma. De technisch
financiele toetsing van bouwplannen 
wordt een gemeentelijke zaak (de zgn. 
neergaande lijn). 
Ik kies hiermee duidelijk voor een pro
vinciale budgettering met als doel de regu
lering van de regionale woningmarkt. 

Ik ben van mening dat in de nota van de 
bewindslieden onvoldoende aandacht 
wordt besteed aan de samenhang van de 
planning ten behoeve van volkshuisves
ting, de ruimtelijke planning en de finan
ciele planning. Deze samenhang moet 
niet aileen horizontaal maar ook verticaal 
tot uitdrukking komen. 
Ten aanzien van het gemeentelijke plan
ningskader ben ik van mening dat de ge
meente een zo groot mogelijke autonomic 
dient te hebben. Dit betekent ondermeer 
dat volkshuisvestingsplannen geen goed
keuring van het Rijk noch provincie be
hoeven te hebben. De gemeente is het 
primair verantwoordelijke orgaan voor het 
lokale volkshuisvestingsbeleid. 
Wat de verantwoordelijkheid voor het 
regionale planningskader betreft ben ik van 
mening dat dit onder verantwoordelijk
heid van de provincie dient te worden 
vastgesteld, hetgeen onontbeerlijk is voor 
de samcnhang met het provinciale beleid 
betreffende de ruimtelijke ordening. 
Consequentie van het bestuurlijke samen 
doen gaan van volkshuisvesting en ruim
telijke ordening is dat de provincie over 
budgetteringsbevoegdheden dient te be
schikken. Dit betekent gecn loketverschui
ving, omdat de budgetteringsbevoegdheid 
in het teken dient te staan van: 
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- intergemeentelijke afstemming van de 
woningbehoefte; 
- flexibiliteit in de budgettering. Dit wil 
zeggen dat indien een gemeente niet toe
komt aan het volledig opsouperen van 
het budget, het restant doorgeschoven kan 
worden naar een andere gemeente. 

II f. Toetsing aan bet intcgraliteitsprincipe 
Terug naar het integraliteitsprincipe. 
Welnu, ik ben van oordeel dat genoemd 
principe per se gehandhaafd dient te blij
ven voor de residentiele hulpverlening aan 
jeugdigen. Handhaaft men dit niet dan 
gaat de deeentralisatie door departement 
X ten koste van departement Y. Terzijde 
van die interdepartementale onjuistheden 
wordt alsdan ook niet bereikt een samen
hangend pakket per provincie (c.q. per 
provincies) van residentiele hulpverle
ningsmogelijkheden. 
Hetzelfde kan gesteld worden ten aanzien 
van het regionaal sociaal-economisch be
leid. In dat beleidsveld zal het departe
ment van Sociale Zaken qua intentie in 
het voetspoor van het departement van 
Economische Zaken moeten treden 

Het integraliteitsprincipe voor de volks
huisvesting ligt m.i. enige graden anders. 
Decentralisatie van de budgetten acht ik 
daar niet onder aile omstandigheden 
noodzakelijk. De budgetten mogen uitein
delijk rechtstreeks gaan van de centrale 
naar de lokale overheid, mits het provin
ciaal bestuur in de positie verkeert vooraf 
het Iicht op groen te zetten. 
Aileen de provincie kan beoordelen waar, 
wat en in welk tempo gebouwd kan wor
den. Te denken valt hierbij aan het streek
planwerk, de beraadslagingen in het voor
overleg ex artikel 8 Besluit Ruimtelijke 
Ordening, het overleg binnen de PPC 
(Provinciale Planologische Commissie), 
stand van zaken artikel 19-procedures 
(verklaringen van geen bezwaar), toezicht 
gemeentefinancicn ex artikel 228 Ge
meentewet etc. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINUEN 5/8! 

285 

Kortom, in dit geheel neemt de provincie 
een spilfunctie in. Dit rechtvaardigt niet 
dat per se via de decentralisatie de bud
getten voor de volkshuisvesting naar de 
provineie komen; dit reehtvaardigt wei 
dat de beslissingsbevoegdheid omtrent het 
moment van aanwending van de budget
ten wei in provinciale handen komt. 

IV. Decentralisatie en bet provinciale be-
leidsplan 

In de tweede Nota van Wijzigingen bij het 
wetsontwerp Reorganisatie Binnenlands 
Bestuur stelt de regering voor een wette
lijke verplichting voor de minister van 
Binnenlandse Zaken in te voeren om jaar
lijks aan het parlement verslag te doen 
van de regeringsactiviteiten ter beperking 
van centralisatie en ter bevordering van 
decentralisatie. 
Deze verplichting betekent een waarborg 
dat de Staten-Generaal periodiek in de 
gelegenheid zullen zijn de consequenties 
van het rijksbeleid voor de provincies en 
de gemeenten te toetsen. 
Een provinciaal beleidsplan zie ik als on
derdeel van deze jaarlijkse rapportage, 
namelijk als contramal, waardoor over en 
weer democratische controle op oneffen
heden kan plaatsvinden. 
In de meergenoemde Memorie van Ant
woord zet het kabinet nogmaals uiteen op 
welke wijze de rol van de provincie kan 
worden versterkt door het provinciaal be
Ieidsplan. Een dergelijk beleidsplan kan 
een drietal functies vervullen, namelijk: 
- instrument voor de afstemming en af
weging van het eigen provinciaal beleid; 
- hulpmiddel bij de planning, coordinatie 
en sturing van het gebruik van bevoegd
heden door de gemeentebesturen; 
- hulpmiddel bij de afstemming van het 
beleid van provincie en departementen. 

In tegenstelling tot de heer Hennekam in 
Binnenlands Bestuur van 9 januari j.l. 
zie ik bepaald voordelen in het functione
ren van een provinciaal beleidsplan. Dat 
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via een omweg hiermee hetzelfde wordt 
bereikt als met de inmiddels m.i. terecht 
verlaten gedachte aan een negatieve lijst 
wijs ik van de hand. Evenmin maakt het 
beleidsplan de gemeente tot, zoals de heer 
Hennekam aanduidt, vazal van de pro
vincie. 
Overigens betekent vazal volgens de 'Van 
Dale': leenman. Zet men deze middel
eeuwse constructie van leenheren en leen
mannen over op provincies en gemeenten 
dan kan daaruit in complementaire be
stuursrelaties toch nog iets moois groeien. 
Veel zal afhangcn hoe in de praktijk de 
provincies zullen omgaan met de nieuwe 
bevoegdheid tot het geven van richtlijnen 
en aanwijzingen. 
Om sturend en coordinerend te kunnen 
optreden zal de provincie moeten kunnen 
beschikken over de nodige bevoegdheden 
en middelen. Het geven van richtlijnen en 
aanwijzingen aan gemeenten kan naar 
mijn mening een uitstekend instrument 
zijn. Op een andere wijze is het mij dunkt 
moeilijk het zgn. regionale gat in onze be
stuurlijke organisatie hoofdzakelijk te 
Iaten opvullen door de provincie. 9 

De keerzijde van de medaille is dat de 
provinciale planning, coordinatie en stu
ring middels het beleidsplan zich tot de 
hoofdlijnen zal moeten beperken. Voor de 
lokale overheid moet binnen die hoofdlij
nen voldoende ruimte blijven. Er zal voor 
gewaakt moeten worden dat door de pro
vincie onnodig en te detaillistisch zou 
worden getreden in gemeentelijke be
voegdheden. In dat verband ben ik er 
voorstander van dat de aan de provincie 
te geven bevoegdheid tot het geven van 
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richtlijnen en aanwijzingen aan de ge
meenten wordt aangevuld met waarbor
gen voor de gemeenten, zoals een beroeps
mogelijkheid op de Kroon. 
De bevoegdheid tot het geven van richt
lijnen en aanwijzingen zal naar mijn 
smaak per afzonderlijke provinciale be
stuurstaak een grondslag moeten hebben 
in de daartoe strekkende wettelijke rege
ling. 

V. Slotopmerkingen 
Ik heb de indruk dat de effectuering van 
de decentralisatie door vele factoren ver
traagd - soms zelfs tegengewerkt- wordt. 
Aile factoren kan ik niet noemen. Laat 
staan behandelen. Slechts drie stip ik aan. 
De eerste factor noem ik altijd de 'psycho
logische herverkaveling'. De tweede 'no
tulaire kruisbestuiving'. De derde noem 
ik 'het veranderde beeld van de politiek 
verantwoordelijke wethouder in de kleine 
en middelgrote gemeenten'. 
Met dit alles bedoel ik het volgende. 
Menig topambtenaar op centraal niveau 
bouwde een geolied apparaat op, en uit. 
Het doet bepaald nalef aan van betrokke
ne te verwachten, dat hij zonder meer op 
korte termijn beleidsvoorbereiding, uit
voering en evaluatie aan derden, derhalvc 
aan lagere publiekrechtelijke lichamen 
overlaat. Zeker niet aan de voor hem vaak 
'mistige' bestuurslaag de provincie. Bij ge
meenten kan hij zich nog wat voorstellen, 
hetzij positief, hetzij negatief. Het pro
vinciale beleid wordt qua beeldvorming 
voor de topambtenaar in Den Haag nog 
vaak bepaald door de beeldvorming om-

9 In de provincie Utrecht hanteert het provinciaal bestuur bij de goedkeuring van bestcmmingsplan
nen de zgn. Vijf-Vinger-Theorie (VVT, criteria ter bepaling van de eigen woningbchocftc). 
Het functioneren van deze VVT staat of valt met het welslagen van het bclcid om per regio cen 
goed overlcg tot stand te brengen tussen opvanggemeenten, waarvoor dan cen regionale VVT 
wordt gehanteerd, en donorgemeenten. 
Het beste kan dit beleid worden geeffectucerd door harmonisering van de gemeentelijke inschrij
vingscriteria voor woningzoekenden per regio. 
Dit provinciale instrumentarium is nodig om de soms conflicterende belangen van de ruimtelijke 
ordening en de volkshuisvesting met elkaar in evenwicht te brengen. Op dczelfde wijze kan bij
voorbeeld een provinciaal toetsingskader voor de bedrijfsterreinen worden gehanteerd. 
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trent de gedeputeerde.1o 
De Memorie van Antwoord bevat een 
kort zinnetje, dat bij lezing de indruk wekt 
van een feitelijke constatering. De passage 
luidt: "De coordinatie binnen en tussen 
departementen Ievert problemcn op".ll 
Een ieder die geen vreemdeling is in bet 
J eruzalem van de departementen weet dat 
dit gigantiscbe problemen oproept, met 
name de interdepartementale coordinatie. 
De zeer vele interdepartementale ambte
lijke werkgroepen zijn biervoor bet symp
toom van bet verscbijnsel. Ik moet dit 
tbema nu verder Iaten liggen. Onder de 
titel 'geestelijke volksgezondbeid' van de 
interdepartementale werkgroepen zou een 
boeiend opstel gescbreven kunnen wor
den. 

Met de 'notulaire kruisbestuiving' beoog 
ik te karakterisercn dat een ongehoord 
groot aantal personen en instituties zich 
met de materie als zodanig bemoeien. 
Als indicatie som ik slechts op: VNG
IPO/ A-IP0/80- en alle overige IPO's 
bij zaken hen betreffende - aile pregewes
ten - alle gemeenten, talloze wetenschap
pelijke onderzoekcrs etc. 
Negatief, of maximale participatie? Twee 
uitersten. Daartussen echter vele varian
ten. En dito nuances. Hoe deze laatste in
gekleurd worden, bij voortduring kan 
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iemand, of een instituut, weer vele pro's 
en contra's aanvoeren bij het gestelde. 
Een ieder grabbelt in 'de ton van bet voor 
of tegen'. In de oeverloze discussies 'ver
bleekt de milieuvervuiling' bij de voort
woekerende 'begripsvervuiling' met be
trekking tot de bestuurlijke organisatie.12 

Tot voor kort was er sprake (generalise
rend gesproken) van de oude vertrouwde 
wethouder. Zeker in de kleinere gemeen
ten. Eenmaal per vier jaren kwam betrok
kene via de lokale kiesvereniging op de 
Iijst en 'het' beleid functioneerde weer vier 
jaren. Thans doet meer en meer zijn in
trede de jongere wethouder, niet zelden 
gedreven door de politieke acbterban. De 
verslagen van gewestraden spreken boek
delen. De verlangens (vaak eisen) uitge
sproken tijdens die vergaderingen kloppen 
weer niet (althans vaak niet) met de po
gingen tot een evenwichtig lokaal bestuur, 
inclusief de verwerking tot de aanzetten 
van decentralisatie, met vaak dito aanzet
ten tot verwarring. 
Hetzelfde anders gezegd: de 'oude' wet
houder in bet hierboven gescbetste beeld 
koerste vrijwel steeds 'recht-toe-recht
aan'. De 'nieuwe' wethouder moet vaak 
tussen de Charybdis (functionele decen
tralisatie) en de Scylla (lokale en regio
nale verlangens) zeilen. 

10 Mijn ervaring is dat vele topamblenaren op de departementen hoogst onvoldoende op de hoogte 
zijn met het feitelijk functioneren van de gedeputccrden in Nederland. Nog velen projecteren de 
volgende beeldvorming: 
Een rustige, a! dan niet sigaar rokende toezichthouder op het financiele beleid van de gemeenten, 
hoeder voor de kwaliteit van de provinciale wegen, bewaker van de waterschapsbelangen etc. 
Het beeld uit het rapport 'De Gedeputeerde'; een onderzoek naar zijn positie en functioneren, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afdeling Sociaal-geografisch en bestuurskundig onderzoek, 
december 1980 projectcert een volstrekt ander beeld. Men leze hoofdstuk 3 'De functie van gede
puleerde; de inhoud en het activiteitenpatroon'. Hct oude beeld is tanende, maar taai! 
11 Men raadplege de Memorie van Antwoord, kamerstuk 14.322; Wijziging van de Provinciewet, 
de Gemeentewet en een aantal andere wetten strekkende tot reorganisatie van het binnenlands be
stuur; pagina 21 en verder. 
12 Ik vcrwijs slechts naar: 
Gaston Sporre 'Vorm van een dubbele betutteling' Binnenlands Bestuur 23-1-'81 (bestuurskundige 
K.U. Nijmegen); 
mr. Stoffelen P. R., 'lmpopulair, maar 't gaat door' Binnenlands Bestuur 23-1-'81 (lid Tweede 
Kamer PvdA); 
drs. Hennekam B. M. J., 'Provinciale herindeling: aanhouden' Binnenlands Bestuur 9-1-'81 (lid 
Tweede Kamer CDA); 
dr. Faber S. 'Gedecentraliseerde eenheidsstaat' Binnenlands Bestuur 7-11-'80 (lid Tweede Kamer 
CDA). 
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door drs. G. J. Hazenkamp 

drs. G. I. Hazenkamp is sinds 1975 directeur van de 
stichting lande/ijke Gereformeerde raad voor Samen
levings-Aangelegenheden (GSA) te Leusden. Vanaf 
1977 heeft hij zitting in de Provinciale Staten van 
Utrecht voor het CDA. 

W elzijnswerk: solidariteit, profijt 
en deskundigheid 

Twee absolute uitspraken die elkaar uitsluiten, kunnen niet tegelijkertijd beide waar 
zijn. Met betrekking tot het welzijnswerk vallen de laatste tijd twee dergelijke uitspra
ken te beluisteren. De ene luidt: Hoe meer problemen, hoe meer welzijnszorg. De 
andere luidt: Hoe meer welzijnszorg, hoe meer problemen. 

Op de eerste uitspraak die aansluit bij een 
voor de hand liggende gedachtengang, zijn 
het bestaan en de groei van het welzijns
werk in Nederland gebaseerd. Bij een toe
nemend aantal mensen, categorieen van 
mensen en samenlevingsverbanden dat 
met persoonlijke en maatschappelijke pro
blemen kampt, dienen binnen bepaalde 
grenzen dan meer welzijnswerkers te wor
den ingezet. In de door Christendom en 
Humanisme ge1nspireerde cultuur is een 
der belangrijkste verworvenheden niet 
voorbij te gaan aan persoonlijk en maat
schappelijk leed van medemensen. De 
grenzen bij de inzet van meer welzijnswer
kers liggen bij deze uitspraak dan ook 
meer op het terrein van de beschikbare 
financiele mogelijkheden dan op ideeel 

terre in. 
Op de tweede uitspraak die de titel vormt 
van een hoofdstuk uit het boek van Ach
terhuis 'De markt van welzijn en geluk' 1, 

is een actuele discussie over de zin en de 
doelmatigheid van het welzijnswerk ge
baseerd. Het is daarbij opvallend, dat deze 
discussie, ook ver buiten de kring van het 
welzijnswerk, samenvalt met een tijdspe
riode van economische recessie. De uit
spraak is er echter niet minder intrigerend 
om. Maar welke uitspraak is nu waar? 

Achterhuis: het aanbod schept de vraag 
In zijn hiervoor genoemde boek sluit Ach
terhuis aan bij een verklaringsmodel dat 
Jllich voor de gezondheidszorg heeft uit-

1 Achterhuis, dr. H., De markt van welzijn en ge/uk, Ambo; Baarn; 4e druk; p. 25. 
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gewerkt. Laatstgenoemde stelt dat de zich 
steeds sneller uitbreidende medische we
tenschap en de hierop berustende profes
sionele institutionele gezondheidszorg het 
omgekeerde veroorzaken van wat ze be
ogen: zij bedreigen de gezondheid in 
plaats van die te bevorderen 2• Jllich han
teert in dat kader het be grip 'iatrogenese', 
dat in de medische vakliteratuur gebruikt 
wordt om nieuwe ziekten, waarvan artsen, 
ziekenhuizen en geneesmiddelen de ver
wekkers zijn, mee aan te duiden. Het be
grip kan onderscheiden worden in een 
klinische (schadelijkheid van een medi
sche ingreep is groter dan de mogelijke 
voordelen), een sociale (de gezondheids
zorg dient er steeds meer toe om de poli
tieke omstandigheden die de maatschappij 
ongezond maken, te verhullen) en de 
structurele iatrogenese (het medisch sys
teem heeft de neiging de mens zijn vermo
gen om zichzelf te genezen en zijn eigen 
levensomstandigheden te bepalen, te ont
nemen) a. Een van de vele sprekende 
voorbeelden die Achterhuis noemt, is bet 
gegeven dat in Duitsland het aantal blin
dedarmoperaties drie keer zo hoog ligt als 
in Nederland. Toekomstige chirurgen in 
Duitsland moeten een vastgesteld aantal 
blindedarmoperaties verricht hebben alvo
rens zij als medisch specialist worden er
kend. De 'blindedarmmarkt' blijkt zeer 
be"invloedbaar te zijn door het aanbod, 
aldus Achterhuis 4. 

Overstappend naar de welzijnssector pro
beert Achterhuis aan te tonen, dat ook het 
aantal welzijnswerkers en niet de objectief 
geregistreerde welzijnsnood en welzijns
behoeften van mensen, de voornaamste 
voorspellende factor is voor bet aantal 
interventies in de welzijnssfeer 5. Hij doet 
dat aan de hand van een groot aantal uit-

2 Achterhuis, p. 25. 

" Idem, p. 25. 

" Idem, p. 96. 

" Idem, p. 27. 
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spraken en ervaringen van deskundigen 
op welzijnsterrein. Bij ontbreken van vol
doende wetenschappelijk onderzoeksma
teriaal op welzijnsterrein kan op de be
wijsvoering van Achterhuis die zelf weinig 
of geen praktijkervaring op welzijnsterrein 
heeft, bet nodige worden afgedongen. Bo
vendien heeft hij uiteraard zoveel mogelijk 
die citaten en uitspraken verzameld die 
passen in het vooropgezette schema van 
aanbod naar vraag. Niettemin gaat het 
hier om een boeiende studie op welzijns
terrein die velen binnen het welzijnswerk 
aan het denken heeft gezet, en velen daar
buiten in verwarring heeft gebracht. In
houd en omvang van menselijk leed en 
verdriet, zowel persoonlijk als maatschap
pelijk, heeft hij niet beschreven en ook 
niet ontkend. Het gaat hem vooral om de 
invloed van het aanbod op de vraag. En 
daarmede is zijn uitspraak als hiervoor 
geciteerd, meer te beschouwen als- waar
devolle - correctie op de eerste uitspraak. 
Een uitspraak die dan bovendien begrensd 
wordt door zijn bantering van het markt
model voor het welzijnswerk. 

Kiezels of Tegels: De vraag bepaalt bet 
aanbod, maar niet onbeperkt 
In 1975 nodigde de toenmalige minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappe
lijk Werk de Nationale Raad voor Maat
schappelijk Welzijn uit gedachten en voor
stellen te ontwikkelen met betrekking tot 
de toekomstige taak, rol en werkwijze van 
de zgn. nationale koepels, mede gezien in 
het Iicht van de voorgenomen decentrali
satie van planning en besluitvorming aan
gaande het welzijnswerk. In 1977 werd 
de zgn. Onderzoekgroep Funktioneren 
Landelijke organisaties onder voorzitter
schap van de beer H. J. L. Vonhoff ge
installeerd. Na tussentijds verschijnen van 
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een aantal deelrapporten werd medio 
1980 het eindrapport 'Kiezels of Tegels, 
kiezen of del en in welzijnsland', uitge
bracht. Dat eindrapport beperkt zich niet 
tot het huidige externe en onderlinge 
functioneren van de N ationale Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn en zijn ruim 50 
lidorganisaties, maar bevat ook een aantal 
voorstellen voor de vernieuwing van het 
welzijnsbeleid en het welzijnswerk in Ne
derland die in hun samenhang de veran
dering van het complete welzijnsbestel 
betreffen. 
Evenals Achterhuis maakt de Onderzoek
groep gebruik van het marktmodel, maar 
dan in omgekeerde zin. De vraag naar de 
toekomstige taak, rol en structuur van een 
landelijk systeem van welzijnsorganisaties 
kan volgens de Onderzoekgroep aileen op 
fundamentele wijze benaderd worden 
door nate gaan, eerst hoe de vraag naar, 
vervolgens hoe het aanbod van welzijns
werk zich in de komende tien a vijftien 
jaar zuilen ontwikkelen 6. In de aanpak 
van de Onderzoekgroep staat de benade
ring van onderop, dat wil zeggen vanuit de 
vraagzijde denken, centraal. In een van 
de deelrapporten, uitgebracht onder de 
titel 'Een handvol kiezels' wordt het den
ken vanuit de vraagzijde nader uitgewerkt 
in een schets van ontwikkelingen rond 
arbeid en primaire leefvormen. De men
selijke en maatschappelijke problemen 
die aileen al op deze gebieden verwacht 
worden, zuilen evenwel volgens de Onder
zoekgroep leiden tot een zodanige ver
groting van de vraag dat een immens wel
zijnszorg-apparaat zou moeten worden 
opgebouwd 7 • Een samenleving kan niet 
'wei zijn' wanneer een groot gedeelte van 
de bevolking 'in behandeling' en dus af
hankelijk is, zo stelt de Onderzoekgroep. 
Zij is dan ook van oordeel dat de huidige 
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zorgactiviteiten (reparatief denken) een 
naar verhouding kleiner aandeel gaan 
vormen in het totaal van activiteiten, een 
minder centrale plaats gaan innemen. 
Welzijnsactiviteiten in hun totaliteit moe
ten gericht zijn op 'weerbaarheidsvergro
ting', op het actief bezig zijn met eigen 
welzijn door individuen en groepen. Er 
komt een andere vulling van het begrip 
preventie, n.l. activering van individuen 
en groepen s. 

Beheersing van vraag en aanbod 
Teneinde de verhouding van vraag en 
aanbod zo goed mogelijk kwantitatief en 
kwalitatief op elkaar af te stemmen, kiest 
de Onderzoekgroep voor een nieuw orde
nings- en besturingssysteem. Op micro
niveau vindt het uitvoerend welzijnswerk 
plaats. Op meso-niveau, dat zijn in het 
voorstel gebieden van 60.000 tot 100.000 
inwoners, in vele gevailen derhalve boven
gemeentelijk, vindt een strategische meer
jarenplanning met een tijdhorizon van ca 
5 jaar plaats. Op dat niveau dient ook het 
management en beheer ten dienste van het 
uitvoerend werk op micro-niveau te wor
den georganiseerd in zgn. 'mantelorga
nen'. Op macro-niveau tenslotte vindt een 
orienterende planning met een tijdshori
zon van 10 a 15 jaar plaats. 

Voor de planorganen op meso-niveau, 
door de Onderzoekgroep ook wel 'balan
cerend tussenniveau' genoemd in verband 
met de vertaal- en spilfunctie tussen het 
macro- en micro-niveau, acht de Onder
zoekgroep een semi-publieke rechtsvorm 
te overwegen, omdat daardoor de samen
werking tussen overheids- en particulier 
systeem goed gestalte kan krijgen. 
Evenals voor organisaties op micro- en 
meso-niveau acht de Onderzoekgroep ook 

6 'Kiezels of Tegels', Kiezen of delen in welzijnsland, eindrapport van de Onderzoekgroep Func
tioneren landelijke organisaties, uitgebracht in opdracht van de Nationale Raad voor Maatschappe
lijk Welzijn te 's-Gravenhage, juli 1980, p. 8. 

7 Idem, p. 20. 
8 Idem, p. 21. 
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voor het op macro-niveau te situeren lan
delijk orgaan voor orienterende welzijns
planning een politiek-bestuurlijke veran
kering noodzakelijk. Maar het landelijk 
orgaan dient daarnaast onafhankelijk te 
zijn en niet te berusten op bestuurlijk hier
archische of representatieve lijnen. Het 
houdt zich bezig met de ontwikkeling van 
toekomstgerichte beleidsvoorstellen, ana
lyse van materiaal en onderzoek, van 
voorwaarden op het terrein van techno
logic, financien, bemanning en organisa
tie, en met beleidsbei:nvloeding. 
Anders dan de Nationale Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn dient de nieuwe 
landelijke organisatie volgens de Onder
zoekgroep het accent te leggen op inte
gratie en samenhang van de welzijnsplan
ning op een breed welzijnsterrein. Daarom 
dienen rond actuele en toekomstige wel
zijnsthema's 'verzamelingen' van landelij
ke organisaties gevormd te worden. 
[n een volgende fase dienen de tot nu toe 
landelijk verrichte activiteiten, inclusief 
personeel, overgedragen te worden aan 
het meso-niveau. In de laatste fase ten
slotte vindt verdergaande integratie bin
nen het landelijk orgaan voor orienteren
de planning en afbouw van de landelijke 
welzijnsorganisaties plaats 9. 

Welzijnswerk nit de greep van bet markt
model 
Zowel Achterhuis in zijn boek 'De markt 
van welzijn en geluk' als de Onderzoek
groep van de Nationale Raad voor Maat
schappelijk Welzijn in haar eindrapport 
'Kiezels of Tegels' maken gebruik van het 
marktmodel, hetzij ter gedeeltelijke ana
lysering van de huidige situatie, hetzij ter 
sturing en ordening van de toekomstige 
situatie. 
Vanzelf rijst dan de vraag in hoeverre nu 

9 'Kiezels of Tege/s', p. 85. 
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dit marktmodel het enige model is voor 
het inhoud geven aan de toekomstige ont
wikkeling van het welzijnswerk in Neder
land. Het is Van den Berg geweest die in 
een inleiding onder de titel 'Vraagtekens 
bij het marktdenken in het welzijns
werk' Io gewezen heeft op het bestaans
recht van andere modellen dan het markt
model. Hij noemt in dat verband het so
ciale controlemodel en afwijkend gedrag, 
het diffusiemodel en de waarden en het 
finale model en de doeleinden. Bij deze 
andere modellen een enkele kanttekening 
ter verduidelijking. Bij het sociale con
trolemodel en afwijkend gedrag is, aldus 
Van den Berg, geen sprake van uitwis
seling of ruil tussen een vragende en een 
aanbiedende partij, die beiden op ethisch 
neutrale wijze worden opgevat. De vra
gende partij is hier de categorie van men
sen met afwijkend gedrag, waarbij de aan
duiding afwijkend niet geassocieerd dient 
te worden met psychische defecten, maar 
met afwezigheid van normen en waarden. 
Daarbij sluit Van den Berg aan op de ge
dachtenwereld van de Franse socioloog 
Durkheim, die zich verzet tegen een on
kritische aanvaarding van onbegrensde 
behoeften bij de mens, en die wijst op het 
grote gevaar van normloosheid voor een 
samenleving. 
Bij het diffusiemodel en de waarden wor
den de partijen in het welzijnswerk vol
gens Van den Berg benaderd als zenders 
en ontvangers van boodschappen. Het 
gaat daarbij om de verspreiding van nieuw 
inzicht bij de ontvangers met betrekking 
bijvoorbeeld tot allerlei sociale proble
men. Het betreft boodschappen die de 
pretentie hebben dat verwerping of aan
vaarding ervan bepalend is voor de kwali
teit van het bestaan, voor het welzijn. 
Bij het finale model en de doeleinden ten-

10 Van den Berg, prof. dr. H. 'Vraagtekens bij het marktdenken in het welzijnswerk', inleiding ge
houden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting landelijke Gereformeerde raad 
voor Samenlevings-Aangelegenheden (GSA) te Leusden, op 24 oktober 1980. De inleiding is opge
nomen in de jubileumpublikatie van voornoemde stichting. 
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slotte wordt het welzijnswerk, aldus Van 
den Berg, begrepen vanuit wat het wil be
reiken en vanuit de middelen, die ter be
reiking van gestelde doeleinden worden 
ingezet. Dit van de politicologie afkomsti
ge model beschouwt de sterkste oorzaak 
van bijvoorbeeld een sociaal probleem 
niet vanzelfsprekend als het beste middel 
tot leniging van nood. Er is in dit denken 
meer dan aileen maar oorzakelijkheid en 
noodzakelijkheid, er is ook vrijheid en 
keuzemogelijkheid, mogelijkheid van een 
eigen handelingsontwerp. Tot zover Van 
den Berg. 

De grote betekenis van de bijdrage van 
Van den Berg is geweest, dat het niet aan
gaat de ontwikkeling van het welzijnswerk 
eenzijdig op basis van het marktmodel te 
beschouwen. Met name de zgn. norma
tieve welzijnsorganisaties waartoe o.a. de 
welzijnsorganisaties van confessionele 
signatuur behoren, functioneren eerder 
vanuit het sociale controlemodel en vanuit 
het diffusiemodel dan vanuit het markt
model. Dezelfde situatie doet zich overi
gens ook voor met betrekking tot norma
tieve omroeporganisaties en tot normatie
ve publiciteitsmedia die uit de greep van 
het marktmodel willen blijven. 

Omgaan met leed in de spanning van 
planning en solidariteit 
Wie in de christelijke traditie van het wel
zijnswerk staat met haar wortels in Evan
gelische noties over de verhouding van 
mens tot medemens en over het werken 
aan een duurzame samenleving waar ge
rechtigheid heerst en de identificatie met 
de eigen samenleving groot is, kan in de 
verleiding komen volstrekte afstand te 
willen nemen van het marktmodel en de 
daarmee in de moderne samenleving ver
bonden noodzaak tot planning. Die ver
leiding wordt sterker naarmate uit de ge
noemde publikaties, gebaseerd op het 
marktmodel, blijkt, dat aan de religieuze 
dimensie van menselijk en maatschappe-
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lijk leed geen aandacht wordt besteed. Dat 
voorts aan de ontwikkeling van verwachte 
vragen en behoeften het karakter wordt 
gegeven van een wetmatigheid die tot aan
passingsreacties dwingt. Dat tenslotte 
vanuit een eenzijdig geaccentueerd indivi
dualisme met betrekking tot mensen met 
persoonlijke en maatschappelijke proble
men aan de grote betekenis van medever
antwoordelijkheid, van solidariteit van 
medemensen in grote mate voorbijgaat. 
Voor de christen die maatschappelijk 
actief wil zijn, lijkt het alternatief dan 
duidelijk: terug naar de periode van de 
jaren vijftig en zestig toen de vergaande 
professionalisering, ontzuiling en decon
fessionalisering nog niet hun intrede in het 
welzijnswerk haddcn gedaan. Toen con
frontatie met menselijk en maatschappe
lijk leed nog een directe aanleiding kon 
en mocht zijn tot het scheppen van een 
eigen levensbeschouwelijke voorziening 
tot bestrijding of verzachtig van dat leed. 
Toen particulier initiatief nog initiatief 
was in de meer letterlijke betekenis van 
het woord. 

Toch is die weg terug niet meer in aile 
opzichten begaanbaar. Meer dan enkele 
decennia geleden wordt welzijnswerk 
thans als een essentiele functie van onze 
moderne samenleving erkend. Het mar
ginale karakter van het welzijnswerk met 
de daaraan verbonden voordelen, zoals 
hiervoor in deze paragraaf grof geschetst, 
maar ook met de daaraan verbonden na
delen in de sfeer van kwaliteit, continui:
teit, flexibiliteit en management, is daar
mee grotendeels verdwenen. Bij die erken
ning van de essentiele functie van het wel
zijnswerk en de daaruit voortvloeiende 
beschikbaarstelling van financiele midde
len door de overheid behoren beleid en 
planning. Het eerste begrip duidt op de 
ontwikkeling van doelstellingen en het 
tweede begrip op het uiteenleggen van de 
verschillende tijdsfasen ter bereiking van 
de doelstellingen. In een steeds verande-
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rcnde samenleving dicnen beleid en plan
ning, ook op het terrein van het welzijns
werk, periodiek te worden bijgesteld om 
de aansluiting met die samenleving en 
haar verandercnde behoeften te bebou
den. En wie behoeften zegt, komt daarmee 
weer dicht in de buurt van het markt
model. Dat is ook daarom niet te vermij
den waar in ecn samcnleving met de po
sitief te waarderen toegenomen mondig
heid en zelfbepaling van de burgers, aan 
de uitspraken van die burgers zelf ten 
aanzien van hun sociale problemen niet 
voorbij kan en mag worden gegaan. Maar 
om in die uitspraken de absolute norm 
van de oplossing te leggen, zoals bij een 
rigide toepassing van het marktmodel 
plaatsvindt, leidt tot een onaanvaardbare 
eenzijdige benadering. De solidariteit van 
mensen met medemensen, tot uiting ko
mend in de bereidheid tot vrijwilligers
werk en bestuurlijk werk in welzijnsorga
nisaties, wordt dan verdrongen door een 
exclusieve gerichtheid op profijt. 
De grate opgave van de toekomst zal zijn 
hoe met gebruikmaking van beleid en 
planning, de worteling van het welzijns
werk in de samenleving en haar verban
den, weer sterker kan worden. Daartoe 
zal in het overhcidsbeleid meer aandacht 
worden geschonkcn aan de externe de
mocratisering van het welzijnswerk, met 
andere woorden er zal nauwer op moeten 
worden toegezien dat met name bij wel
zijnsorganisaties van algemene signatuur 
tach zoveel mogelijk samenlevingsverban
den in de besturen van die organisaties 
vertegenwoordigd zijn. 

Welzijnswerk op drie niveaus 
Zoals in paragraaf 4 reeds vermeld, gaat 
de Onderzoekgroep in haar eindrapport 
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'Kiezels of Tegels' uit van drie territoriale 
niveaus waarop bet welzijnswerk georga
niseerd dient te worden, waarbij op micro
niveau uiteraard het uitvoerende werk 
zoveel mogelijk dient plaats te vinden. 
Dat uitvoerend werk, waarbij een sterk 
accent dient komen te liggen op voorko
ming van welzijnsproblemen, zou volgens 
de Onderzoekgroep meer en meer moeten 
worden ondergebracht in 'barde' kaders, 
zoals de school, de organisatie voor eerste
Iijns gezondheidszorg, de arbeidsorganisa
tie, het sociale zekerheidsstelsel, de wo
ningbouworganisatie en de politic. Met 
dit voorstel van de Onderzoekgroep beb
ben velen in het welzijnswerk, terecht, 
grate moeite, omdat in die situatie aan bet 
welzijnswerk zijn autonoom kritische en 
dienstverlenende functie ten opzicbte van 
de samenleving geweld wordt aangedaan 
en de aanpassingsmecbanismen worden 
versterkt. Aan die bezwaren kan nog wor
den toegevoegd, dat vooral ook het soli
dariteitsaspect vanuit de samenleving en 
baar verbanden nog verder zal worden 
verzwakt. Het micro-niveau zal volgens 
de Onderzoekgroep in belangrijke mate 
samenvallen met buurt, wijk en burger
Iijke gemeente, maar niet volledig waar zij 
ook de regionale scbaal blijft hanteren. 
Helaas ontbreekt in dat verband een sterk 
pleidooi voor schaalverkleining van het 
welzijnswerk op micro-niveau in zelfstan
dige bestuurlijke eenheden, zoals onlangs 
de gemeente Beek en Donk heeft gedaan 
met betrekking tot het kruiswerk 11 . Deze 
gemeente is de eerste gemeente in Neder
land die in bet kader van de decentrali
satie van het welzijnsbeleid, een meerjaren 
welzijnsplan beeft uitgebracht. Daarin 
wordt o.a. bepleit om de regionaal wer
kende kruisorganisatie zodanig te reorga
niseren dat in Beek en Dank weer een 

11 Ontleend aan de CRM-uitgave 'Dichterbij', nr. 1, 1981 'Op weg naar gedecentraliseerd welzijns
beleid', p. 1 0. 
N.B. Hierbij dringt zich ook een vergelijking op met het schaalverklciningsproccs in het woon

wagenbeleid, dat thans plaatsvindt na erkenning van de nadelen van schaalvergroting op dit 
terrein. 
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zelfstandige bestuurlijke eenheid die bin
nen de eigen gemeente werkzaam is, tot 
stand komt. Het is te hopen dat dit signaal 
van Beek en Donk ook elders en op een 
breder welzijnsterrein zal weerklinken. 

Het meso-niveau valt voor de Onderzoek
groep niet samen met het provinciaal 
niveau, maar met gebieden van 60.000 tot 
100.000 inwoners. Wie kiest voor een 
ordening van het openbaar bestuur in Ne
derland met drie bestuurslagen, waarbij 
het aantal provincies beperkt wordt uit
gebreid, kan dit voorstel van de Onder
zoekgroep als onwenselijk, maar ook als 
onrealistisch afdoen. Valt het meso-niveau 
wei samen met het provinciaal niveau, 
dan past het in het decentralisatiedenken 
dat aan het provinciaal niveau van het 
openbaar bestuur de planningstaak wordt 
toegekend en aan het provinciaal niveau 
van het particulier initiatief de zgn. steun
functie-taken ten dienste van het micro
niveau, zoals thans krachtens de in wer
king zijnde rijksbijdrageregelingen reeds 
het geval is. Management en beheer van 
de uitvoerende welzijnsorganisaties op mi
cro-niveau ook als een steunfunctietaak te 
beschouwen, is op provinciaal niveau, 
maar ook op het meso-niveau van de On
derzoekgroep, ongewenst in het Iicht van 
de versterking van de autonomie op mi
cro-niveau in relatie tot de betrokkenheid 
van die 'micro-samenleving' op het uit
voerende werk. 

Aan het landelijk niveau als macro-niveau 
valt in tegenstelling tot het huidige beleid 
van het ministerie van CRM in het kader 
van de rijksbijdrageregelingen volgens de 
Onderzoekgroep slechts de functie van 
orienterende planning toe. De steunfunc
tie-taken van het Iandelijk niveau komen 
daarbij niet in het vizier. Het nieuwe lan
delijke orgaan voor orienterende planning 
dat de Onderzoekgroep zich voorstelt tot 
ontwikkeling te brengen, zou dan boven
dien onafhankelijk dienen te zijn ten op-
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zichte van het meso- en micro-niveau. Dat 
voorstel past allerminst in het gescheiden 
verantwoordelijkheden-model tussen over
heiden particulier initiatief. In dat model 
heeft de overheid, ook op landelijk ni
veau, een eigen planningsverantwoorde
lijkheid, en heeft het georganiseerd parti
culier initiatief, ook op landelijk niveau 
een eigen verantwoordelijkheid om een 
inbreng te leveren in het door de overheid 
te ontwikkelen en te voeren beleid en de 
daarbij behorende planning. 

Het is duidelijk dat er tussen de drie ni
veaus van welzijnswerk organisatorische 
verbindingen dienen te bestaan. Ook de 
Onderzoekgroep acht zulks noodzakelijk, 
tussen het meso- en micro-niveau, waar 
nodig, directief van aard, en tussen het 
meso- en macro-niveau, naast wederzijds 
beinvloedend, ook zgn. 'dringend-advise
rend' van aard. Van een van onder-op 
vertegenwoordigingssysteem rept de On
derzoekgroep niet. En dat valt te betreu
ren, omdat een vertegenwoordigings
systeem, ondanks de daaraan ook te on
derkennen bezwaren van belangenbehar
tiging en zelfhandhaving, aansluit bij de 
terecht bestaande verlangens naar betrok
kenheid. Dat die verlangens soms door
slaan naar uitersten in de zin van organi
saties op micro-niveau die volledig het be
Ieid en beheer opeisen van de steunfunc
tie-organisaties op provinciaal en Iandelijk 
niveau, is geen reden met een ander uiter
ste te komen. Recht doend aan de eigen 
verantwoordelijkheden van de drie terri
toriale niveaus dient gezocht te worden 
naar mengvormen van vertegenwoordi
gingen vanuit de Iagere niveaus en van 
vertegenwoordigingen vanuit het provin
ciaal en landelijk niveau zelf. Zo zouden 
kerken en andere ideele verbanden, die 
maatschappelijke verantwoordelijkheden 
willen dragen, op provinciaal en Iandelijk 
niveau bestuurskader kunnen leveren voor 
de op die niveaus functionerende welzijns
organisaties. 
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Differentiatie en integratie in bet wel
zUnswerk 
Tot dusverre is in het voorgaande geen 
onderscheid gemaakt tussen de verschil
lende werksoortcn van welzijnswerk. Een 
bekende, maar grove tweedeling is die 
tussen zorg en educatie. Een voorbeeld 
van een zorg-werksoort is het gezinsver
zorgingswerk, een voorbeeld van een edu
catie-werksoort is het club- en buurthuis
werk. De differentiatie als proces van ver
bijzondering heeft in het welzijnswerk 
een grate vlucht genomen en is daarbij 
ook samcngegaan met verbijzondering 
naar afzonderlijke organisaties. Zo is een 
grate verscheidenheid van organisatie
principes ontstaan naar functie (gezins
verzorging), naar categoric (zwakzinni
gen), naar verschijnselen (huwelijkspro
blematiek), naar medium (telefonische 
hulpdiensten), naar preventie (opvoe
dingsvoorlichting), naar nagestreefde ver
andering (integratie homosexualiteit) en 
naar levensbeschouwing. Dat heeft geleid 
tot een onoverzichtelijk organisatiepa
troon in het welzijnswerk op aile niveaus. 
Tegenover differentiatie staat integratie 
als proces van samcngaan der afzonder
lijke componenten. In het eindrapport van 
de Onderzoekgroep 'Kiezels of Tegels' is 
integratie het remedium voor het pro
bleem van de te ver voortgeschreden dif
ferentiatie. En waar het onderzoek van de 
Onderzoekgroep in de eerste plaats ge
richt was op het functioneren van de lan
delijke welzijnsorganisaties, wordt het 
remedium 'integratie' dan ook vlot ge
hanteerd voor een fasegewijs doen afbou
wen van die Iandelijke organisaties. Het 
is echter zeer de vraag of die door de On
derzoekgroep voorgestelde aanpak een 
adequate oplossing van het differentiatie
probleem zal opleveren. 

Gegeven de drie territoriale niveaus waar
op het welzijnswerk georganiseerd dient 
te worden en gegeven de uitgesproken 
voorkeur in dit artikel om op lokaal/ 
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micro-niveau weer te streven naar klein
schalige organisatie, is het voor de hand 
Iiggend dat naarmate de territoriale schaal 
grater wordt de differentiatie kan toene
men. Met andere woorden: op Iandelijk 
niveau kan de differentiatie grater zijn 
dan op provinciaal niveau, en op provin
ciaal niveau grater dan op lokaal niveau. 
In 'Kiezels of Tegels' komt een dergelijke 
benadering niet voor. In tegenstelling tot 
de verwachting ontbreekt in 'Kiezels of 
Tegels' ook een krachtige aanzet om tot 
een nieuwe indeling van organisatieprin
cipes te komen. Voor welzijnsorganisaties 
die oprecht naar verandering van het wel
zijnsbestel willen streven, biedt de Onder
zoekgroep in haar deelrapporten en in 
haar eindrapport 'Kiezels of Tegels' een 
grate hoeveelheid waardevolle analyses en 
informatie. De praktische toepasbaarheid 
laat evenwel door de eenzijdige keuze 
voor het marktmodel en door het achter
wege Iaten van geconcretiseerde voorstel
Ien over de verhouding differentiatie en 
integratie, alsmede van een uitgewerkte 
classificatie van welzijnsvoorzieningen, 
veel te wensen over. 

Landelijke welzijnsorganisaties waarheen? 
Het beleidsuitgangspunt van het ministe
rie van CRM dat het decentralisatiebeleid 
op het terrein van het welzijnswerk kan 
en moet leiden tot verkleining van het 
aantal gesubsidieerde formatieplaatsen 
op Iandelijk niveau is ten principale juist. 
De omvang van de beoogde verkleining 
van het aantal formatieplaatsen is voor 
een deel van politieke opvattingen over de 
eigen plaats van het landelijk niveau en 
over de verhouding van het particulier 
initiatief en de overheid op dat niveau 
afhankelijk. Voor een ander deel wordt de 
omvang van de beoogde verkleining be
paald door de mate van differentiatie van 
werksoorten van welzijnswerk. De nood
zaak van een nieuwe classificatie van wel
zijnsvoorzieningen c.q. werksoorten wordt 
daardoor nog eens beklemtoond. Wan-
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neer de uitbouw van het provinciaal ni
veau met zijn steunfunctie-taken in vol
doende mate heeft plaatsgevonden, is voor 
landelijke welzijnsorganisaties de omvang 
van het werk op lokaal en provinciaal 
niveau niet ]anger bepalend voor de per
sonele omvang van de landelijke appara
ten. Ter verrichting van steunfunctie
taken op Jandelijk niveau, waarbij met 
name te denken valt aan werkzaambeden 
op bet terrein van onderzoek en innovatie, 
kan bet overweging verdienen voor aile 
werksoorten een gelijk, maar zeer beperkt 
aantal formatieplaatsen vast te stellen. De 
binnen de nieuwe classificatie van wel
zijnsvoorzieningen passende landelijke, 
zelfstandige welzijnsorganisaties zouden 
dan verder in bet kader van een nieuw te 
vormen landelijk samenwerkingsorgaan 
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van het particulier initiatief op basis van 
een multidisciplinaire benadering werk
zaam moeten zijn aan daarvoor in aan
merking komende welzijnsvraagstukken. 
In het gescbeiden verantwoordelijkbeden
model van overheid en particulier initia
tief zou bedoeld samenwerkingsorgaan 
ook de kritiscbe gesprekspartner zijn voor 
de rijksoverbeid, die met inschakeling van 
organisaties als bet Sociaal-Cultureel 
Planbureau e.d., de eigen verantwoorde
lijkheid voor de landelijke planning blijft 
dragen. 
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door prof. dr. Th. L. M. Thurlings 

De identiteit van katholieke wetenschapsmensen. An
nalen van het Thymgenootschap, jaargang 68, nr. 2. 
Uitg. Ambohoeken, Baarn, 1980, 305 blz. Prijs f 39,50. 

Dit hoek wordt hesproken door prof. Jr. Th. L. M. 
Thurlings, hoogleraar in de Staatshuishoudkunde aan 
de Landbouwhogeschool te Wageningen en voorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

De identiteit van katholieke 
wetenschapsmensen 
Nadat lange tijd de katholieken in Nederland, in hun strijd om erkenning in een volk 
dat zich een protestantse natie noemde en om behoud van eigen geloofsovertuiging 
in een wereld die door liberalisme en modernisme werd beheerst, hun kracht in de 
afzondering hadden gezocht, vermeerderden zich in het eerste decennium van de 20e 
eeuws allengs de tekenen die duidden op eeen culturele vernieuwing. 

Een daarvan was de zogenaamde 'Klaren
beekse Club', een groep van progressieve 
jongeren, zoals Gisbert Brom, Aalberse, 
Ariens, Poels, Ruys de Beerenbrouck, 
Schrijnen, A. van Wijnbergen, M. Poel
hekke en Nouwens, priesters en leken, 
wier gezamenlijke afkeer de culturele ach
terstand, de ghettogeest en het clericalis
me van de katholiekcn gold en wier stre
ven was gericht op de vcrwerkelijking van 
hct christelijk-democratisch ideaal 1• De 
samenwcrking tussen priesters en leken 
riep verzet op bij de kerkelijke overheid 
en de Klarcnbeekse Club werd geliqui
decrd, maar zijn ideeen waren uitgezaaid. 
In 1904 geschiedde de oprichting van de 
'Vereeniging tot het bevorderen van de be
oefcning van de wetenschap onder de Ka
tholieken van Nederland', uitdrukkelijk 
bedoeld niet als een katholieke vereniging 
- dat zou slcchts de bcvoogding door het 
episcopaat hebben in huis gehaald - en 
evenmin als een apologetische vereniging. 
Zij wilde slechts de achterstand die Ka
tholieken op het stuk van de beoefening 

der profane wetenschappen vertoonden -
deels doordat zij in feite voor tal van 
ambten werden gepasseerd, deels doordat 
de invloed van de encycliek Quanta Cura 
(1864) en de daarbij gevoegde Syllabus 
Errorum nog steeds niet geheel was uit
gewerkt -, helpen bestrijden. Evenals de 
Klarenbeekse Club kenmerkte deze ver
eniging zich door haar afkeer van de 
roomse isolatiedrang. In 1947 werd zij 
toegankelijk ook voor priesters en veran
derde zij haar naam in die van Thymge
nootschap, daarmede eer betonend aan 
de grote emancipator J. A. Alberdingk 
Thym, die immers steeds had gestreefd 
naar een open katholicisme, dat uit zijn 
ghetto naar buiten in de nationale samen
leving zou treden. 

In de jaren vijftig en zestig heerste er in 
katholieke kring een levendige discussie 
over het thema van openheid en gesloten
heid, waarbij de leken-academici zich 
nogal eens presenteerden als de voorvech
ters van openheid en de priesters afschil-

1 Zie J. M. G. Thurlings, De Wankele Zuil, Nijmegen 1971, biz. 107. 
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derden als de 'sociale organisatoren, die 
door kritiek van de leken uit de sleur van 
organisatietechniek en bureaucratie moe
ten worden getrokken' 2• Dat was niet ge
heel terecht. Aldra immers kwam ook uit 
de gelederen der priesters de roep om 
openheid en vernieuwing. De zuil wankel
de, en in de jaren zeventig vergruizelde 
zij. Niet aileen echter werden de oude 
stellingen gesloopt van waaruit het katho
lieke volksdeel zijn emancipatiestrijd had 
gestreden, ook trad een geloofscrisis aan 
de dag, onder de priesters niet het minst, 
en nam het verschijnsel van ambt- en 
kerkverlating steeds grotere vormen aan. 
In godsdienstoefeningen verdween niet 
slechts het kerk-latijn, ook oude vertrouw
de instellingen, zoals de Mariaverering, 
werden in de vergeethoek geplaatst. Het 
transcedente, het op de eeuwigheid ge
richte van de geloofsbeleving, dat voor
heen had overheerst, maakte plaats voor 
een vrijwel alles verdringend bezig zijn 
met maatschappelijke problemen. Tegen
over de eendracht van eertijds stond voor
taan de tweedracht tussen behoudenden 
en veranderingsgezinden. De vraag naar 
de identiteit van de katholiek werd allengs 
luider en luider. 
In 1979 vierde het Thymgenootschap zijn 
vijfenzeventigste verjaardag met een con
gres gewijd aan het thema 'De identiteit 
van katholieke wetenschapsmensen'. Het 
Katholiek Studiecentrum (KSC), belast 
met de voorbereiding, had aan de inlei
ders de volgende vragen voorgelegd: 
- In hoeverre is er sprake van een behoud 
of verlies aan katholieke identiteit bij ka
tholieke wetenschapsmensen? 
- Wat zijn daarvan de oorzaken? 
- Hoe moet deze ontwikkeling worden 
gewaardeerd? 
- Welke elementen uit deze identiteit 
blijven voor heden en toekomst van be
lang? 

298 

De voordrachten, op dit congres gehou
den, zijn na bewerking door de auteurs 
samengebracht in de Annalen van het 
Thymgenootschap, jaargang 68, aflevering 
2. Na een voorwoord van de voorzitter 
prof. dr. D. A. A. Mossel en een inleiden
de beschouwing van kardinaal Alfrink 
volgen een twaalftal artikelen op het ge
bied van de psychologie (W. Berger en 
J. Jansen), op dat van de geschiedenis 
(drie referaten, resp. van J. A. Bornewas
ser, A. F. Manning, J. Roes), ideologie
kritiek (G. van den Brink, D. Meerman 
en Th. de Wit), filosofie, met name over 
het neo-thomisme (A. G. M. van Melsen), 
geneeskunde, d.w.z. de houding van de 
katholieke artsen en hun ethische opvat
tingen (A. Th. L. M. Mertens), theologie 
(E. C. F. A. Schillebeeckx), sociologie 
(0. Schreuder), biologie, in het bijzonder 
de evolutietheorie ala Darwin (P. Smit), 
economie (A. A. J. Smulders) en rechts
wetenschap (J. J. M. van der Ven). 

Het Katholiek Studiecentrum had bij zijn 
vraagstelling nagelaten te omschrijven wat 
verstaan werd onder 'katholieke identiteit' 
en het wordt de lezer aldra duidelijk dat 
de onderscheiden inleiders nogal moeite 
hebben gehad om voor zichzelf een om
schrijving te vinden. Schillebeeckx's arti
kel getiteld 'Het theologisch zoeken naar 
katholieke identiteit in de twintigste eeuw' 
zegt ervan: 
'Als we over de identiteit van de katho
lieke theoloog willen spreken doen we 
er goed aan ons vooraf er aan te herinne
ren dat er ook een identiteit van de ka
tholiek en van de katholieke theoloog 
blijkt te bestaan die hem wordt opgedron
gen en als het ware haast autoritair wordt 
aangezegd door lieden die zich niet-gelo
vig noemen 3 •.• Zij pinnen de katholiek 
vast op de normen van hun korte memorie 
van de verschijningsvorm van de katho-

2 Uit 'Welvaart, welzijn en geluk. Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving', deel IV, 
Hilversum-Antwerpen 1973, p. 35, geciteerd door kardinaal Alfrink in zijn bijdrage tot de bundel 
De identiteit van katholieke wetenschapsmensen, blz. 18. 
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liek in de negentiende en begin twintigste 
eeuw, hierbij dan nog de diepere lagen 
van ook deze christelijkheid vergetend ... 
Met een pluralistische katholicisme, waar
in de ene katholiek op het CDA, de twee
de op de PvdA, de derde op PPR of PSP 
stemt, een vierde of vijfde enerzijds op 
de VVD, anderzijds op de CPN, en ten
slotte een zesde katholiek die het helemaal 
niet meer ziet zitten, weten deze lieden 
inderdaad geen raad meer. Dan stort heel 
hun wereld, hun eigen gefixeerde image 
van 'de katholiek' helemaal in elkaar, en 
dit brengt wei enige onzekerheid'. 
Schiiiebeeckx zegt dan vervolgens dat er 
alom sprake is van een identiteitscrisis, 
hetgeen niet inhoudt dat mensen geen 
identiteit meer bezitten, maar dat zij zich 
verzetten tegen 'de identiteit die de con
crete, maatschappelijke of kerkelijke, sa
menleving hun heeft opgedrongen en 
aangepraat' (biz. 176). 

Verscheidene van de bijdragen verhalen 
nu juist over de inhoud van deze opge
drongen identiteit en over het verloop van 
het proces van bevrijding, zodanig vaak 
dat de katholieke wetenshapsmens in zijn 
wetenschapsbeoefening tenslotte zich niet 
onderscheidt en zich ook niet wenst te on
derscheiden van zijn niet-katholieke me
deburgers. 
Voor de psychologen was de inzet de be
vrijding van de benauwenis veroorzaakt 
door de vrees van theologen dat het leer
stuk van de vrije wil van de mens en daar
mede dat van zonde, schuld en boete door 
de experimentele psychologie zou worden 
ondergraven. 
Voor de historici van de 19e en begin 20e 
eeuw was de geschiedbeoefening het mid
del bij uitstek om aan te tonen hoe rijk de 
katholieke cultuur wei was geweest, hoe 
weinig reden er was om de strijd tegen 
Spanje als een uitsluitend Calvinistische 
aangelegenheid af te beelden, en hoe zeer 
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katholieken verdienden als gelijkwaardige 
Nederlanders te worden beschouwd. 
'Daarnaast was er de pretentie van weten
schappelijke superioriteit, door de eigen 
geloofsovertuiging gewaarborgd' (biz. 46). 
Zich van die bewust gekleurde geschied
schrijving te bevrijden en zich te verweren 
tegen bovenbedoelde pretentie, was het 
waarvoor Iatere katholieke historici zich 
inzetten, soms daarbij het gevaar niet ge
heel ontlopend - aldus Bornewasser- van 
naar de andere zijde te overdrijven. 
De sociologie kon als empirische weten
schap pas na zeg 1950 armslag krijgen 
nadat de normatieve maatschappijleer, die 
zich eveneens als sociologie aandiende, 
zijn primaat en overwicht had verloren. 
De biologen moesten op het stuk van de 
evolutietheorie lange tijd het hoofd bieden 
aan kerkelijk wantrouwen, maar gingen 
hun eigen gang. 

De professionele psycholoog, socioloog of 
historicus ontleende wellicht bijzondere 
belangstelling voor of affiniteit tot be
paalde onderwerpen aan het feit dat be
trokkene katholiek was, doch het was 
geen katholieke psychologie, sociologie of 
geschiedschrijving die men begeerde te 
bedrijven. Hetzelfde geldt voor econoom 
en jurist. 

In het referaat van Van Melsen gaat het 
niet zo zeer om de identiteit van de ka
tholieke filosoof, als wei om die van de 
katholieke academicus in het algemeen. 
De katholieke geloofsvisie, aldus Van 
Melsen, is altijd gericht geweest op de to
taliteit, op de gehele werkelijkheid en op 
het gehele Ieven. Als reactie op de steeds 
verder voortschrijdende specialisatie greep 
men in katholieke kring terug op de mid
deleeuwse wijsbegeerte, die men aanpaste 
aan de moderne tijd. Het neo-thomisme 
heeft bet zelfvertrouwen van vele weten
schapsbeoefenaars versterkt en is, aldus 

3 Schillebeeckx (biz. 175) noemt J. Blokker van de Volkskrant, J. L. Heldring van de NRC, 
Gerard Walschap in Vlaanderen. 
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Van Melsen, 'een van de belangrijkste 
factoren geweest in de emancipatie van de 
katholieken. Het heeft in de eerste helft 
van de twintigste eeuw de identiteit van 
de katholieke intelligentia in belangrijke 
mate bepaald' (biz. 98). Het neo~thomis~ 
me heeft nadien aanzienlijk aan gezag 
ingeboet, hetgecn Van Melsen de vraag 
doet stellen of het ecn levend lijk dan wei 
een schijndode is geworden. Wat daarop 
ook het antwoord moge zijn, duidelijk is 
dat Van Melsen een identiteitsverlies sig~ 
naleert. 

Schillebeeckx is van mening dat christe~ 
Iijke en katholieke identiteit geen statisch 
gegeven is, niet vast te pinnen op een 
model of een historische verschijnings~ 
vorm, maar dater door aile discontinui'teit 
heen niettemin continu'iteit heerst 'gelegd 
door een en dezelfde diepere visie op God 
en de mens in de geschiedenis' (biz. 179). 
Identiteit is, lijkt mij, tweeledig op te 
vatten: enerzijds als datgene waarin een 
mens zichzelf herkent, anderzijds als dat 
waarin andercn hem herkenncn. Schille~ 
beeckx maakt de indruk in het bijzonder 
met de eerste vraag bezig te zijn; andere 
schrijvers daarentegen vee! meer of zelfs 
uitsluitend met de tweede. Wat dit laatste 
nu betreft, mag gezegd worden dat zich 
een vermenging van drie invloedcn voor~ 
doet: de strijd om erkenning van het ka~ 
tholieke volksdeel van Nederland, de 
grondslag van het Christelijk geloof en 
kracht van het kerkelijke leergezag. Vol~ 
tooiing van de emancipatie (Roes betwij~ 
felt of die ooit werd bereikt) verzwakte 
een belangrijke component in de identiteit 
van de Nederlandse katholieken. Het 
lai'ceringsproces dat onmiskenbaar werk~ 
zaam is, tastte de tweede component aan; 
de derde, het kerkelijk leergezag is door 
allerlei ontwikkelingen danig in diskrediet 
geraakt. 

Kardinaal Alfrink in zijn artikel 'Ontwik~ 
kelingen, verschuivingen, vragen, onze
kerheden' stelt, dat tot voor een generatie 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/81 

300 

het probleem geloof en wetenschap voor
namelijk in een apologetisch perspectief 
werd gezien: 'Is gelcven in strijd met de 
wetcnschap of is de wetcnschap in strijd 
met het geloof? Dcnk aan de kwestie 
Galilei of aan de onrust betreffende de 
vermeende tegenstelling en onverenig
baarheid van de evolutieleer en het schep
pingsverhaal van de schrift' (blz. 23). 
'Thans', zo vervolgt kardinaal Alfrink, 
'ligt het probleem van de verhouding tus
sen geloof en wetenschap veeleer op het 
terrein van de ethiek'. Kardinaal Alfrink 
doelt hierbij niet aileen op het feit dat ecn 
zeer groat dee! - hij noemt 95 % - van 
de wetenschapsbeoefening ligt op het ter
rein van de toegepaste research, waar 
ethische problemen aan de orde van de 
dag zijn, maar ook op dat van de funda
mentele research (het onderscheid tussen 
beide is trouwens, naar mijn mening, wei
nig scherp). Zijn de toegepaste methodes 
moreel te verantwoorden? Is het niet beter 
sommige terreincn maar niet te betreden? 
Kardinaal Alfrink's constatering is juist, 
wat niet wegneemt dat er ook op het ter
rein van de zuivere wetenschap ernstige 
botsingcn kunnen ontstaan tussen opvat
tingen die door het kerkelijk leergezag 
worden gehuldigd en de bevindingen 
waartoe een onderzoeker geraakt. De gene
ra tie waartoe prof. Rutten behoorde, die 
in 1931 tot buitengewoon hoogleraar in 
de experimentele psychologic in Nijmegen 
werd benoemd en bij die gelegenheid door 
Mgr. A. Diepen, bisschop van het diocees 
van 's-Hertogcnbosch (waaronder Nijme
gen ressorteert) op het matje werd ge
roepen in verband met het leerstuk van 
de vrije wil (blz. 27), voelde zich nog ge
sterkt door de gedachte dat er uiteindelijk 
geen tegenspraak kon bestaan tussen de 
bevindingen van de wetenschap en de in
houd van de Opcnbaring, zoals die door 
het kerkelijk leergezag werd uitgelegd. 
Van de thans levende gcneratie kan dat, 
zoals men uit de doorwrochte zeer lezens
waardige bijdragen tot deze bundel kan 
opmaken, niet meer worden gezegd. 
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Van de redactie 

Het is goed gebruik een kabinet na afloop te beoordelen op zijn daden. Deze evaluaties 
van kabinetsbeleid plegen veelal geschreven te worden door toeschouwers van dat 
beleid. Daar is veel voor te zegggen, omdat daarmede een kritische distantie ten op
zichte van het gevoerde beleid gewaarborgd kan worden. 

De zwakte van dit soort beschouwingen is meestal dat zo overduidelijk blijkt dat deze 
geschreven zijn door huitenstaanders. Men stond aan de wal, en niet op het schip; en 
het is niet uitgesloten dat de schipper meer heeft gezien en beleefd dan de toeschou
wer. Vandaar dat de redactie in dit nummer vijf bijdragen bijeen brengt van bewinds
lieden die schrijvcn over de barrieres en knelpunten die zij de afgelopen jaren heb
ben ervaren bij de realisatie van hun idealen op de respectievelijke vakgebieden. 
Aldus kunnen meer achtergronden van het gevoerde beleid zichtbaar gemaakt worden, 
op basis waarvan vermoedelijk tevens een aantal lijnen zijn te trekken voor het de 
komende jaren te voeren beleid. Een evaluatie dus van de makers van dat beleid: 
Albeda, Beelaerts van Blokland, Gardeniers, De Geus en De Ruiter. 

Er is nog een ander motief om in dit nummer de direct betrokkenen aan het woord 
te Iaten. Wij doelen op het volgende. 

Gangbare evaluaties van kabinetsbeleid gaan vrijwel altijd uit van de vooronderstel
ling, dat een kabinet de belangrijkste bouwmeester in onze samenleving is. Aldus 
dreigt snel, dat dit soort beschouwingen gaan over het al dan niet juist aanwenden van 
macht van een aantal personen, waarvan het maar de vraag is of men deze macht 
feitelijk had. Evaluaties van kabinetsbeleid worden pas echt interessant, wanneer de 
vraag aan de orde komt welke macht en verantwoordelijkheid een kabinet metterdaad 
heeft in een samenleving, waarin het heersen van de politiek over andere levenssferen 
door grate groepen wordt afgewezen als ongewenst en niet efficient. 'Het kabinet is er 
zich van bewust, dat de overheid niet bij machte is aile tekorten in onze samenleving 
te verhelpen en in aile noden te voorzien', aldus de verklaring van het kabinet-Van 
Agt in januari 1978. 

Maar het is wei een vraag of het kabinet-Van Agt heeft kunnen voorkomen dater 
te overspannen verwachtingen omtrent zijn optreden zijn ontstaan. Is het kabinet er 
met het toenemen van de druk van de problemen, voldoende in geslaagd steeds op
nieuw de vraag aan de orde gesteld te krijgen wie, in welke mate, voor welke vraag
stukken verantwoordelijk gesteld moet worden. Zijn parlement en kabinet de laatste 
jaren niet overspoeld geraakt door een samenleving, die de problemen eenvoudig op 
de stoep van de overheid wenste te deponeren: onmachtig (naar eigen besef) maar 
vooral onwillig om er zelf mee aan de slag te gaan. Aan de andere kant wenst dezelfde 
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samenleving geen politiek centralisme en wordt een eigen verantwoordelijkheid op 
tal van terreinen gevraagd. 

De vraag komt op of de laatste jaren de bal niet te zeer in de voeten is gespeeld van 
een college dat niet is toegerust om het spel te maken en daartoe evenmin competent 
is. Moet de vraag naar de daden van een kabinet dan ook in feite niet verlegd wor
den naar een analyse van de heersende politieke cultuur? Zijn de daden van een kabi
net niet veel meer het produkt van politiek/ culturele omstandigheden waarin het komt 
te verkeren, de druk die het daaruit krijgt te verwerken, de uitdagingen waarvoor het 
komt te staan dan dat de politieke kleur een doorslaggevende verklaring oplevert? 

Dit is een wat ontmoedigende benadering voor al die partijen die menen dat het ver
lossende woord in tal van problemen v66r alles uit Den Haag moet komen. Voor een 
analyse vanuit christen-democratische optiek Iijkt het echter essentieler te onderken
nen, dat het realiseren van onze idealen niet aileen een politieke strijd vraagt en wellicht 
zelfs niet in de eerste plaats. Wanneer de politieke cultuur beslissend is voor de wijze 
waarop een kabinet optreedt en kan optreden, dan moet een kabinet niet beoordeeld 
worden naar wat het concreet heeft gedaan aan het zelf oplossen van de problemen; 
het zal dan allereerst en vooral geanalyseerd moeten worden op de vraag wat het heeft 
gedaan om de crisisverschijnselen in onze samenleving ter bevoegder plekke bespreek
baar en hanteerbaar te maken. De lezer oordele zelf. 

Het nummer wordt afgesloten met een boekbespreking van dr. H. van Ruller van 
'Politiek, de staat en het staatsapparaat' door dr. U. Rosenthal. 
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door dr. W. Albeda 

et Dr. W. Alheda is minister van Sociale Zaken sinds 
19 december 1977. Voor zijn henoeming tot minister 
was hij hoogleraar in de vergelijkende arheidsverhou
dingen bij de interfaculteit hedrijfskunde van de Stich-

en ting Bedrijfskunde in Delft. 
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Koers houden bij tegenwind 

Ervaringen 
Negentien december 1977. Daar stonden we dan. Een kieine meerderheid in het 
parlement. Rumoer over onenigheid in het CDA. Wat kon het worden? 

Op zaterdag 10 december had ik samen 
met Piet Vos van de lndustriebond FNV 
een praeadvies verdedigd over de overleg
economie voor de Vereniging voor Staat
huishoudkunde. Mijn basisstelling: in een 
moderne welvaartsstaat behoort overleg 
tussen regering en sociaie partners een 
hoeksteen te vormen voor het beieid. On
gewild werd die bijeenkomst van 10 de
cember een soort verklaring vooraf van de 
minister-in-spe. Het woord overlegecono
mie heeft mij dan ook nogal achtervolgd 
sindsdien. En terecht. Men mag ook een 
bewindsman aan zijn woord houden. 
Ik had weinig illusies. Het is bekend hoe 
de vakbeweging in haar geheei, en de 
FNV in het bijzonder reageert op een ka
binet, waarin de VVD wei, en de PvdA 
niet zetelt. Daarbij komt dan nog de niet 
geringe problematiek waarmede de vakbe
weging in eigen huis (het fusie-proces 
NVV-NKV nog niet voltooid, onenigheid 
over be lei d) en in haar werkterrein te rna
ken had. Groeiende werkloosheid, drei-
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geode bedrijfssluitingen. In wezen moest 
veel gevraagd en kon weinig beioofd wor
den. 
Bestek '81 was veei meer dan een bezuini
gingsnota. Men vindt daarin aanzetten 
voor een gei:ntegreerd inkomensbeleid, ar
beidsmarktbeleid, medezeggenschap en 
werkgelegenheidsbeleid. Maar naar buiten 
toe vielen de pijnpunten op: Men zag wei 
de kortingen op de sociale zekerheid en 
niet de aankondiging van de wettelijke 
vastlegging van de koppelingen; de aange
kondigde kortingen voor ambtenaren en 
trendvolgers werden aanleiding tot een 
niet meer ophoudende discussie. Het in 
wezen optimistische Bestek '81 (wij gingen 
uit van 4 jaren met 3 % economische 
groei) werd als een aileen maar negatieve 
nota afgedaan door de vakbeweging. De 
kansen voor de overlegeconomie waren 
van het begin af niet groat. 

Het began allemaal nog wei aardig. Mijn 
eerste wetje (de niet-cao-inkomens) pas-
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seerde nog v66r de regeringsverklaring, 
met algemene stemmen de Tweede Ka
mer. Maar al gauw veranderde de sfeer. 
Pasen '78 Ianceerden wij een ongekend 
grote steunactie voor de scheepsbouw en 
de zware industrie. Bijna 1 miljard werd 
voor een aantal bedrijven op tafel gelegd. 
De reactie van de Industriebonden was, 
zoals men kon verwachten, negatief. Er 
gingen ondanks de reddingsoperatie vele 
barren verloren en men was nog niet zover 
het onvermijdelijke in te zien. De regering 
evenmin. De steunoperatie was te gene
reus. We waren nog te optimistisch over 
de komende jaren. De toon waarmee over 
het kabinet werd gesproken in 'Zin' - het 
blad van de Industriebond FNV - was 
rabiaat. Over overlegeconomie werd nog 
slechts sneerend gesproken. Maar het 
overleg brak niet. Dit werd blijkbaar het 
overlegmodel tegenover een 'verkeerd' 
kabinet. Men was te realistisch om de 
overlegeconomie op te breken, maar de 
achterban moest wel weten hoezeer het 
tegen de borst stuitte, dat het moest. De 
conclusie, die velen trokken, dat de onre
delijkheid van de verwijten het falen van 
de overlegeconomie betekende, was dus 
onjuist. Ik wil niet zover gaan, dat het 
omgekeerde het geval was. Maar uit tal 
van symptomen bleek en blijkt, dat nie
mand van de overlegeconomie af wil. Het 
probleem is slechts, dat met name de FNV 
haar participatie daarin begeleidt met 
(meestal ongetwijfeld gemeende) beledi
gingen. Een niet geheel onbedenkelijke en 
ook niet ongevaarlijke methodiek. De 
achterban zou de scheldkanonnades kun
nen gaan geloven. Daarmede zijn en de 
overlegeconomie en vee] zorgvuldig opge
bouwde vakbondsinvloed verdwenen. Wie 
maandelijks 'Boemerang', het jongeren
blad van de FNV leest, begrijpt wat ik be
doe!. Onversneden en onverstandig gepo
lariseer, dat geen ruimte laat voor de be
reidheid tot dialoog zonder welke de 
overlegeconomie - maar voor de demo
era tie geldt hetzelfde - niet kan Ieven. 
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De overlegeconomie bleef functioneren, 
stel ik vast, maar zonder grote voldoening. 
Ons systeem van arbeidsverhoudingen is, 
bepaald als het is door een geschiedenis 
van 80 jaar, te solide om aan het wan
trouwen van de Ieiding in een 'verkeerd' 
kabinet te gronde te gaan. Maar het func
tioneert minder dan optimaal. Dat er geen 
akkoorden kwamen, is vrij normaal. Af
gezien van '73 (maar dat was er dan ook 
naar) hebben wij geen centrale akkoorden 
gehad in Nederland. We hadden overigens 
een redelijke mate van arbeidsvrede. Maar 
de prijs daarvoor was in '78 en '79 te 
hoog. Ondanks de tegenvailende econo
mische groei bleven de reele lonen stijgen, 
met negatieve gevolgen voor de concur
rentiepositie en voor het overheidsbudget. 

Het blijft te betreuren, dat het bijna
akkoord van eind '79 mislukte. Ik vond 
het moeilijk te verteren, dat bij zoveel in
spanning van de zijde van aile partijen 
wantrouwen en onwil toch weer zegevier
den. Daarbij kwam toen nog de snelle 
achteruitgang van de wereldeconomie. 
Weer draaide de overlegeconomie op voile 
toeren. Een vrijwiilige loonpauze. Voort
gezet overleg. Maar de weerstand was te 
groot. De eerste loonmaatregel was onver
mijdelijk. Ik heb mij fel verzet tegen de 
gedachte van Andriessen en anderen, met
een maar voor twee jaar een maatregel te 
nemen. Mijn uitgangspunt moest blijven: 
vertrouwen in overleg. 
Men weet hoe het gelopen is. Overle~ over 
een vervanging van de prijscompensatie 
per 1/1-'81 mondde uit in zoveel eensge
zindheid, dat ik het avontuur van een par
tiele loonmaatregel aandurfde. Die blijkt 
overigens nog redelijk te functioneren 
ook. Ondanks aile protesten ligt er nu een 
vorm van ingrijpen op tafel die de onder
handelingsvrijheid maar weinig aantast. 
Er is geen aanleiding voor somberheid 
over onze arbeidsverhoudingen. Ondanks 
aile bitterheid, ondanks pijnlijke aanva
ringen met vakverenigingen en werkge-
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versorganisaties was er altijd weer reden 
voor waardering voor de verantwoorde
lijkheidszin van beide zijden. 

Teleurstelling 
De echte, diepe, teleurstelling was de bijna 
explosieve groei van de werkloosheid na 
het begin van 1980. Ondanks de tegenval
lende groei van '78 en '79 was de werk
loosheid vrij stabiel gebleven. De werkge
legenheid brokkelde wat af in de industrie. 
Maar de cijfers over '79 gaven wat hoop. 
In '79 lanceerden wij een arbeidsplaatsen
plan om de stagnerende werkgelegenheid 
in de particuliere sector wat te compense
ren. Maar de economische groei liep ver
der terug in 1980. De nieuwe golf van 
olie-prijsstijgingen deed de wereldhandel 
sterk tegenvallen. Hoewel de schoolver
laters eigenlijk nag redelijk een baan wis
ten te vinden leidde de groei van de be
roepsbevolking tot een stijging van de 
werkloosheid overeenkomstig netto-aan
was. 
Het najaar van 1980 en het voorjaar van 
1981lieten sterke groei zien van de werk
loosheid. Met name het inzakken van de 
bouw, door de combinatie van een hoge 
rente, stagnerende investeringen, en aan
tasting van de koopkracht leidde tot een 
kettingreactie in het bedrijfsleven. Forse 
injecties in de bouwnijverheid in zomer, 
najaar en voorjaar konden noch de be
drijfsinvesteringen, noch de aarzelende 
kopers op de woningmarkt voldoende mo
tiveren om de aanzwellende werkloosheid 
een halt toe te roepen. 
Maar bovendien was er de groei van het 
aantal mensen met een inkomen maar 
zonder werk, en dat vertaalde zich met de 
tegenvallende belastingontvangsten in een 
groeiend financieringstekort. Dat laatste 
beperkte de armslag voor financiele injec
ties voor de koopkracht, werkgelegenheid 
en investeringen. Een hoogst onaantrek
kelijke situatie, waarin overigens vrijwel 
aile Europese Ianden zich bevinden. Maar 
dat laatste geeft weinig troost. 
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Het is moeilijk terug te denken aan Be
stek '81 met zijn bescheiden correcties en 
achteraf tach eigenlijk pretentieuze doel
stelling: 150.000 werklozen in 1981, zon
der een gevoel van frustratie en teleur
stelling. Staat daar nu oak iets tegenover? 
Ik denk dat er inderdaad wat tegenover 
staat: een groeiende bewustwording van 
de omvang en de ernst van de crisis. Men 
mag de periode '77-'81 zien als een pe
riode van overgang na de jaren van de on
gekende economische groei zoals die tot 
het begin van de jaren '70 nog plaatsvond. 
Op het herstel van die groei werd in de 
periode-Den Uyl- ondanks zijn wijze uit
spraak: 'het wordt nooit meer zoals het 
geweest is' - nog steeds gerekend. Wij 
weten nu, dat Den Uyl op dat moment, 
sprekende als minister-president (ex ca
thedra) meer gelijk had, dan hij zelf ach
teraf geloofde (althans hij gedroeg zich 
daar niet naar). 

Langzaam maar zeker kwam de bood
schap over. Men had niet te maken met 
een wat somber en conservatief kabinet: 
wij maken een depressie door als in de 
jaren dertig. En- wat ernstiger is - net 
als toen is er geen simpel en aansprekend 
middel voor het economisch herstel. Voor 
aile zekerheid vraagt de oppositie dan oak 
om een 'ander beleid' zonder de kiezer te 
vertellen, dat dat andere een variatie is 
op een thema, dat de burger uitermate 
bekend zal voorkomen: matigen, bezuini
gen en industrialiseren. 
In wezen komen weer niet uit zonder een 
internationale aanpak. De depressie heeft 
internationale oorzaken. Daar alleen kan 
de fundamentele oplossing liggen. Van
daar ons voorstel om te komen tot een 
'Verenigde Raad', een bijeenkomst van 
de ministers van Sociale Zaken, Economi
sche Zaken en Financien uit de Euro
pese Gemeenschap. In die bijeenkomst 
(in de wandeling de J umboraad ge
naamd) moet worden getracht te 
komen tot een gezamenlijke gecoordi-
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neerde aanpak van de werkloosheidspro
blematiek. Op 11 juni is inmiddels een 
eerste bijeenkomst van de 'Verenigde 
Raad' gehouden. Wie daarvan de uitein
delijke oplossing verwacht, verwacht veel 
te veel. De problemen zijn groot, de 
marges voor nieuw beleid zijn gering, 
bovendien is de bereidheid tot een 
fundamenteel-Europese aanpak niet 
groot. Maar wellicht is dit een eerste 
stap op een weg die op iets langere 
termijn hoop geeft op meer. 

De ontwikkeling van een inkomensbeleid 
Ik vind en vond, dat er een raamwet in
komensvorming moest komen. Dat bleek 
een veel grotere opgave, dan velen den
ken. Het was al een grote opgave om de 
adviesaanvraag aan de SER samen te stel
len. Dit kostte diepgaand en langdurig 
overleg binnen het ministerie en tussen de 
verschillende departementen. 
Inkomensbeleid is immers zeer ingrijpend 
en veelomvattend. Zo speelde en speelt er 
een moeilijke discussie met betrekking tot 
de vraag hoe ver de coordinerende rol van 
de minister van Sociale Zaken precies 
moet gaan. Er is geen verschil van mening 
over dat de coordinatie door de minister 
van Sociale Zaken de verantwoordelijk
heid van de andere bewindslieden niet uit
sluit. Een probleem ligt er bij de relatie 
tussen Sociale Zaken en Financien. Hoe
ver strekt de coordinatietaak van Sociale 
Zaken zich uit? Valt hieronder ook de be
lastingheffing of valt die daar buiten? 
Traditioneel wordt de belastingheffing ge
zien als een zaak apart. 
Ik denk dat het zo niet kan blijven. Be
lastingheffing is, behalve een middel om 
de schatkist te vullen, ook een instrument 
van inkomenspolitiek. En dat betekent 
een moeilijk coordinatieprobleem tussen 
de minister van Sociale Zaken en die van 
Financien. Wie de adviesaanvrage leest 
ziet hoe omzichtig deze problematiek be
naderd is. 
De SER heeft het ad vies over de Raamwet 
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nog niet uitgebracht. Dat betekent dat de 
regering nog geen wetsontwerp kon indie
nen. Wel ligt er een voorontwerp klaar, 
dat binnenkort aan de SER zal worden ge
zonden, als uitwerking van de adviesaan
vrage. 
Maar ook al is het advies er nog niet, er 
moet natuurlijk toch inkomenspolitiek 
worden gevoerd en dat kan en mag niet 
aileen een loonbeleid zijn. Vandaar dat 
in de praktijk toch grote stappen moesten 
worden gedaan in de richting van een sa
menhangend inkomensbeleid. Dit bete
kent, dat het beleid dat Lubbers en Boers
ma hadden ontwikkeld voor de inkomens 
van de vrije beroepen verder moest 
worden uitgebouwd. Daaraan is hard ge
werkt. Op basis van enquetes over de in
komens en kosten, en van in overleg met 
de betrokken groepen 'geprikte' normin
komens werden 'restinkomens' in positie
ve of negatieve zin vastgesteld. Men kent 
het vervolg. Onenigheid met de Landelijke 
Specialisten Vereniging over de afbouw 
van de positieve restpost leidde tot een 
kort geding, waarbij de rechter uitsprak, 
dat de Prijzenwet onvoldoende wettelijke 
basis vormt voor een inkomensbeleid met 
andere dan conjuncturele doelstellingen. 
Dit leidde er weer toe, dat beide Kamers 
op de valreep de 'Tijdelijke wet normering 
inkomens vrije beroepsbeoefcnaars' be
handelden en unaniem goedkeurden. 
Daarmede werd weer een stapje gedaan 
naar een sluitend systeem. 

Ook de inkomens in de quartaire sector 
vroegen om een wettelijk instrumenta
rium. Bestek '81 kwam met het voorstel 
niet slechts de inkomens van de ambtena
ren, maar ook die van de trendvolgers 
iets te korten op grond van de voorrech
ten die heiden hebben (bestaanszekerheid, 
pensioenrechten etc.). 
Dit betekende dat toen de werkgevers en 
werknemers in de trcndvolgers-sectoren 
zich hiertegen verzetten ook op dit terrein 
ad hoc wetgeving moest worden ontwik-
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keld. Ook deze wetgeving loopt vooruit op 
de Raamwet. Uniek was, dat uit de dis
cussie met de betrokken vakverenigingen 
een voorstel rolde om tegenover de kor
tingen (waarvoor de basis zwakker was 
dan voor de ambtenaren) een aanbod van 
5.000 arbeidsplaatsen te doen. Helaas was 
ook op die basis geen vrijwillig akkoord 
bereikbaar. 
Naar mijn gevoel spreekt het vanzelf, dat 
de inkomensvorming in de quartaire sec
tor niet zonder meer aan vrije onderhan
delingen kan worden overgelaten. Het 
gaat immers om instellingen die Of door 
de schatkist of door premies worden ge
financierd. Gegeven de financieringsme
thodiek die hier overheerst is er geen te
genstelling tussen 'werkgevers' en 'werk
nemers' in deze bedrijfstak. Men kan het 
vrij gemakkelijk eens worden en de reke
ning bij de overheid presenteren. In de 
definitieve Raamwet zal een op deze sec
tor toegesneden paragraaf moeilijk kun
nen ontbreken. Dit betekent uiteraard 
niet, dat wettelijke bevoegdheden altijd 
zouden moeten worden gebruikt. Overleg 
in vrijheid en met eigen verantwoordelijk
heid van de sociale partners is uiteraard 
verre te prefereren boven regeling van bo
venaf. 
Andere belangrijke elementen in het inko
mensbeleid waren het salarisbeleid voor 
ambtenaren, waarbij speeciaal het beleid 
ten aanzien van de hoogste inkomens aan
dacht verdient (een domein van de minis
ter van Binnenlandse Zaken, die zijn be
leid echter afstemt met de minister van 
Sociale Zaken). 

En dan is er tenslotte uiteraard het loon
beleid, waarover ik reeds sprak. Er was 
dus we] degelijk een samenhangend inko
mensbeleid en meerdere bouwstenen 
daartoe werden gelegd. Maar mijn ambts
opvolger zal de moeilijke opgave krijgen 
met die bouwstenen de Raamwet tot stand 
te brengen. Hij of zij kan daartoe gebruik 
maken van veel ervaringen, en van vee! 
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reeds geleverd voorwerk. 
Een nieuw ontwerp voor de Vermogens
aanwasdeling dat na moeizame discussies 
binnen het Kabinet tot stand kwam ont
moette zoveel kritiek van links en rechts 
en van iedereen, dat wij besloten tot een 
grondige wijziging van ons ontwerp. Meer 
en meer rijst bij mij in ieder geval de 
twijfel of we wel op de goede weg zijn met 
het zoeken naar een wettelijke regeling 
gebaseerd op het moeilijk definieerbare 
en daarmee moeilijk hanteerbare begrip 
'overwinst'. Nu het liggende ontwerp door 
de stilzwijgende samenwerking van PvdA 
en VVD op een wat langere baan is ge
schoven is er aile aanleiding voor nieuwe 
bezinning. 
Ik denk dat de nieuwe ideeen over een 
werkgelegenheidsfonds en investerings
loon veel meer uitzicht bieden voor een 
combinatie van bezitsvorming en rich
tinggeving aan de economische ontwik
keling 

De sociale zekerheid 
Behalve op het terrein van de arbeidsver
houdingen lagen onze moeilijke proble
men op het terrein van de sociale zeker
heid. De sociale zekerheid zit in de porte
feuille van staatssecretaris De Graaf. Met 
hem heb ik een ideale samenwerking. Wij 
behoeven elkaar niet uitvoerig te spreken 
om het eens te worden. Een gemeenschap
pelijke achtergrond leidt tot eenzelfde 
aanpak en een goede vriendschap is de 
basis voor een volmaakte coordinatie. 
De structuur van ons systeem van sociale 
zekerheid is zodanig dat een economische 
groei van 0 % gepaard gaat met een groei 
van de sociale uitkeringen (inclusief de 
volksgezondheid) van rond 3 % per jaar. 
Houdt men er daarbij rekening mee, dat 
dit gehele complex rond een derde van 
het nationaal inkomen opeist, dan is daar
mede de problematiek van de sociale ze
kerheid op tafel gelegd. Wie voorkomen 
wil dat de kosten van het stelsel onze ge
hele economic uit het lood gaan brengen, 
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moet iets aan de ingebouwde groei van 
dit stelsel doen. 
Maar daarmede ligt een probleem op tafel 
dat niet slechts technisch moeilijk is, eco
nomisch zeer dringend om een oplossing 
vraagt en sociaal-economisch als een 
struikelblok klaar ligt voor ieder kabinet, 
maar vooral sociaal-ethische gevolgen in
houdt waarmee de christen-democratie 
het terecht moeilijk heeft. 
Iedereen weet dat er iets gebeuren moet 
op het terrein van de sociale zekerheid. 
Maar het gaat hier om het grote goed van 
de maatschappelijke solidariteit. Dat moet 
bij het corrigeren van een structureel te 
kostbaar systeem voortdurend in gedach
ten worden gehouden. Daarom is het veel 
beter te zorgen dat minder mensen uitke
ringen nodig hebben, dan dat uitkeringen 
omlaag gebracht worden. Maar volume
beleid is technisch moeilijk en kost tijd. 
Bovendien, bij een zeer trage groei hebben 
we enerzijds die tijd niet, en anderzijds 
komen we er niet met een volumebeleid 
aileen. 

De omvangrijkste operatie tot nu toe was 
de Wet Aanpassingsmechanismen. In deze 
wet vindt men beide elementen: correc
ties die verdedigbaar zijn uit solidariteits
overwegingen en een niet geringe bezuini
ging. Daarnaast is er de operatie Kinder
bijslag die de staatssecretaris geheel door 
de beide Kamers loodste. Thans zijn twee 
complexe ontwerpen voor wetgeving ge
heel - of bijna geheel - rijp voor parle
mentaire behandeling. 

1. Een eerste aanpak van de W AO 
(groeier no. 1 binnen onze sociale zeker
heid). In de eerste instantie gaat het daar
bij om een aanpak, die het karakter heeft 
van volumebeleid. Mensen moeten niet 
meer zo gemakkelijk worden afgeschoven 
naar de WAO. Het gaat in deze wetgeving 
immers om twee zaken: 

a) revalidatie en weer inschakeling 
b) uitkeringen. 
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Juist het eerste punt vraagt meer aan
dacht. Daarnaast ligt er het probleem van 
de uitkeringen. Op dat punt steekt het 
probleem van de ongelijke positie van de 
langdurig werkloze: vergeleken met de 
W AO-er - vooral wanneer het gaat om 
een W AO-er met een redelijke 'restcapa
citeit' - onderscheidt zich immers de een 
niet zo zeer van de ander. Welke con
clusie trekken we daaruit? 

2. Er ligt een project klaar om te komen 
tot een integratie van de diverse werk
loosheidsregelingen. 

Verder moeten in een latere fase alle 
loondervingsregelingen onder een noemer 
gebracht worden. 
Dan heb ik het nog niet eens gehad over 
de aanzetten tot een reorganisatie in de 
sfeer van de uitvoering van de sociale ze
kerheid. 
Staatssecretaris De Graaf heeft in de afge
lopen periode met dat alles een geweldige 
prestatie geleverd. Een volgend kabinet 
zal van zijn reeds gedane arbeid en van 
zijn voorbereidend werk kunnen profite
ren. 

Inspraak en medezeggenschap 
Het Kabinet nam enkele wetsontwerpen 
over die reeds door het vorige waren in
gediend, zoals de wijziging van de Wet op 
de ondernemingsraden en ( op de valreep) 
de Arbeidsomstandighedenwet. In de on
dernemingsradenwet brachten wij enige 
veranderingen aan, maar de gedachte van 
de verzelfstandiging van de OR bleef ge
handhaafd. Dit laatste lag niet helemaal 
voor de hand. 
Persoonlijk vond ik de verzelfstandiging 
zoals die nu in de wet ligt aanvaardbaar 
omdat de gekozen constructie ruimte laat 
voor meer dan een marrier van functione
ren van de raad. De Arbeidsomstandig
hedenwet werd in een unieke vorm van 
overleg met de Tweede Kamer (de Vaste 
Commissie voor Sociale Zaken wijdde er 
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drie uitgebreide Commissievergaderingen 
aan), gewijzigd en daarna met algemene 
stemmen, - in de Tweede en in de Eerste 
Kamer - aanvaard. 

Moeilijker lag het met het Wetsontwerp 
ondernemingsraden voor kleine onderne
mingen. Dit ontwerp lag om twee redenen 
moeilijk. Enerzijds wilde de vakbeweging 
en dus ook de PvdA voor de kleine on
derneming dezelfde opzet en rechten als 
de 'grote' OR. Tk vond dat niet aanvaard
baar. 
Anderzijds wilde men van de zijde van de 
kleine ondernemers Iiever een vee! hech
tere constructie dan de nu voorgestelde. 
Het bleek mogelijk een ontwerp met een 
krappe meerderheid door beide Kamers te 
loodsen. Met name het tegenstemmen van 
de PvdA vie! mij tegen. Maar mijn sug
gestie, dat dit te maken kon hebben met 
de komende verkiezingen, Ieidde bij hen 
tot grote verontwaardiging in de Eerste 
Kamer. 
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Met deze drie regelingen (ondergebracht 
in twee wetten, maar nauw samenhan
gend) is een ingrijpende vernieuwing in 
de medezeggenschap gerealiseerd, waarop 
ik eigenlijk wei trots ben. Bij de SER Iig
gen nog advies-aanvragen die uitzicht bie
den op twee verdere stappen in dezelfde 
richting: een herziening van de structuur 
van de Raden van Commissarissen en de 
mogelijke instelling van bedrijfstakraden. 
Ook op deze pun ten konden wij dus aan
zetten Ieveren, die in een volgende periode 
tot een verdere ontwikkeling kunnen lei
den. 
Bij een krimpende sociaal-economische 
ruimte behoort een intensieve samenwer
king en dus een groeiende medezeggen
schap. In die zin Iigt hier een hoeksteen 
van het beleid. 
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door jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland 

Jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland is minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. V 66r 
zijn optreden als minister ( 19 december 1977) was hij 
burgemeester van Amstelveen. 

Het beleid, barrieres en bottlenecks 

Inleiding 
Een vraag is gemakkelijker afgevuurd, dan een antwoord gegeven. Een redactie kan 
echter niet zonder reacties bestaan. 
De vraag, een bijdrage te leveren over de barrieres en de knelpunten uit de kabinets
periode bij het realiseren van beleidspunten op het eigen terrein, is geen eenvoudige. 
In de maalstroom van de verkiezingen en het gewone werk, doet zo'n vraag op je 
bord naar lucht happen. 

Er ligt daarmee meteen een knelpunt op 
tafel, te weten, werkelijk tijd vinden om 
iets te overdenken binnen de roes van de 
dag. Natuurlijk kan het, maar het kost 
overleg en ruimen, een andere bezigheid 
moet immers wijken. Dit betekent een 
keuze. Een keuze die gemakkelijker is 
naarmate de bezigheid aantrekkelijker 
wordt gevonden. Is het aantrekkelijk te 
schrijven over barrieres en knelpunten? 
Over versperringen en punten, waardoor 
een gewenste ontwikkeling wordt verhin
derd? Of is met barriere bedoeld 'de in
gang van een circus'? Tenslotte is er ook 
een politieke arena. 
Hoe het ook zij, het is wellicht leerzaam 
barrieres en bottlenecks te etaleren. Het 
gevaar is dan aanwezig dat door de vraag
stelling een wat pessimistisch relaas ont
staat, alsof er geen perspectief is, terwijl 
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de christen-democratische visie dat nu 
juist wei inhoudt. 

Het richtsnoer en bet afstemmen 
Als lid van de commissie, die belast was 
met het opstellen van het program '77-'81 
was er bij aile ontwerp-arbeid steeds de 
kernvraag, of met het verkiezingsprogram 
een werkelijk antwoord werd getracht te 
geven op de oproep tot dienst aan God en 
medemens. 
Het aanvaarden van het Evangelie, als 
richtsnoer voor het politieke handelen, 
legt de verplichting op steeds te putten uit 
de bron, die ons is gegeven. Het zit diep 
in de mens eigen smaak toe te voegen en 
het water als het ware te kleuren, gestoeld 
op veronderstelde eigen wijsheid. Het ge .. 
putte water verliest zo de herkenbaarheid. 
Het herkenbaar blijven is de opgave. We 
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treden als het ware als vertaler op. Dit 
houdt in een voortdurend zoeken en grote 
behoedzaamheid bij het ontwikkelen en 
brengen van beleid. Het is immers aller
minst zeker of we goed vertalen, te min
der mogen we lichtvaardig verwijzen naar 
het Woord om te suggereren dat we i1et 
hebben gevonden. In de politick zal dit 
inhouden, dat er sprake is van zowel ze
kerheid als twijfel. Zekerheid over de 
bron, maar twijfel over de vcrtaling. Dit 
houdt in, dat er geen sprake kan zijn van 
een positie innemen alsof wij het alleen 
weten. Het legt ook de verplichting op, 
acht te slaan op de naaste. 
Deze wat meer zoekende opstelling, die 
de bereidheid inhoudt de eigen mening 
wat te relativeren, kan een handicap zijn. 
Politick houdt immers deels in, flink uit 
de verf komcn. De leidraad impliceert 
eerder, zich niet direct op de voorgrond 
willen plaatsen, niet bet toneel opeisen. 
In de politick gaat het er vaak om je te 
verkopen; voordat je bet weet is bet een 
uitleveren en een verwijdering van de 
plaats die je dienend beboort in te nemen. 
Als minister in de wereld verkeren lijkt 
mooi. Je dienaarscbap verkeert ecbter ge
makkelijk in meesterscbap. J e bent wel
licbt wel de situatie meester, maar je 
raakt uit de werkeli]k:e koers. Politick 
werk vraagt een voortdurend toetsen; dit 
strookt met de cbristen-democratiscbe op
vatting, dat er sprake is van een nimmer 
aflatende Evangeliscbe oproep. 

Alles heeft zijn tijd, ook een rijstebrijberg? 
De zandloper blijft doorlopen, de tijd 
vliedt voort. Tijd kost meer dan geld. 
Procedures zonder tijdgrenzen, eindeloos 
beraad en overleg en een adviesraderwerk 
zodat er een rad van avontuur ontstaat. 
Het geduld in de samenleving wordt zo 
bijna te sterk op de proef gesteld. Er ligt 
een rijstebrijberg voordat met de realise
ring van bet beleid kan worden begonnen. 

Het zogenaamde Kroonberoep kan bier 
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genoemd worden. 
Een ieder kan bezwaren indienen tegen 
een bestemmingsplan. Dit kan zicb drie 
maal berbalen. Eerst bij de gemeenteraad, 
dan bij Gedeputeerde Staten en vervolgens 
bij de Kroon. 
De grondregel drie maal is scbeepsrecbt 
beeft bier toepassing gevonden op bet 
land. Het levert een lange weg op. De 
plaatselijke samenleving staat bierbij soms 
voor bet blok. Er kan bijvoorbeeld niet 
meer worden gebouwd, want er is geen 
goedgekeurd bestemmingsplan. 
Het gaat om de spanningsverbouding van 
de recbtszekerbeid en anderzijds de ge
wenste ontwikkeling. Een gescbil be
slecbten op drie niveaus, daar is niets op 
tegen. Er is pas iets tegen wanneer de 
tijdsfactor te overbeersend wordt. Een 
plan dat vier jaar wordt opgebouden, be
tekent een lokale verlamming. Er is uit
eindelijk in de laatste beroepsfase geen 
enkele tijdsbegrenzing, zodat de bele plan
ning op losse scbroeven komt te staan. 
Om de proceduregang te verbeteren is 
veel gebeurd, nocbtans blijft bet tijdsbe
lang zorgelijk. 

De voorstellen tot wijziging van de Wet 
Ruimtelijke Ordening geven verdergaande 
verbeteringen waarbij bet Kroonberoep 
zelf intact blijft. Te bopen valt dat straks 
de werking beter is, qua tijdsduur. Een te 
lange recbtsgang werkt ondermijnend. 
Regels stellen en procedures uitstippelen 
is op zicbzelf goed, maar de totale tijds
duur mag daarbij niet uit bet oog worden 
verloren omdat een samenleving recbt op 
voortgang heeft. 
In bet algemeen is er dan ook naar ge
streefd procedures kritiscb te bezien en te 
verbeteren. Een teveel aan regelingen kan 
eveneens scbaden, vandaar bijvoorbeeld 
het streven om de Voorscbriften en Wen
ken op te beffen. 

Coordinatie in de ruimtelijke ordening 
Voor een minister belast met coordine-
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rende taken is interdepartementaal over
leg geboden. Dit is geen spectaculair werk 
maar wei erg belangrijk. Het overleg kan 
op zichzelf erg uitputtend zijn en voort
gaan tot je een ons weegt. Gelukkig valt 
dit in de praktijk mee. Het zal overigens 
altijd betrekkelijk veel tijd kosten. Er 
wordt immers naar gestreefd alle betrok
ken departementen op een noemer te krij
gen. 

De coordinerend minister kan procedures 
uitzetten. Dit houdt in: besprekingen be
leggen en tijdpaden uitstippelen, maar hij 
blijft afhankelijk van een zekere medewer
king van de collega's. Er kunnen bij ge
breke van overeenstemming knopen wor
den doorgehakt in de ministerraad. Dit 
laatste is geen kroon op het werk, maar 
eerder een ultimum remedium. 
Een aangelegenheid voor een bepaalde 
regio en/ of voor een beleidssector van 
belang, is vaak voor de gehele minister
raad van minder belang. Een te veel op
voeren van geschillen zou de ministerraad 
ontwrichten. Dit kan dus niet. Derhalve 
wordt er naar gestreefd door overleg er 
uit te komen. Dit kan veel tijd vergen, 
vooral bij patstellingen. 
Een samenleving kan echter niet te lang 
wachten. Voortgang in een besluitvor
mingsprocedure moet eerder meer dan 
minder aandacht krijgen en worden ver
beterd. 
Op het terrein van de ruimtelijke ordening 
is een organisatorische structuur ontstaan, 
die zekere waarborgen biedt voor een 
dergelijke voortgang. Er is een interdepar
tementale commissie onder een onafhan
kelijke voorzitter (Rijks Planologische 
Commissie, RPC) en een onderraad van 
de ministerraad onder Ieiding van de mi
nister-president (Raad voor de Ruimte
lijke Ordening en Milieuhygiene, RROM). 
In het algemeen bestaat de neiging het 
advieswerk op te rekken. Een adviesaan
vrage verdwijnt dan in de brievenbus van 
te veel interdepartementale organen. Er 
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is dan weer behoefte aan een advies, dat 
het totaal omvat. 

Om te vermijden, dat teveel adviserende 
arbeid wordt verricht, is er een commissie 
die speciaal beziet wie wat doet op het 
terrein van de ruimtelijke ordening en de 
milieuhygiene. Het is ook niet beslist no
dig dat elke interdepartementale com
missie aan de slag gaat. In de RPC zijn 
bijvoorbeeld alle departementen vertegen
woordigd, zodat veel terreinen bestreken 
worden. Ter aanvulling zij vermeld dat er 
nog een dwarsverbinding bestaat met de 
samenleving door het bestaan van de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Or
dening (RARO), waarin onder meer tal 
van organisaties zijn vertegenwoordigd. 
Deze raad kan gevraagd en ongevraagd 
adviseren. 
De coordinatie is wei verzekerd, zo zou 
ter afsluiting kunnen worden opgemerkt. 
De organisatorische structuur is zelfs wet
telijk verankerd. Op zichzelf is het daarbij 
geen nadeel dat door overreding getracht 
moet worden een oplossing te vinden. 
Overigens kunnen zich hierbij knelpunten 
voordoen. Knelpunten die in sommige 
gevallen eerder zouden kunnen worden 
opgelost wanneer er voor de ruimtelijke 
ordening sec middelen op de begroting 
zouden staan. Bij de middelen gaat het 
echter uitsluitend om onderzoek; een post 
met een stimulerende werking, zoals die 
voor de bufferzones is een uitzondering. 

Nog moet worden opgemerkt dat in het 
algemeen coordinatie niet echt wordt op
gelost door zoveel mogelijk bijeen te vegen 
binnen een departementale muur. Dit kan 
temeer niet wanneer het facet zelf een vrij 
breed terrein raakt. 

Afstemming binnen bet be!eidsterrein van 
de ruimtelijke ordening 
Voorts zijn er bepaalde vorderingen ge
maakt met de afstemming van het beleid 
door het werken aan de derde nota voor 
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de ruimtelijke ordening en de verschil
lende structuurschema's. Voorbeelden 
liggen op het gebied van landinrichting, 
openluchtrecreatie, natuur- en land
schapsbehoud, burgerluchtvaartterreinen, 
volkshuisvesting en verkeer en vervoer. 
Totaal zijn er in de kabinetsperiode acht 
als beleidsvoornemen naar buiten ge
bracht en ten aanzien van vijf structuur
schema's viel de regeringsbeslissing. Wan
neer daarnaast nog wordt gedacht aan 
de vaststelling van de Verstedelijkings
nota en aan planologische kernbeslissin
gen als de Waddenzee, dan is er vee! be
leid uitgekristalliseerd. 
Bij een structuurschema gaat het om 
nota's over te voeren lange-termijnbeleid 
ten aanzien van bepaalde voorzieningen, 
die van betekenis zijn voor het ruimtelijk 
beleid en waarvoor het rijk in belangrijke 
mate verantwoordelijkheid draagt. Door 
deze structuurschema's wordt de samen
hang in het nationale beleid bevorderd. 
De mogelijkheid wordt tevens geschapen 
tot afstemming van het beleid tussen rijk, 
provincie en gemeente. Hierbij heeft de 
provincie via het streekplan en de goed
keuringsbevoegdheid van Gedeputeerde 
Staten, een sleutel in handen. Een voor
deel is voorts dat door de structuursche
ma's het rijksbeleid op langere termijn 
beter te volgen is. 

Om het beleid op het terrein van de ruim
telijke ordening te voeren blijft in onze 
gedecentraliseerde eenheidsstaat de mede
werking van andere bestuurslagen onont
beerlijk. Hierbij is veel overleg nodig. In 
principe is er een instrumentarium waar
mede het beleid kan worden afgedwongen. 
Dit is echter meer er op gericht te zorgen 
dat iets niet gebeurt dan wel. Een actieve 
ontwikkeling kan praktisch alleen maar 
worden afgedwongen met de grootst mo
gelijke moeilijkheden. Ons bestuurlijk be
stel is er nu eenmaal meer op gericht elke 
bestuurslaag zoveel mogelijk in zijn waar
de te Iaten. Dit houdt in, dat een gemeente 
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oog moet hebben voor rijksbeleid. Is dit 
niet het geval, dan roept de gemeente zelf 
de vraag naar centralisatie op. 
Onderwerpen van rijkszorg, zoals een 
nationale luchthaven, natuurterreinen van 
hoge waarde en rijkswegcn moeten nu 
eenmaal ook ruimtelijk veilig onder dak 
worden gebracht. 
Wanneer eenmaal het beleid op nationaal 
niveau is uitgekristalliseerd en na het 
doorlopen van de hele planologische kern
beslissingsprocedure de regeringsbeslis
sing is genomen, moet er heden ten dage 
nog veel overleg worden gevoerd voordat 
het rijksbeleid is veilig gesteld. Dit over
leg is op zichzelf goed, omdat in gezamen
lijkheid de rijksdraad wordt ingevlochten, 
maar ontbreekt op provinciaal of gemeen
telijk niveau de wil, dan zal een sterker 
en sneller werkend instrumentarium 
eigenlijk geen luxe zijn. Er is nu wel erg 
veel tijd mee gemoeid. Hierbij valt bij
voorbeeld te denken aan het tot ontwik
keling brengen van nieuwe bouwlocaties. 
Sommigen denken daarbij overigens dat 
het rijksinstrument van een aanwijzing in 
zo geval onmiddellijk uitredding brengt. 
Hierbij is meer de wens de vader van de 
gedachte, dan inzicht in het openbaar be
stuur. 

Adviesorganen 
Voordat een onderwerp rijp is voor het 
parlement is er de adviesronde. Onder
werpen op het terrein van de ruimtelijke 
ordening, stadsvernieuwing en volkshuis
vesting raken vaak andere terreinen. 
Gauw zijn er meerdere adviesorganen in 
het spel en daarnaast bestaat de neiging 
bij sommige instellingen, hoewel zij in 
een dergelijk orgaan zijn vertegenwoor
digd, nog een onversneden eigen geluid te 
willen doen horen. 
Het inschakelen van adviesorganen kost 
tijd. Theoretisch behoeft de adviesronde 
in feite niet qua tijd opgerekt te worden 
bij het inschakelen van een of meer orga
nen, omdat voor elk orgaan dezelfde tijd 
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beschikbaar wordt gesteld. De praktijk 
leert dat de termijn lang niet altijd wordt 
gehaald. Bovendien zit men later met veel 
adviezen, die natuurlijk dikwijls niet spo
ren, zodat de uiteindelijke beleidskeuze 
moeilijk wordt. 
Het zou wellicht aanbeveling verdienen 
dat de verschillende adviesorganen meer 
afgestemd op elkaar werken en in voor
komende gevallen naar een advies streven. 
Tussen de RARO en de RA VO (Raad 
van Advies voor de Volkshuisvesting) be
staat een redelijk contact. Het lijkt ge
wenst, in daarvoor in aanmerking komen
de gevallen, de arbeid van de adviesorga
nen meer op elkaar af te stemmen. 
Buiten de adviesrondes zijn er inspraak
rondes te onderkennen. Voordat een wets
antwerp wordt ingediend is er vaak sprake 
van een adviesronde, wanneer het ant
werp eenmaal bij de Tweede Kamer ligt 
volgen er nog inspraakrondes. Qua tijd 
gemeten betekent elke ronde natuurlijk 
wei een tijdspassering. 

De Bouwnijverheid 
Bij de bouwnijverheid is het met name te 
doen om zoveel mogelijk continui"teit 
in de bouw te krijgen en tot planning te 
komen. Het is derhalve gewenst dat de 
,coordinerend minister voor bouwnijver
heid tijdig over aile relevante informatie 
beschikt en zo mogelijk over bepaalde 
bevoegdheden. 
De bevoegdheden van een coordinerend 
minister zijn in feite beperkt tot de moge
lijkheid het procedurele voortouw te ne
men. Ten behoeve van de bouwnijverheid 
worden elk jaar de bouwprognoses over 
een meerjarige periode uitgebracht waarin 
de planning voor de toekomst is neerge
legd. Ten opzichte van de realisering is 
de directe invloed van de rijksoverheid 
beperkt. In de bouw- en utiliteitssector is 
zij slechts voor een gering deel zelf op
drachtgeefster. In de grond-, weg- en wa
terbouw is de invloed wat grater (20 % 
tot 25% ). 
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Met het beleid inzake de bouw hangt het 
arbeidsmarktbeleid nauw samen. Tussen 
de ministeries van Sociale Zaken, Ver
keer en Waterstaat (GWW-sector) en 
Volkshuisvesting en Rui:ntelijke Ordening 
(onder meer invloed bouw woningen en 
Rijksgebouwendienst) bestaat derhalve 
een regelmatig contact. Daarnaast zijn er 
andere bouwdepartementen, die vanwege 
de bouwactiviteitcn van belang zijn, zoals 
bijvoorbeeld Volksgezondheid, Onderwijs 
en W etenschappen en Defensie. 
Aangezien de economische ontwikkeling 
sterk de bouwactiviteit bei"nvloedt, is de 
planning van het Centraal Planbureau 
voor de bouw van belang en verder het 
contact met de zogenaamde sociaal-eco
nomische driehoek. Hierbij gaat het om 
de ministers van Economische Zaken, 
Financien en Sociale Zaken. 
De ontwikkeling bracht in de bouw een 
zorgwekkende toeneming van de werk
loosheid teweeg. Door de verminderde 
investeringen in de utiliteitsbouw en de 
grand-, weg- en waterbouw plus het snel 
teruglopen van de woningbouw in de vrije 
sector (1978: ± 34.000; 1981 ± 
12.000) die in verhouding vee! 
arbeidsintensiever is dan de woning
bouw, liep de werkgelegenheid snel terug. 
De werkloosheidscijfers werden boven
dien bei"nvloed doordat de in 1979 aan
getrokken werkers om de door de vorstpe
riode opgelopen achterstand in te !open, 
na het voltooien van de inhaaloperatie als 
werklozen geboekt bleven in de bouwsec
tor. Deze ontwikkeling heeft vee! gevergd. 
Er zijn tal van extra impulsen gegeven, 
onder meer werd het woningbouwpro
gramma in de sociale sector drastisch op
gevoerd. 
Bij het de pas inhouden binnen de rijks
begroting of bij de noodzaak van bezuini
gingen, wordt al gauw naar de investe
ringen gekeken. Op jaarbasis is het nu 
eenmaal moeilijk reeds aangegane ver
plichtingen (huursubsidie) of gewekte ver
wachtingen (salarisuitbetalingen) terug te 
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schroeven. Juist op jaarbasis is een groot 
deel van de rijksuitgaven niet flexibel en 
Ieent zich dus niet voor aanpassing. Van
daar dat de investeringssector het dan 
dreigt te ontgelden. Deze sector Ievert op 
de korte termijn een mogelijkheid op, 
maar schaadt op de langere termijn (meer 
werkloosheid enz.). 
Gelet op het belang van de bouwnijver
heid totaal en de invloed van de overheid, 
zou de coordinatie op dit punt moeten 
worden versterkt. In die zin, dat het mo
gelijk moet worden de hele investerings
sector tijdig en nauwer te bewaken. 
Dit zou zowel het belang van het totaal 
raken, als de bouwdepartementen. Aange
zien voorts de bouwnijverheid sterk afhan
kelijk is van particuliere initiatieven, zou 
een bepaalde vorm van overleg dat de 
bouwnijverheid omvat te overwegen zijn. 
Tussen het ministerie en de bouwwereld 
is een heel netwerk van contacten. Een 
duidelijk platform alwaar overheid en 
particuliere bouwwereld elkaar zouden 
ontmoeten zou aanbevelenswaardig kun
nen zijn. 
Een apart punt vormen nieuwe ontwik
kelingen, die voor de bouw van belang 
zijn. Deze kunnen op organisatorisch ge
bied Iiggen, bij het kostenbewust ontwer
pen en bouwen, de energiebesparing en 
bijvoorbeeld gebruik van nieuwe materia
len betreffen. Onderzoek op dit soort 
punten kan initierend werken. Van een 
vast overleg tussen bouwwereld en over
heid zouden ook initiatieven van innove
rende aard kunnen uitgaan. 

V olkshuisvesting 
Dit onderdeel van het departement is zo 
belangrijk, dat het een boekdeel kan vul
len. Het Structuurschema Volkshuisves
ting is echter pas uitgebracht en enige 
beperking lijkt gewenst. De kwantitatieve 
benadering Ieidt onmiddellijk tot de ruim
telijke ordening en eveneens de stadsver
nieuwing. Een zorg daarbij is afweging 
over bouwlocaties binnen het streekplan. 
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Bij deze afweging zullen de financiele 
consequenties van een bouwplaats zeker 
ook moeten worden afgewogen. In de toe
komst zal de grootst mogelijke zorgvuldig
heid hierbij moeten worden betracht. Het
zelfde geldt voor de opzet van bestem
mingsplannen. Dit vergt een andere men
taliteit. Vanuit het groeidenken en een 
gering kostenbesef kan geen uitvoerbaar 
plan ontstaan. Het is vee! verkieslijker 
van het begin af aan de inzet van gemeen
schapsgeld sterk mee te Iaten wegen. 

Het is verbazingwekkend dat met name 
in de randstad in de planning het kwanti
tatieve plan voor wat betreft de woonbe
hoefte soms te krap is opgesteld. De plan
ning in streekplannen bevat een periode 
van tien jaar of Ianger. Op een termijn van 
tien jaar is het wenselijk te beschikken 
over een reservecapaciteit van circa 20 %. 
De planning is vaak te krap zodat wan
neer ergens een bestemmingsplan vertra
ging ondervindt, men de vraag naar wo
ningen niet kan dekken. Met het oog op 
een verantwoorde planning is enige extra 
ruimte gewenst. Een te krap gemeten 
planning brengt met zich mee dat op 
termijn het dekken van de woonbehoefte 
verder in het gedrang komt. 

Een zeer teleurstellende ervaring is het 
teruglopen van de vrije sector en vermin
derde belangstelling voor de premiekoop
B. Hiertegenover staat de grote interesse 
voor de zogenaamde premie A-wooing. 
Bij de keuze voor deze wooing heeft voor
op gestaan dat hierdoor ook de lagere in
komensgroep over een eigen wooing zou 
kunnen beschikken. Deze beleidskeuze 
heeft de eigen wooing binnen het bereik 
gebracht van lagere inkomensgroepen en 
vormt een wezenlijke bijdrage tot realise
ring van het program. 

Een groot winstpunt is dat het gelukt is 
de sociale woningbouw drastisch op te 
voeren en wel met name het deel dat door 
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woningcorporaties wordt gebouwd. Dit 
ligt nu zelfs beduidend hoger (53.000) 
dan in enkele politieke programma's voor 
de toekomst is geraamd. 
In het bijzonder geldt voor deze woningen 
dat zij betaalbaar moeten zijn. Het huur
peil is erg belangrijk. De kostprijshuur 
stond onder zware opwaartse druk. Er is 
sprake van een sterke stijging van de 
grond- en bouwkosten geweest in de 
nieuwbouw, trouwens de verbeteringskos
ten stegen evenzeer. Goeddeels vond deze 
stijging plaats door exogene oorzaken, 
zoals het rentepeil. In 1980 verminderde 
overigens gelukkig het stijgingspercentage 
van de bouwkosten. 
Een aanvaardbaar huurpeil valt te be
werkstelligen door object- en subjectsub
sidies. De subsidielast is reeds een zeer 
zware last voor de gemeenschap. Weini
gen realiseren zich dat een woningwet
woning nu reeds gemiddeld het dubbele 
aan huur zou moeten opbrengen wanneer 
er van een kostprijshuur sprake was. Een 
noodzakelijke verhoging van het huurpeil 
kan de 'koopkrachtige' vraag naar nieuwe 
woningen afremmen. Een zorgvuldige 
bewaking van de kosten is voor eenieder 
die bij de bouw betrokken is dan ook een 
van de opgaven. 
Op het terrein van de volkshuisvesting 
heeft ook de wetgeving voortdurend aan
dacht gevraagd. Hierbij valt te denken aan 
de Leegstandwet, de individuele huursub
sidie en de huurprijzenwet. 

De stads- en dorpsvernieuwing 
Op dit terrein is de coordinatie en afstem
ming van beleid evenzeer van belang. 
Een interdepartementale commissie draagt 
hier zorg voor. Op de verschillende be
grotingshoofdstukken komen posten voor 
die voor de stadsvernieuwing van belang 
zijn. Er zijn daarbij vele posten, die de 
stadsvernieuwing raken maar niet geheel 
ervoor bestemd zijn. Bij posten voor open
baar vervoer en bijvoorbeeld rioleringen, 
is dit duidelijk. Er is ook openbaar ver-
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voer buiten de stadsvernieuwingsgebie
den; hetzelfde geldt voor rioleringen. 
Hierdoor is zeker vooraf de totale inspan
ning moeilijk zichtbaar te maken. Om de 
planning en inzet te vervolmakcn zou een 
aparte onderscheiding van de middelen 
moeten worden nagestreefd. Dit geldt 
temeer voor benarde tijden omdat er ge
vaar bestaat van meer isolationisme en 
een minder gezamcnlijke inspanning naar
mate het eigen budget meer onder druk 
staat. Teneinde prioriteiten dan toch tot 
gelding te doen blijven is er primair in
zicht nodig. 
Bij de stadsvernieuwing gaat het om een 
proces. Een woonstede is natuurlijk nooit 
af. De gemeentebesturen, woningbouw
corporaties en het particulier initiatief 
spelen bij de stadsvernieuwing een grote 
rol. Vanuit het rijk wordt gestimuleerd 
en worden middelen ter beschikking ge
steld. Daarbij is van belang dat deze mid
delen vrij snel tot resultaat leiden. Een 
aangegane verplichting door het rijk be
tekent, dat de middelen als het ware wor
den gereserveerd. Ze liggen dus vast, pas 
na uitvoering volgt de gemeentelijke de
claratie. Een bepaalde tijdsverhouding is 
hierbij gewenst, anders worden er gedu
rende te lange tijd middelen vastgelegd, 
die niet direct worden aangewend. 

In het algemeen is het van groot belang 
dat op het vlak van de stadsvernieuwing 
de gemeenten meer zelfstandigheid krij
gen. De verantwoordelijkheid is nu te ver
deeld en te weinig in een hand. Het inge
diende gewijzigde ontwerp van wet stads
en dorpsvernieuwing voorziet hierin. 
Een situatie waarbij rijksambtenaren en 
een bewindsman zich met tal van lokale 
projecten bezig moeten houden, moet ver
starrend werken en komt het verantwoor
delijkheidsgevoel niet ten goede. Het be
stuursorgaan dat voor de planning primair 
verantwoordelijk is, moet dit ook kunnen 
zijn voor de besteding van middelen. Er 
groeit anders een planning die te veellos 
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staat van de beschikbare middelen en 
waarbij de rijksoverheid voortdurend 
moet bijsturen. Een systematiek waarbij 
van het begin af aan de eigen verantwoor
delijkheid duidelijk is, komt ook de in
spraak ten goede. De inspraak vanuit de 
bevolking heeft dan immers een veel dui
delijker gesprekspartner in het gemeente
bestuur. 

In de stadsvernieuwingsgebieden spelen 
de huren een belangrijke rol. Om de huren 
in stadsvernieuwingsgebieden aanvaard
baar te maken is vee! verricht. Zo is o.a. 
het geldende percentage van de huurtabel 
met 0,75 % punt verminderd bij een ver
vangende nieuwbouw in stedelijke be
bouwing van v66r 1914. Voorts wordt 
veel objectsubsidie gegeven, waardoor de 
kosten die leiden tot de huurbepaling 
lager uitkomen. Het blijft overigens van 
groat belang, dat een bepaald verband 
aanwezig is tussen de kwaliteit van de wa
ning en de huurprijs. 
Het is voorts van belang, dat hierdoor een 
objectivering plaatsvindt. Hierdoor is er 
meer zekerheid van het begin af aan en 
kan dus met de opzet van het bouwproject 
rekening gehouden worden met de ko
mende huuruitkomsten. 
Bij de verbetering van woningen wordt de 
zogenaamde 21/2 % -regeling toegepast. 
Dit houdt in dat het oude huurbedrag 
wordt verhoogd met 2112 % van de inves
tering. Dus bij een oude huur van f 110,
en een investering ter verbetering van 
f 80.000,- wordt de huur f 110,- + 
(21/2 % van f 80.000,-) is ongeveer 
f 276,-. 
Het percentage van 21/2 % is op deze ge
ringe hoogte vastgesteld omdat aangeno
men is dat de helft van de verbetering 
onderhoud betreft. 
Bij hoge investeringen is er overigens veel 
meer sprake van een totale vernieuwing 
dan een herstel van achterstallig onder
houd. Het is een regeling die zekerheid 
biedt. De bewoner weet precies waar hij of 
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zij aan toe is voordat de verbetering 
plaatsvindt. Voorts blijft de grondregel 
gelden dat de huuruitkomst nooit hoger 
behoeft te zijn dan die van het punten
waarderingsstelsel. 
In de grote steden is over deze regeling 
veel te doen geweest. De huurder krijgt 
bij een hoge investering praktisch een 
nieuwe woning, maar wordt tevens ge
confronteerd met een voor hem hoge 
huursprong. Voor het stadsvernieuwings
proces is het dan van belang dat een rege
ling, die op zichzelf niet onrechtvaardig 
is, niet wordt afgeschilderd als een puur 
slechte regeling. De keuze is uiteindelijk 
toch de voortgang van de stadsvernieu
wing te dienen of praktisch alles wegsub
sidieren en de produktie op een laag ni
veau zetten. 
Het is eigenlijk vervelend aileen over 
knelpunten te moeten schrijven. In het 
algemeen werden de mogelijkheden voor 
de stadsvernieuwing immers verruimd en 
er gebeurde heel wat. Aileen in 1979 en 
1980 werd er in stadsvernieuwingsgebie
den ruimte geschapen voor de bouw van 
een 25.000 woningen. Dit staat gelijk met 
de produktie van een viertal groeikernen. 

Een moeilijk punt vormt de verbetering 
van particuliere woningen. Bij de verbete
ringen waar het om hoge investeringen 
gaat, speelt dezelfde aarzeling een rol als 
bijvoorbeeld in de koopsector wegens te 
hoge rentestand. Daarnaast speelt bij par
ticuliere huurwoningen, dat het rendement 
na verbetering niet aantrekkelijk wordt 
gevonden. Veel hogere subsidies zouden 
de aarzeling kunnen wegnemen, maar dit 
vergt dan een sterk verhoogde inzet van 
middelen. Gezien de problematiek in de 
particuliere huursector, waar ook de zeg
genschap over de woningen een rol speelt, 
zou het hier om zeer hoge bedragen gaan. 
Het valt zwaar in een tijd van schaarste 
aan financiele middelen hier een oplossing 
voor te vinden. 
Toch zijn er gelukkig veel particuliere 
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woningen verbeterd en wel uit een oog
punt van energiebesparing. Dit betekent 
een verhoging van wooncomfort en vaak 
ook bouwkundige verbeteringen. Een van 
de onderwerpen die aandacht behoeft zal 
zeker de particuliere huursector zijn. 

Voorts is het van enorm belang dat de 
decentralisatie wordt doorgetrokken en de 
middelen voor de stadsvernieuwing wor
den veiligggesteld en vergroot. Zolang de 
wet nog niet geldt, verdi en en de 80 %
regeling (besluit bijdrage reconstructie- en 
saneringsplannen) en de ISR (beschikking 
geldelijke steun stadsvernieuwing), die in 
zo'n veertien gemeenten van toepassing is, 
veel aandacht. Met behulp van deze rege
lingen kan het stadsvernieuwingsproces 
zeer positief worden bei'nvloed en ge
bouwd worden in de bebouwde kom. Het 
is daarbij van groot belang dat die plan
nen die binnen afzienbare tijd uitvoerings
rijp zijn, voorrang krijgen. Voorts zal in 
deze tijd van woonbehoefte de nadruk op 
woningbouw moeten liggen en verdient de 
bestaande woningvoorraad veel aandacht. 
De stadsvernieuwing zal per se prioriteit 
moeten behouden. Activiteiten op dit 
terrein kunnen voor hen die slecht wonen 
veel betekenen. Voorts is uit een oogpunt 
van werkgelegenheid de stadsvernieuwing 
aantrekkelijk. Wegen om meer middelen 
geleidelijk vrij te maken moeten worden 
geopend om het stadsvernieuwingsproces 
positief te bei'nvloeden en een oplopende 
achterstand te vermijden. Waar het finan
cieel op aankomt is neergelegd in een nota 
die een overzicht bevat van de financiele 
aspecten inzake de stads- en dorpsver
nieuwing. Vurig valt te hopen dat het lukt 
de financiele inspaning nog op te voeren. 
Stadsvernieuwing blijft ook voor het so
ciaal voortbestaan van de stedelijke sa
menleving nu en straks van groot belang. 

Wetgeving 
Wetgeving vraagt veel aandacht. Er is veel 
deskundigheid nodig. Dit maakt de wet-
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gevende arbeid kwetsbaar, ze komt op 
enkele schouders neer. Voordat iemand 
werkelijk in de materie thuis is en legisla
tieve arbeid kan ontplooien, gaat er nogal 
wat tijd heen. 
In de wetgevende arbeid, net als in de 
totstandkoming van structuurschema's, 
gaat veel tijd zitten. Er is namelijk bijna 
altijd overleg nodig met andere departe
menten. Voorts is er de adviesronde enz. 
Het is teleurstellend te ervaren dat er zo 
veel tijd mee gemoeid is voordat een wets
antwerp kan worden ingediend en ver
volgens is er dan de periode waarin het 
ontwerp de beide Kamers moet passeren. 
Zo werd de arbeid van een wet op het 
kadaster en de openbare registers reeds in 
de zestiger jaren aangevat ennuis het dan 
zover dat het antwerp in mei j.l. de mi
nisterraad is gepasseerd. Een ander voor
beeld Ievert het gewijzigd antwerp van 
wet op de stadsvernieuwing op. Dit ge
wijzigde antwerp ligt nu sedert begin ok
tober bij de Tweede Kamer. 
De materie is vaak bijzonder ingewikkeld. 
De meningen zijn vaak heel verschillend, 
zoals uit de adviezen blijkt. Het is wellicht 
meer verbazingwekkend dat wetten een 
eindstreep halen, zoals bijvoorbeeld de 
Leegstandwet, en de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten. Hoe het ook zij, een afdeling 
wetgeving op een ministerie verdient qua 
formatie en bezetting in elk geval grote 
aandacht. Er moet tenslotte toch steeds 
vernieuwing van het instrumentarium 
plaatsvinden. Bij wetgevende arbeid past 
waarschijnlijk beter een kabinetsperiode 
van zes jaar. In het algemeen zou daar 
wat voor te zeggen zijn, zij het dat terwille 
van het democratisch samenspel het nooit 
vaste periodes kunnen zijn, zodat het mis
schien meer aandacht verdient in elk ge
val de vier jaar zo verantwoord mogelijk 
vol te maken. 

Decentralisatie 
Er is een duidelijke fundamentele keuze 
gedaan voor de decentralisatie. Dit sluit 
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geheel aan bij het CDA-program. Aan het 
onderwerp is het nodige gedaan. Het ant
werp van de Wet Stads- en Dorpsvernieu
wing en de Wet Voorkeursrecht Gemeen
tcn dragen er bijvoorbecld duidelijke 
sporen van. Er zijn ook stappen gezet op 
het gebied van de volkshuisvesting. Voorts 
is in het besluitvormingsproces, waar 
mogelijk, een grotere plaats ingeruimd 
voor de provincies en gemeenten. Binnen 
het kader van de decentralisatie kan te
vens worden gewerkt aan een verdergaan
de vereenvoudiging en vermindering van 
het aantal regelingen. Voor het bestuurlijk 
functioneren is dit van grate betekenis. 
Op een punt als dit blijft een kabinets
periode - van bovcndien geen vier jaar -
te kart om eigenlijk meer dan een ontwik
keling in gang te zetten. Een ontwikke
ling die bovendicn door allerlei krachten 
in de samenleving nogal wat tegenstroom 
ontmoet. Het is een beleidslijn die verder 
behoort te worden ontwikkeld. 

Slotbeschouwing 
Wanneer hetgeen bereikt werd en op sta
pel werd gezet wordt bezien in het Iicht 
van het program 'Niet bij brood aileen' 
dan is een beleid ontwikkeld en gevoerd 
dat nauw aansluit bij de programpunten. 
Onder meer zijn te noemen een aan de 
stadsvernieuwing aangepast voorkeurs
recht, het ontwikkelde beleid in de struc
tuurschema's, de decentralisatie, de be
taalbare huisvesting en bevordering van 
het eigen woningbezit voor lagere inko
mcnsgroepen. 
Het is waard op zware terreinen de coi:ir
dinatie te versterken. Kernministeries hie
den niet direct een oplossing, noch in 
cchte noch in pseudovorm, omdat het een 
vcrplaatsing van de moeilijkheden is en 
ons bestel zich minder leent voor kern
bewindslieden. Oplossingen zuiien vooral 
moeten worden gezocht in een bij het on
derwerp passende organisatiestructuur en 
procedurele afspraken. Bij aiies spelen de 
financiele middelen een grote rol. Dit 
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brengt met zich mee dat er een verant
woorde prioriteitsafweging moet komen 
waarbij beleidseffecten over de hele Iinie 
zo goed mogelijk zichtbaar worden ge
maakt. Het beleidsinzicht moet door on
derzoek enz. worden vergroot. Er zijn 
enkele onderwerpen zoals de stadsver
nieuwing, waarvoor een prioriteit geboden 
is en blijft. 
Binnen een begroting zou een bewinds
man voorts meer vrijheid moeten hebben. 
Dit stimuleert het herschikken en priori
teiten bepalen evenals het verantwoorde
Iijkheidsgevoel. De Comptabiliteitswet 
werkt dit niet direct in de hand. 

Het management op een departement 
schijnt onbelangrijk omdat de politick 
zich er meestal verre van houdt. Voor het 
functioneren van een departement is het 
echter uiterst belangrijk, zodat een be
windsman er meer dan aileen belangstel
Iing voor moet hebben. 
Bij de portefeuilleverdeling tussen staats
secretaris Brokx en mij heb ik dit manage
mentaspect meegewogen. In dit verband 
leek het raadzaam zoveel mogelijk te ver
mijden dat diensten c.q. directies als het 
ware twee bazen hebben. Voorts is het 
van belang dat een portefeuille zoveel 
mogelijk een afgerond en voiiedig taak
gebied omvat. De verantwoordelijkheid is 
dan grater en voor het functioneren is 
het een pluspunt. Een bewindsman, of hij 
nu staatssecretaris of minister is, dient 
over een zware portefeuille te beschikken. 
Een staatssecretaris behoort meer als een 
onderminister te kunnen functioneren dan 
als een bijwagen. Het Iijkt wenselijk de 
functie van staatssecretaris in deze rich
ting verder te Iaten evolueren zodat hij de 
minister ook bijvoorbeeld in de minister
raad volledig kan vervangen, dus met 
stemrecht. Een ander punt bij de verdeling 
is dat die taken die sterk te maken hebben 
met coi:irdinatie het beste tot de ministers
portefeuille kunnen behoren. 
Bij de verdeling is afgesproken nauw met 
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elkaar samen te werken en niet los van 
elkaar te opereren. Politiek gezien zal dit 
meebrengen dat de bewindslieden van 
een kleur zijn. Dit kan mijns inziens zeer 
wel het geval zijn. In de zogenaamde 
waakhondfunctie geloof ik namelijk niet. 
Intern is ook zorggedragen voor een 
voortdurende afstemming. De samenwer
king is goed geslaagd ondanks dat nogal 
eens pogingen werden gedaan een soort 
wig tussen ons te drijven. 
Besluitvormingsprocedures, ook voor on
derwerpen die meer extern liggen, maar 
voor het departement belangrijk zijn en 
doelmatig werken, verdienen veel aan
dacht te krijgen. 

Det wetgeving verdient een voortdurende 
aandacht. In het algemeen is er teveel tijd 
mee gemoeid. Een grotere inzet moet mo
gelijk worden gemaakt door bij het toe
kennen van formatieplaatsen aan deze ar
beid in het bijzonder te denken. 
Gemakkelijk wordt aangenomen, dat de 
rijksoverheid alles kan. Toch zijn er gren-
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zen aan de macht. Op het terrein van de 
volkshuisvesting spelen bijvoorbeeld wo
ningbouwcorporaties, de gemeentebestu
ren en het particuliere initiatief een be
Jangrijke rol. 
N aarmate er meer financiele ruimte is, 
kan de stimulerende rol van het rijk meer 
effect hebben. De financiele situatie is 
belangrijk, maar zeker zo sterk weegt het 
bestuurlijke en wettelijke kader. Dit is 
echter allerminst in een handomdraai bij 
te stellen. Er zijn te veel grensstellende 
factoren die snelheid in dit opzicht afrem
men. 

De kernvraag is nog blijven liggen, te 
weten: hoe heeft een bewindsman een zin
vol bestaan. Een ding is overigens zeker, 
het is beslist een boeiend bestaan. 
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door mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen 

Mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen is minis
ter van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk W erk. 
Van 197 I tot haar optreden als minister in december 
1977 was zij Tweede Kamerlid voor de KVP. 

Knelpunten In het welzijnsbeleid 

Inleiding 
Geen beter begin dan een kort citaat uit 'Plichten en Perspectieven', in 1975 uitge
bracht door de wetenschappelijke instituten van het CDA. 

'We hebben in deze paragraaf, die aan het 
welzijn is gewijd, niet expliciet gesproken 
over een ministerie of het terrein dat door 
een ministerie bestreken wordt. Dat is 
bewust gedaan, omdat naar onze mening 
het welzijn juist ten onrechte vaak ver
ecnzelvigd wordt met het werkterrein van 
slechts een ministerie en enkele daarbij 
behorende randgebieden. Het welzijn is 
niet een sector van de samenleving, het 
is een manier van zijn, het is een dimensie 
in het Ieven. Vandaar dat wij aan het wel
zijn tekort zouden doen indien wij het 
zouden 'opbergen' in een ministerie. Het 
is zeer wei denkbaar, dat geld dat gei"nves
teerd wordt in de ruimtelijke ordening, 
in het herstel van de binnensteden, in 
milieuzuiveringsprojecten, in de democra
tisering van het overheidsapparaat, inver
betering van de arbeidsomstandigheden 
op de werkplaats, voor de verhoging van 
het welzijn van vee! groter betekenis is 
dan tal van op ecn te beperkte welzijns
definitie afgestemde subsidies. Het gaat 
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er thans om, aan het hele leven en aan de 
hele samenleving een dimensie toe te 
voegen'. 
Deze tendens was duidelijk terug te vinden 
in het programma van het CDA in 
1977, dat de samenhang toonde van de 
verschillende welzijnsterreinen. Ook in 
de regeringsverklaring kwam eenzelfde 
gedachte tot uitdrukking, door het wel
zijnsbeleid centraal te stellen, met als doel 
die verantwoordelijke mens te vinden, te 
hervinden. 
In dezelfde uitgave werd duidelijk het 
vaarwel toegezwaaid aan de welvaarts
ideologie en voor het zgn. vermalen wel
zijn enkele richtpunten aangedragen zoals 
schaalverkleining, het beleid meer naar de 
mensen brengen, de starheid van struc
turen doorbreken, terwijl de overheid 
weer taken zou moeten afstaan aan de 
burgers, die zelf verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. Allemaal zaken die ook 
in de achterliggende jaren de kern van 
de discussie over welzijnsbeleid 
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uitmaakten. De plaats van CRM als 
vakdepartement blijft een vreemd
soortige, ik kom daar nog op terug. 
In het totaie kabinetsbeieid Iigt de voor
naamste taak van CRM in die coordine
rende functie voor het weizijnsbeleid. De 
minister van CRM niet als de grote siok
op, die terreinen wil annexeren, noch als 
de grote bemoeial, die alles zou moeten 
verbeteren. Maar wei als degene die 
vooral naar doelgroepen toe een coordi
nerende taak heeft, als eerste is aangewe
zen het voortouw te blijven nemen om het 
welzijn van de samenleving, de kwaliteit 
van het bestaan te bevorderen. Doelgroe
pen als vrouwen, jongeren, bejaarden, dan 
wei vrijwiligers, werkiozen, cultureie min
derheden. De coordinatie van jeugdbe
leid, bejaardenbeleid en emancipatie Iigt 
bij CRM. De coordinatie van het geheie 
weizijnsbeieid doorkruist kennelijk coor
dinerende verantwoordelijkheden op an
dere terreinen, zoais biijkt wanneer het 
weizijn van werkiozen of het welzijn van 
cultureie minderheden wordt genoemd. 

Knelpunten in deze kabinetsperiode 
De knelpunten zijn te verdelen in bestuur
lijke, financieel-economische en politieke 
knelpunten. 

Bestuurlijke knelpunten 

De onduidelijkheid over de consequenties 
van het coordineren van beieid vraagt om 
een oplossing. Het is duidelijk dat er grote 
verschillen bestaan in coordinatie. 
Enkele voorbeeiden noemde ik hierboven. 
De onduideiijkheid in het overheidsbeieid 
wordt erdoor vergroot. De commissie-
V onhoff droeg enkeie ideeen aan voor een 
opiossing. Het doorhakken van de coor
dinatie-knopen die er bestonden in het 
beieid ten aanzien van de culturele min
derheden toont dat opiossingen mogeiijk 
zijn. Het vanuit een coordinerend beieid 
onderverdelen naar vakdepartementale 
terreinen kan de besluitvorming versnei
Ien, zoais dit gebeurt in de subcommissie 
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naar de Welzijnsraad toe. 
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Toch biijkt ook in het welzijnsbeieid dat 
veie andere coordinerende bevoegdheden 
zoais ten aanzien van het bejaardenbeleid, 
gehandicaptenbeleid, drugsbeleid, resi
dentiele voorzieningen voor problemati
sche jeugd etc. vaak onduideiijkheid van 
beleid in de hand werken. In deze periode 
bleek bijvoorbeeld het aan O.&W. toe
wijzen van de coordinatie van de volwas
seneneducatie meer moeilijkheden op te 
Ieveren dan op te losscn. 

Het grootst te signaleren knelpunt was in 
deze periode wei de totstandkoming van 
de Kaderwet Specifiek W elzijn. Niet voor 
niets was deze wet zowel in de afspraken 
vermeld in het formatiegedeelte met PvdA 
en D'66 ais in het regeerakkoord. Ener
zijds omdat met het indicnen van het ont
werp in mei 1977 in het kabinet-Den Uyi 
geen enkele afspraak was vastgeiegd over 
de werking van de toekomstige wet buiten 
CRM, anderzijds omdat de eigen verant
woordelijkheid niet tot uiting kwam. De 
kaderwet bleek aileen de wettelijke bege
leiding te bieden voor het overdragen van 
beleidsverantwoordelijkheid en het nemen 
van initiatief door de burger zelf. 
Eenvoudig was het zeker niet. Toch meen 
ik, dat pas door de interdepartementale 
doorwerking, uitgaande van de politieke 
afspraken, deze wet inderdaad een ver
nieuwingswet is geworden. Inderdaad de 
wet, zoals die indertijd in 1973 werd ge
noemd in de motie, ingediend door An
driessen, Aantjes en Kruisinga, die de 
grondslag voor een samenhangend wel
zijnsbeleid zou kunnen bieden. Naast de 
grondwet is dit de eerste wet door de mi
nister-president ondertekend, met als 
tweede de coordinerend minister voor het 
welzijnsbeleid, de minister van CRM. De 
afstemming die heeft plaatsgevonden met 
een belangrijke wet voor het zorgterrein 
nl. de Wet Voorzieningen Gezondheids
zorg, is op zich een politiek-bestuurlijk 
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fenomeen. Beide wettcn geven het kader 
aan waarbinnen fasegewijs de vele over
heidsvoorzieningen en -activiteiten op ver
schillende overheidsniveaus hun aanhaak
punt gaan vindcn. Niet overhaast, in een 
duidelijk aangegeven tijdpad, waardoor 
democratische besluitvorming kan plaats
vinden. 

Dezelfde afstemming (telkens binnen de 
specifieke mogelijkheden van het terrein) 
is ter hand genomen ten aanzien van ver
schillcnde terreinen van het onderwijs, 
waarbij zowel afstemming om onder het 
bereik van de Kaderwet te komen, als het 
direct onder de Kaderwet brengen aan de 
orde is. Dit laatste bijvoorbeeld voor ge
deelten van het terrein van de volwas.
seneoed ucatie. 
Met het terrein van VRO zijn afspraken 
gemaakt zowel ten aanzien van te decen
traliseren taken, als ten aanzien van het 
afstemmen van de planning van wetgeving 
RO. 
Met de departementen van Justitie en So
ciale Zaken zijn gesprekken gaande om 
ook daar de samenhang van regel- en wet
geving te bevorderen, door afstemming 
op de kaderwet ter hand te nemen. AI 
met a! een eerste stap op een lange weg 
om de wet- en regelgeving doorzichtiger 
te maken, begrijpelijker en dichter bij de 
burger. 
De Kaderwet rust op vier pijlers, ten we
ten harmonisatie (samenhang), decentra
lisatie (dichter bij de burger), planning 
(zoveel mogelijk met de burger), en de
mocratisering (zoveel mogelijk door de 
burger). 

De democratisering, ook vermeld in het 
CDA-program en de regeringsverklaring, 
kwam naast regels voor inspraak ook tot 
uiting door het vaststellen van het rege
ringsstandpunt naar aanleiding van het 
rapport van de commissie-Van den Burg. 
Daarbij speelden verschillende factoren 
een rol. Wanneer de democratisering tot 
regels zou leiden voor het bestuur van een 
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gesubsidieerde instelling, hoe verhoudt 
zich dat tot de afspraken over onderne
mingsraden? Welke grocpen moeten zit
ting nemen of vertegenwoordigd zijn in 
het bestuur? En als laatste vraag: is de
mocratisering ondergeschikt of nevenge
schikt aan de doelstelling of identiteit van 
een instelling? 
De discussies hierover met het parlement 
spitsten zich hierop toe. De algemene uit
gangspunten, welke dus minstens in de
mocratiseringsregelen moesten vastliggen, 
bleken gezien te worden als slappe aftrek
sels van wat vooral de PvdA en ook de 
VVD wilden. De laatste liefst met recht
streekse vertegenwoordiging van het per
soneel van een instelling in het bestuur, 
beide eensgezind kritisch in de dis
cussie over de eigen identiteit. 
Niet aileen bij de discussie over 
het regeringsstandpunt kwam dit tot 
uiting; al eerder bij de Rijksbijdragerege
ling Sociaal Cultureel Werk waarvoor 
staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters als 
eerste verantwoordelijk is, maar ook daar
na bij de democratiseringsartikelen in het 
ontwerp Kaderwet, culminerend in de 
zgn. particulier-initiatiefartikelen van de 
Kaderwet. 
De felheid waarmee PvdA en VVD eens
gezind een zgn. gewetensontheffingsartikel 
voor democratisering weg amendeerden 
geeft te denken over de zgn. tolerantie. 
'Als men niet kan democratiseren van
wege de levensovertuiging, hoeft men toch 
geen overheidssubsidie te vragen?', aldus 
de woordvoerder van de VVD. Ontstond 
op deze wijze niet de schoolstrijd? Het
zelfde ten aanzien van de zgn. particulier
initiatiefartikelen. AI bracht de VVD wei 
naar voren dat het erom ging de lagere 
overheden niets voor te schrijven, degene 
die de Handelingen naleest zal merken, 
dat niet voor niets politieke druk nodig 
was om de besluitvorming tot stand te 
brengen. Herinneren aan het regeerak
koord was noodzakelijk; de tekst van de 
wetsartikelen werd daaraan aangepast. 
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Het eigen initiatief van de burger en die 
verantwoordelijkheid moeten worden be
vorderd. Dat staat nu in de wet. Ook al 
het ge!nterrumpeer van Wim Meijer noch 
zijn stemverklaring achteraf kan iets weg
nemen van de tekst van het artikel en de 
toelichting bij de nota van wijziging. Zijn 
vreemde paging om te suggereren dat de 
Arob-wet niet van toepassing zou kunnen 
zijn leed schipbreuk. 
Met betrekking tot de democratisering 
zullen per gebied nu in wet- en regelge
ving op die gebieden toegespitste maatre
gelen worden genomen. Het CDA zal zelf 
naar de instellingen moeten uitdragen dat 
de democratisering tegemoet moet worden 
getreden in zelfrespect en de lijn van de 
levensovertuiging van hen, die het oor
spronkelijk initiatief tot de oprichting 
to on den. 

Voorafgaande aan de behandeling van de 
Kaderwet ontstonden nieuwe knelpunten. 
Jk noemde al even de Rijksbijdrageregeling 
Sociaal Cultureel W erk. Tach niets nieuws, 
een rijksbijdrageregeling zou je kunnen 
denken. Mevrouw Klompe maakte de 
eerste en ook de heer Meijer voerde voor 
enkele nieuwe werksoorten zo'n regeling 
in. Toch was deze belangrijk omdat het 
niet ging om een nieuw gebied, of werk
soort, maar om het werkelijk overdragen 
van beleidsverantwoordelijkheid. Het ging 
namelijk om bestaande subsidieregelingen. 
Instellingen kregen tot dan toe een subsi
die, meestal gekoppeld aan steun van ge
meente of provincie. De subsidiegever, 
het rijk, droeg nu de verantwoordelijkheid 
over aan gemeenten en gedeeltelijk ook 
aan provincies. Er bleken nogal wat knel
punten, zelfs met het bevriezen van de 
situatie voor twee jaar. Het zgn. gestruc
tureerd overleg SCW (met VNG, IPO en 
de landelijke organisaties) en de werkge
vers- en werknemersorganisaties, werden 
gehoord bij het eerste tot en met het laat
ste concept. Het overleg met de Tweede 
Kamer bracht keer op keer vertraging. 
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Toch bleven er knelpunten die nu bijna 
geheel opgelost zijn zoals: wat doe je met 
het stimuleren van bepaalde voorzienin
gen, bijv. alfabetiseringscursussen voor 
culturele minderheden, emancipatiebeleid, 
interdepartementale afspraken zoals het 
onderwijsstimuleringsbeleid. Knelpunten 
ontstonden in gemecnten, waar hct soms 
zo hevig werd aangepakt (niet door CRM 
vereist overigens) dat iedereen omkwam 
in de bureaucratic. 
Knelpunten op het departement, waar 
men met een klein koppeltje deskundigen 
dit gigantisch pakket werk moest verzet
ten. Knelpuntcn ontstonden ook ten aan
zien van de zgn. verevening. Hoe groei je 
toe naar werkelijke decentralisatie, zodat 
de financieringsstroom straks via gemeen
te- en provinciefonds kan lopen. Er is een 
hardwerkende projectgroep voor inge
steld waarin ook ambtenarcn van Bin
nenlandse Zaken en Financien meeden
ken. Maar hoe kon je hier die speciale 
inzet van CRM meenemen, die met het 
sociaal-cultureel werk niet onmiddellijk 
academici of inkomstenbelastingbetalers 
bereikte. De zgn. sociale factor zal nu 
worden aangepast, waardoor een verfij
ning kan worden toegepast die rekening 
houdt met o.a. het aantal bejaarden in de 
gemeenten en het aantal uitkeringsge
rechtigden. 

Een tweede, erg boeiende inzet van decen
tralisatie vormen de zgn. Ontwikkelings
projecten, waarvoar het kabinet m.i. baan
brekend werk verzette. Bestuurlijke expe
rimenten in alle elf provincies, waarvan 
in Limburg en Zeeland het regia's betreft, 
terwijl die pravincies bavendien op pra
vinciaal niveau nog inzet leveren. Waar 
gaat het om? Om te bezien hoe men ap 
gemeentelijk niveau kan kamen tot een 
samenhangend pakket van welzijnsvoor
zieningen. Met de minister-president voar
ap zijn vele callega's erbij betrokken, 
door het installeren van de projectgraep 
in de gemeenten of regia's, vaak door 
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herhaald bezoek. Ik noem naast de heer 
Van Agt, ministers en staatssecretarissen 
van Binnenlandse Zaken, Justitie, Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, So
ciale Zaken, Onderwijs en Wetenschap
pen, Cultuur, Recreatie en Maatschappe
lijk Werk, Volksgezondheid en Milieu
hygiene. 
Telkens heeft het kabinet de stuurgroep 
Ontwikkelingsprojecten en daarmee de 
gemeente- en provinciale besturen zowel 
financiele als bestuurlijke ruimte gegeven 
om door te gaan. Het zgn. zesde advies 
van de stuurgroep is daarbij uiterst be
langrijk. 

Bij de bestuurlijke knelpunten moet ik ze
ker ook de emancipatie noemen. De wijze 
waarop mevrouw Kraaijeveld dit zowel 
intercollegiaal, als ook op internationaal 
terrein (dit laatste gesteund door minister 
De Koning), heeft opgepakt is mijns in
ziens in de feministische en overige pers 
volstrekt ondergewaardeerd. Er was niets 
op het departement aanwezig. Een directie 
uit de grond stampen, regelingen ontwer
pen, zodat het woord emancipatie niet 
aileen in Amsterdam, maar tot in de klein
ste gemeenten wordt meegenomen, en dat 
alles in nog geen 31/2 jaar kreeg de afslui
ting in het Nederlands actieprogramma. 
T och zal hier de spanning blijven tussen 
het coordineren van een emancipatiebe
leid en fiscaal en sociaal beleid, en de 
financiele polsstok. De inzet van minister 
De Ruiter en staatssecretaris De Graaf 
om vooral in de wetgeving spijkers met 
koppen te slaan, en de emancipatie-be
reidheid van minister Pais maakte de 
coordinatie niet tot het welbekende vech
ten om iedere centimeter. Voor de eerste 
aanpak van het bereiken van de Neder
landse vrouw denk ik dat de christen
democratische aanpak van mevrouw 
Kraaijeveld voortreffelijk de programma
artikelen heeft verwezenlijkt. 

Het natuurheschermingsbeleid is van ouds-
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her een competentiestrijd bijvoorbeeld in 
Staatsbosbeheer met het departement van 
Landbouw. Beginnend direct na 19 de
cember 1977 met een gesprek met minis
ter Vander Stee hebben wij in deze perio
de een bestuurlijke oplossing gevonden 
voor de verantwoordelijkheid die ook 
CRM moet hebben in het Staatsbosbeheer. 
Spanning blijft, mede door de beperkte 
financiele ruimte, over de uitwerking van 
de zogenaamde groene nota's. Keer op 
keer leggen wij in de programma's onze 
verantwoordelijkheid voor het natuurbe
houd neer. De afweging tegen andere be
langen blijkt telkens ieders volledige inzet 
te vragen. De christen-democraten (motie
Faber) trachten te komen tot een ver
schuiving in verkoop en aankoop van 
rijksbezit. Eenmalig kwam er een oplos
sing; blijvend zal het om aandacht vragen. 
De moeilijkheid bij het aanbrengen van 
ombuigingen is ook keer op keer, juist bij 
de CRM-begroting, het korten op investe
ringen, dus uitstel van aankopen, waar 
tegenover het mogelijk ontslaan van men
sen staat in CRM-voorzieningen; het som
metje van 100 gezinsverzorgsters tegen 
4 miljoen in natuurbescherming. Maar 
laat ik niet vooruitlopen op de financiele 
knelpunten. 

Monumentenzorg. Steeds meer gaat het 
systeem van 'wel aanwijzen als te subsi
dieren restauratie, maar later uitbetalen' 
knellen. De onzekerheid of de eigenaars 
wei de onderhoudszorg ernstig nemen, 
heeft geleid tot een voorzichtig nieuw be
leid voor de meest moeilijke monumenten 
als kerken, kastelen en buitenplaatsen. 
CRM is gestart met een kleine subsidie 
voor het onderhoud. Dat hier dezelfde 
moeilijke afweging plaatsvindt als bij na
tuurbescherming zal duidelijk zijn. 

Intra- en extramurale voorzieningen. Als 
ergens bestuurlijke, financiele en politieke 
knelpunten elkaar raken is het hier. En 
juist de zorg-sector waar de christen-
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democraten zich zo nauw mee verbonden 
voelen. Bestuurlijk, financieel en daarmee 
politiek staan de intramurale voorzienin
gen steeds het sterkst. Toch zijn we de 
weg al vele malen gegaan om in het pro
gramma de aandacht te vragen voor de 
zieke, bejaarde, lichamelijk of geestelijk 
gehandicapte mens, waardoor telkens 
blijkt, dat wij intramurale voorzieningen 
willen zien als tijdelijke. Dat wij de mens 
verantwoordelijkheid willen Iaten dragen, 
door enerzijds financiele zekerheid via 
het sociale zekerheidsstelsel te geven, an
derzijds door extramurale voorzieningen 
dit ook mogelijk te maken. Knelpunten te 
over. Het loopt door aile welzijnsdeparte
menten heen, binnen verschillende coor
dinatiesystemen, door verschillende finan
cieringen. Dan blijkt toch, dat de eenvou
digste, en daardoor meestal goedkoopste 
handreiking het eerste in de knel komt 
(gezinsverzorging). Op dit knelpunt kom 
ik dadelijk terug. 

Vrijwilligersbeleid. Ondanks het in de vo
rige periode telkens als belangrijk CDA
punt naar voren brengen, opnemen in 
programma en in regeringsverklaring, 
ontstond een duidelijk knelpunt in het 
vaststeilen van een regeringsstandpunt. 
Een inventarisatie op CRM gaf al een 
veelheid van uitleg van het woord vrijwil
liger van faciliteiten, van mogelijkheden 
aan. Een eerste aanzet tot nieuw beleid 
vormde de zogenaamde pro deo regeling, 
waardoor uitkeringsgerechtigden vrijwillig 
werkzaam kunnen zijn bij een gesubsi
dieerde instelling zonder verlies van uit
kering. 
Het instellen van een interdepartementale 
commissie vergrootte aileen maar het 
aantal knelpunten, zonder vee! zicht op 
het doorhakken van knopen ter verbete
ring van de situatie. Toch is het duidelijk 
dat zowel bij grotere werkloosheid, als bij 
deeltijd, of verkorting van werktijd, vee! 
mensen graag naast hun gewone dagtaak 
ander werk willen doen, eventueel met 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/81 

326 

onkostenvergoeding, respectievelijk ver
zekering tegen ongevallen. 
Het telkens raken aan andere terreinen 
blijkt het totstandkomen van een eenslui
dend kabinetsstandpunt erg te vertragen. 
Misschien lukt het nog juist. In ieder ge
val gaat het laatste deelrapport in de 
zomer naar de Kamer. 

In deze periode bleek ook een knelpunt 
te zijn de opstelling door de Harmonisatie
raad Specifiek W elzijn. Het kennelijk wat 
vastzitten aan de gedachte dat de Kader
wet aileen zou kunnen functioneren voor 
CRM maakte de adviezen van de HRWB 
wel eens tot een prikkelend gebeuren. Op 
zich behoeft dit geen enkel probleem te 
geven; toch bleek het de duidelijkheid niet 
te vergroten. AI met al denk ik dat de 
HRWB door beperking van het aantal 
adviezen en dieper graven ook op de juri
dische en bestuurlijke harmonisatiepunten 
zijn wettelijk gefundeerde positie inhoud 
zal geven. Samen met het Sociaal Cultu
reel Planbureau wordt een uiterst belang
rijk onderzoek ter hand genomen naar de 
'Samenhangen in het Welzijnsbeleid', 
terwijl het advies over de lange-termijn
aanpak richtinggevend kan zijn. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau bij 
de knelpunten noemen, gebeurt vanuit 
het vermelden van de personele uitbouw 
in deze periode om de taakverbreding op 
zich te kunnen nemen. Langzaamaan heeft 
het SCP naast het CPB en de RPD de 
derde hoek bezet in het raadgevend trio 
van de regering, naast de WRR die vooral 
de lange-termijnadvisering wetenschap
pelijk onderbouwt. De samenwerking met 
het CPB is onder andere van belang ge
zien de veranderde situatie in Nederland 
met betrekking tot de werknemers in de 
quartaire sector en de invloed die daarvan 
uitgaat op de arbeidsinkomensquote en 
de belastingdruk. Dit laatste onderwerp 
brengt mij vanzelf bij de 
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Financieel-economische knelpunten 
De al genoemde veranderde situatie komt 
op verschillende manieren tot uiting. De 
demografische veranderingen in de samen
leving en de daarmee eigenlijk automa
tisch samenhangende verschuivende vraag 
naar voorzieningen voor bijvoorbeeld be
jaarden en minder voor jeugdigen, en 
tegelijkertijd het niet automatisch volgen 
van de daarvoor noodzakelijke beslissin
gen, zijn een hard knelpunt. Het feit, dat 
waar de kwantiteit van werknemers zou 
kunnen verminderen, de kwaliteitsvniag 
verandert in kwaliteitseis, blijkt een her
schikking van collectieve .gelden te blok-

keren. Waar bijvoorbeeld in de industrie 
herscholing van mijnwerkers of textiel
werknemers volstrekt normaal werd ge
vonden, blijkt het noemen van die moge
lijkheid in gezondheidszorg bijvoorbeeld 
naar maatschappelijke dienstverlening toe, 
of in het onderwijs her /bijscholing naar 
andere activiteiten, te staten op een ge
voelen dat dit een grate onrechtvaardig
heid zou zijn. Toch zal die bereidheid 
moeten ontstaan; de cijfers zijn onont
koombaar. Zeker is het waar, dat voor 
onderwijs bijvoorbeeld aan culturele min
derheden extra aandacht moet worden 
gegeven. Wei is de vraag of dat niet juist 
moet gebeuren door te bevorderen, dat uit 
die groepen meer mensen in het onderwijs 
werkzaam moeten kunnen zijn. Wei zou 
dat betekenen dat er dan een nog grotere 
doorstroming zal moeten plaatsvinden. 

Naast de demografische veranderingen 
zullen wij als christen-democraten ook 
prioriteiten moeten durven stellen. Ook in 
deze periode bleek vooral het beleid ten 
aanzien van culturele minderheden telkens 
extra middelen te vragen. Omdat dit tel
kens gaat om nieuw beleid, gaat het niet 
om grate bedragen. Je krijgt daardoor 
steeds vreemde besluitvorming (die keer 
op keer waakzaamheid vraagt) over het 
automatisme in onze financiele besluitvor
ming, vaak berustend op oude wetten 
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respectievelijk rechten, mag ik het noemen 
voorrechten? Een voorbeeld: 400.000 
analfabeten in ons land (veel culturele 
minderheden); 600.000 mensen in ons 
land komen qua kennis ongeveer tot de 4e 
klas lagere school ( ook veel culturele min
derheden). Sociale Zaken heeft daarvoor 
speciale centra voor beroepsorientatie en 
begeleiding. Kosten bij elkaar ongeveer 
15 mil joen. Stelt u daarnaast de getallen 
en de kosten van ons regulier onderwijs, 
dan blijkt dat we nog heel wat met elkaar 
moeten praten om enerzijds ons totale 
verzorgingspakket kwalitatief hoog te 
houden, anderzijds geen achtergestelden 
te creeren! 

Tegelijkertijd moet ik hierbij het probleem 
van de beheersing van de collectieve uitga
ven noemen. Willen we premie- en belas
tingdruk beheersen en daarmee de koop
kracht, dan is het automatisme dat iedere 
werkloze een inkomen betekent uit de 
collectieve uitgaven een rem op de om
buigingsbeslissingen. Zoals ik al ver
meldde bij de financiele problematiek van 
natuurbescherming en de afweging binnen 
een departement als CRM bij een ombui
ging- 100 gezinsverzorgsters tegen 4 mil
joen bij natuurbeheer - dan zou ik dat 
bedrag nog sterk moeten vergroten, want 
deze werkloze werknemers komen weer 
terug in de uitkeringen. Dat is dan ook de 
reden, dat tot nu toe in de ombuigingen 
het ontzien van werkgelegenheid inzet en 
zoveel mogelijk uitgangspunt bleef. Dit 
speelde te meer, daar er voor de voorzie
ningen binnen de CRM-begroting geen 
andere werkgever is, terwijl anderzijds de 
behoefte aan voorzieningen nog grater is 
(zie opmerkingen bij demografische ver
anderingen) dan waar momenteel in wordt 
voorzien. 

Hiermee samenhangend is het specifieke 
probleem van de werkloosheid van een 
groat aantal vrouwen. De werkloosheids
cijfers gaan uit van verlies van banen 
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vanaf 25 uur per week. De opleiding en 
interesse voor werk blijkt wat vrouwen 
betreft vaak in de zorgsector te liggen. 
De opzet van het plan Albeda/ 
Gardeniers was dan ook steeds: de toch 
betaalde uitkering te verhogen tot de 
financiering van een arbeidsplaats. Dit 
gold niet aileen voor de vrouwen, maar 
bleek vooral daar zeer effectief. 
Bij de werkloosheid blijkt het knelpunt 
van de opleiding en de dan uitsluitend 
door de overheid te creeren werkgelegen
heid niet aileen te bestaan in de zorg- en 
onderwijssector, maar ook bij de kunsten. 
Onze vele kunstacademies leveren 
goed opgeleide musici, toneel-, ballet- en 
mimespelers, beeldende kunstenaars. De 
werkenden hebben over het algemeen 
veellagere salarissen dan andere HBO
afgestudeerden. Ook hier als knelpunt de 
afweging van een uitkering voor een 
werkloze kunstenaar, drukkend op de 
collectieve lasten, tegenover een 
arbeidsplaats. 
Geschreeuwd wordt om versterking van 
de industriesector. Omscholing daarheen 
zie ik voor deze groepen niet als eerste 
mogelijkheid. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden trend
volgers. Bij het ombuigingsbeleid werden 
in deze periode bij de bezuinigingen op de 
ambtenarensalarissen de trendvolgers 
betrokken. Toch bleek al in het eerste 
jaar, wanneer men het verschil beziet dat 
er bestaat tussen inkomens van ambte
naren en anderen bij gelijke bruto
inkomens, dat ambtenaren een bedui
dend hoger netto-inkomen hebben in 
verband met de secundaire arbeids
voorwaarden. De motie-Rietkerk, 
vooral toegespitst op de gezondheids
sector, verzocht te bevorderen dat de ver
schillen tussen vergoedingen van functio
narissen in de gezondheidszorg (die in 
eenzelfde bruto-salarisschaal waren op
genomen, maar door het verschil wei of 
niet ambtenaar zijn, netto ongelijk waren) 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/81 

328 

zouden worden weggenomen. 
Bij het totstandkomen van de CAO Wel
zijn bleek dat het woord trendvolgers op 
zich ook een vlag was die een volstrekt 
verschillende lading dekte. Vooral in de 
secundaire arbeidsvoorwaarden blijkt bij 
vergelijking, dat de trendvolgers, die in 
subsidieregelingen van het departement 
van Justitie vallen, het dichtst de arbeids
voorwaarden van de ambtenaren benade
ren, de trendvolgers van Volksgezondheid 
zitten hen op de hielen (toch nog met 
de motie-Rietkerk wijzende op een on
rechtvaardigheid), trendvolgers vallend 
binnen de CAO Welzijn kunnen zich 
beroepen op de grootste achterstand 
in secundaire arbeidsvoorwaarden en zij 
doen dat dan ook. Verschillende malen 
hebben we in deze periode inhaalma
noeuvres kunnen uitvoeren. Het gaat dan 
telkens om miljoenen, zoals bleek toen 
met de PGGM een grootse operatie tot 
verbetering van de afspraken over de 
pensioenen tot stand kwam, die aan de 
ene kant kon leiden tot verlaging van 
premies, maar bij CRM, te weten de ge
zinsverzorging, leidde tot aanmerkelijke 
meerkosten. In goed overleg heeft het 
kabinet daarbij de financiele helpende 
hand geboden, evenals bij de ontstane 
vreemde situatie random de zogenaam
de 23e vakantiedag, die aileen voor de 
gezinsverzorging rond de 4 miljoen 
kostte. Voor de komende periode zou, 
als het enigszins mogelijk was, toch weer 
een kleine inhaalmanoeuvre moeten wor
den uitgevoerd, waarmee overigens nog 
niet kan worden aangehaakt bij de ge
zondheidszorgsector. In vier jaar tijd zou 
die kleine manoeuvre per jaar 8 miljoen 
kosten, dus in totaal 32 miljoen. Mijns in
ziens is dit onontkoombaar, wanneer wij 
in de ombuigingen van de ambtenarensa
larissen de salarissen van de trendvolgers 
zouden blijven meenemen. 
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Intra- en extramurale zorg. Financierings
stromen in bet welzijnsbeleid 
Bij de bestuurlijke knelpunten noemde ik 
de beslissingen ten aanzien van de sa
menhang van intra- en extramurale voor
zieningen over verschillende departemen
ten verdeeld. Een van de grootste knel
punten daarbij is het bejaarden- intra
murale beleid. 
Nu de verzorgingstehuizen langzaam 
door het stellen van de opname-indicatie 
een steeds sterker zorgkarakter krijgen, 
gaat het verschil in financiering met bij
voorbeeld verpleegtehuizen erger knellen. 
Van groot belang is het advies dat de 
SER moet uitbrengen op de aanvrage ten 
aanzien van eigen bijdrage in de A WBZ 
en het verzoek daarbij ook de factor ver
mogen te bekijken. Juist het in verzor
gingshuizen financieren uit de ABW, 
waarbij het vermogen opgesoupeerd moet 
worden, doet de vraag opkomen, hoe deze 
financieringsstromen beter op elkaar 
zijn af te stemmen. Destijds is al bij de 
schoolgeldvaststelling meegenomen, dat 
beide factoren inkomen en vermogen ge
wogen moeten worden, door een school
geldmaatstaf op beide af te stcllen. Die 
kunt uitdenken zou dit knelpunt kunnen 
oplossen. 
Dat betekent nog geen oplossing voor 
het totale probleem van de collectieve uit
gaven, waarbij de kosten van extramurale 
voorzieningen nagenoeg altijd lager zijn, 
maar het ten aanzien van de zekerheid 
voor het totstandkomen van voorzienin
gen afleggen tegen de kosten van intra
murale voorzieningen. 
Het knelpunt van de invloed, die de fi
nancieringsstromen hebben op de poli
tieke besluitvorming, is in deze periode 
duidelijk gesignaleerd. De zogenaamde 
commissie-Van den Dussen heeft een 
voorbereidend onderzoek gedaan om te 
komen tot een beraadsgroep van deskun
digen om deze problematiek te onderzoe
ken, te analyseren en van oplossingen te 
voorzien. De commissie-Van den Dussen 
gaf een eindrapport in april jongstleden. 
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Op korte termijn hopen wij de beraads
groep van deskundigen te kunnen installe
ren. 
Als laatste financieel-economische knel
punt de beheersbaarheid van de Algemene 
Bijstandswet. lk doel daarmee op de zoge
naamde IFf-operatic, namelijk de over
dracht naar de meest daarvoor in aanmer
king komende voorzieningenminister in 
een subsidie- of rijksbijdrageregeling van 
voorzieningen, die door gemeenten tot 
stand werden gebracht, of in stand ge
houden uit de bijstandsmiddelen. Een 
werkelijk gigantische operatic, waarvan 
ongeveer de helft, namelijk de bejaarden
oorden en verzorgingstehuizen al door 
mij genoemd werden. Het vinden van 
een andere financieringsbron dan de 
Bijstandswet was voor deze vorzieningen 
allanger gaande. 
De wijziging van de Bijstandswet voor het 
tot staan brengen van dit inventief ge
bruik van de Bijstandswet door indirecte 
financiering van instituten werd in 
deze periode door beide Kamers getrok
ken en in uitvoering gebracht. De vorde
ringen zijn niet hoopgevend. De eigen bij
drage van de gebruiker bij een dergelijke 
voorziening is optimaal; anderzijds ont
trekt zich het initiatief geheel aan een 
afgewogen voorzieningenpakket, noch 
is er grip op (soms aan zichzelf zeer 
hoog) toegekende salarissen, noch 
op de kosten van huisvesting, die 
ook vaak blijken op vreemde constructies 
te rusten. Het opnemen in een lopende 
subsidieregeling, dan wei bekostigingsre
geling vraagt om extra middelen, reden 
waarom de voorzieningenministers niet 
scheutig zijn. CRM zelf zette met de Bod
daerttehuizen de eerste stap. Gezien de 
veelheid en verscheidenheid van voorzie
ningen blijft de operatic een uiterst moei
lijke, hoewel noodzakelijke. 
Mijn derde groep van knelpunten heb ik 
benoemd als 

Politieke knelpunten. 
Toch is de samenhang met de bestuurlijke 
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en financiele knelpunten daarbij wei 
sterk aanwezig. 
Tegelijkertijd kom ik terug, zoals gesteld 
in de inleiding, op de vreemdsoortigheid 
van CRM als vakdepartement. CRM, als 
departement gevormd na een voorfase 
als departement van Maatschappelijk 
W erk, kan wei genoemd worden als het 
departement, dat kabinetsbeleid per
soons-gericht maakte. Het startte op de 
uitvoerende taak van de zgn. Ambone
zenzorg en kreeg bij de CRM -creatie een 
veelheid van taken erbij, die bij de ver
schillende vakdepartementen wat buiten 
het gareel vielen. Buiten het gareel val
len, het niet passen op het probleem of 
de groep van de bestaande regels blijkt 
in feite nog steeds opgeld te doen. Ook 
de Algemene Bijstandswet blijft als sluit
stuk van het sociale zekerheidsstelsel het 
vangnet voor de persoon waar geen andere 
regel of wet op past. 

Bij de overdrachtsuitkeringen heeft CRM 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoe
ring van de Algemene Bijstandswet, en 
daarnaast de Buitengewone Pensioenwet 
en de Wet Uitkeringen Vervolgingsslacht
offers. De bedragen daarvoor omvatten 
60 % van het budget van CRM. Het grate 
bedrag van het begrotingshoofdstuk, 
± 111/2 miljard, dat kennelijk velen op
valt, wordt sterk be"invloed door het be
roep op de Bijstandswet ( o.a. bijna 3 
miljard voor de bejaardenoorden) maar 
vanzelfsprekend ook door de grote werk
loosheid. Daarnaast komen op de CRM
begroting de omroepuitgaven voor, die 
gedekt worden door omroepbijdragen en 
opbrengsten van de STER. Van de ruw
weg gemeten totaalll1/2 miljard resteert 
dan nog ongeveer 3112 miljard. Daarvan 
wordt 1,3 miljard besteed aan gezins/be
jaardenverzorging. Resteert ruim 2 mil
jard waar tenslotte voorzieningen en ac
tiviteiten door in stand worden gehouden 
varierend van monumenten, archieven, 
musea, orkesten, toneel, kunstzinnige 
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vorming, amateuristische kunst, natuur
bescherming, openluchtrecreatie, sport, 
aile vormen van sociaal-cultureel werk, 
welzijnswerk voor culturele minderheden, 
maatschappelijk werk in alle vormen van 
telefoon-hulpdiensten, kinderdagverblij
ven etc. tot vrijwilligersbeleid en eman
cipaitebeleid. 

Wanneeer ook CRM zijn aandeel moet 
Ieveren in ombuigingen, dan wei het om
slaan van het niet halen van ombuigingen 
elders, zal het ieder duidelijk zijn, dat 
ombuigen aileen kan gebeuren in het 
beheersbare gedeelte, omvattend onge
veer 31/2 miljard. 
Denk niet dat mijn knelpunt aileen een fi
nancieel uithuilen zou zijn. Verre van 
dat. Wei kan ik vaststeilen hoe moeilijk 
dan een voortzetten van prioriteiten stel
len is, bijv. als decentralisatie met tempo 
moet worden voortgezet met aile vereve
ningsproblematieken. We hebben met 
man/vrouw en macht getracht daar niet 
te bezuinigen, zelfs met extra verschui
ving wat zgn. 'knelpunten-geld' te krijgen 
voor gemeenten met grote moeilijkheden. 
Wel hebben we - naast extra geld voor 
arbeidsplaatsen in de gezinsverzorging -
in de structuur van de gezinsverzorging 
bezuinigd. Maar in 1982 wordt ook de 
maatschappelijke dienstverlening gede
centraliseerd en deze zal dus zeker twee 
jaren, als het ook maar enigszins kan, 
moeten kunnen rekenen op dezelfde be
dragen. U ziet dat onherroepelijk, onont
koombaar opnieuw de vraag wordt: in
vesteringen uitsteilen of mensen ontslaan 
(met vicieuze cirkel naar uitkering - in
derdaad niet direct zichtbaar op de eigen 
begroting -), waarop een antwoord moet 
worden gegeven. 
Ben ik niet bevlogen genoeg? Soms 
merk ik namelijk zo'n reactie. Mijner
zijds de verzekering, dat juist de zake
lijke benadering in de achter mij liggende 
periode gebleken is in collegialiteit het 
antwoord te kunnen verschaffen. 
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Ik kom tot de laatste punten, en niet de 
minste: de levensbeschouwelijkheid en 
overheidssubsidie, en ik zal afsluiten met 
de media. 
Ten aanzien van de levensbeschouwelijk
heid: deze vraag leek bij het aantreden 
op CRM een afgedane te zijn. Toch bleken 
er vele discussies nodig te zijn waarna 
criteria konden worden vastgesteld op 
grond waarvan afweging kon plaatsvin
den. 
Wat was namelijk het geval? In de schaal
vergroting, die binnen het hele welzijns
terrein had plaatsgevonden en in 1976/ 
1977 was afgerond, was de functionele/ 
territoriale samenwerking een feit. Op 
landelijk niveau werden centra gesubsi
dieerd in verschillende Jevens/wereldbe
schouwing. Toch lagen er vele aanvragen 
om subsidie op grond van de eigen rich
ting van de aanvragers. 
Ook bleken bepaalde bevolkingsgroepen 
aileen via pastores/rabbi's maatschappe
Iijke zorg te kunnen krijgen. Op grond 
van deze feiten werd besloten, dat voor 
kerkelijk werk geen subsidie wordt ver
strekt, maar een pastor/rabbi wel sub
sidie kon krijgen voor activiteiten die in 
een algemene subsidieregeling zijn opge
nomen indien de te bereiken groep voor 
algemene instellingen niet bereikbaar is. 
Aile andere aanvragen moeten via het 
landelijk bureau, gesubsidieerd als 
levensbeschouwelijke organisatie meege
nomen worden in de activiteiten, door 
dat bureau waar te nemen. Eenmalige 
subsidie voor onderzoek, studiegebeurte
nis zal mogelijk zijn, indien met lande
lijk karakter. Opvallend bleek de nood
zaak van het uitdiscussieren in de voor
gesprekken binnen het departement. 
Enerzijds wreekte zich hier het vroeger 
wellicht te gemakkelijk eisen van subsi
die, aileen omdat men vanuit een eigen 
levensbeschouwing werk verrichtte, an
derzijds en mijns inziens onderschatten 
van de grote waarde als accu, motor van 
de samenleving, dat mensen zich voor el-
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kaar inzetten vanuit een levensovertui
ging. 

Het mediabeleid bleek een knelpunt van 
de eerste orde. Toch bleek uit het aan
vaarden ook in de Eerste Kamer van de 
omroepwetswijziging van mijn voorganger 
dat men de geest van de omroepwet nog 
steeds onderschreef. Juist die wijziging 
maakte de bepalingen strakker ten aan
zien van het representeren van een be
paalde culturele, maatschappelijke of le
vensbeschouwelijke stroming. De meeste 
aandacht in deze periode kreeg het zich 
aankondigende satelliettijdperk, gekop
peld aan de vergrote mogelijkheden van 
de kabel; daarnaast de regionale omroep, 
met als sluitstuk het hanteerbaar en con
troleerbaar maken van de strenge bepalin
gen ten aanzien van reclame en commer
cie. 
Om met het laatste en m.i. belangrijkste 
te beginnen: met een aanpak op drie in
valshoeken heb ik getracht de commer
ciele vervuiling in Hilversum tegen te 
gaan. In de omroep, zowel door radio 
als bij de tv wordt de samenleving gepre
senteerd, in reportages, nieuws, program
ma's en in die samenleving is reclame 
een onderdeel van de uitingen; automa
tisch dan ook een onderdeel van die pre
sentatie. Als onderdeel - dus nooit als 
doe!. De reclame kan en mag dan ook 
niet overheersend zijn. Dat uitgangspunt 
is beter controleerbaar als bij voorbaat 
al criteria vaststaan, die bij voorbaat al als 
niet toelaatbaar te controleren zijn. Deze 
regels zijn vastgesteld; voor sportreporta
ges gaan ze in per 1 augustus a.s. Ten 
aanzien van het zgn. 'pluggen', resp. het 
accepteren van 'smeergeld' door werk
nemers heeft de zgn. commissie Belinfante 
een voortreffelijk rapport uitgebracht, 
door mij omgezet in een verplichting in 
het Omroepbesluit voor de werkgevers 
in omroepland. Als derde punt zal het 
zojuist afgesloten onderzoek van prof. 
Nordemann over de commerciele bindin-
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gen van de zendgemachtigden uitgewerkt 
worden. Het blijkt duidelijk hoe moeilijk 
deze mengeling van bindingen, merchan
dising etc. is. Toch kan ook bier duide
lijk een critirium vastgesteld worden. 
De regionale omroep gaf veel moei
lijkheden. Was tijdens het kabinet-
Den Uyl door de Kamer bijna zonder 
discussie aanvaard dat de regio deze 
omroep zelf zou moeten betalen, duide
lijk bleek nu dat regionale vertegenwoor
diging in een fractie zijn geld kan op
brengen. Zelfs nu bet kabinet besloot aile 
investeringskosten uit de algemene om
roepmiddelen te betalen plus een vast 
bedrag van de exploitatie bleek de dis
cussie hevig. De CDA/PvdA-motie om 
bet regionale aandeel via een regionale 
opslag op de omroepbijdragen te heffen, 
bleek technisch en juridisch niet eenvou
dig. De wetsontwerpen liggen klaar voor 
behandeling in de ministerraad. 
Daar ligt ook bij een wetswijziging voor 
het weer onder de omroepbijdragen bren
gen van de Wereldomroep. Zelf heb ik 
de uitvoering van de VVD/PvdA-motie 
ter hand genomen. Het werk van de We
reldomroep bleek bij de begrotingsbe
handeling nog al eens onder de verschui
vingswensen van D'66 te vallen, die 
stoelden op m.i. volstrekt onterechte kri
tiek. De financiele moeilijkheden binnen 
de rijksbegroting zouden voor het komen
de jaar extra verzwaard zijn door de 
noodoplossing van 1981 door dekking 
uit de gelden van ontwikkelingssamen
werking. Een andere wetswijziging ligt 
ook klaar voor beslissing, te weten de 
aanvulling van artikel 48 om te zorgen 
dat bet verderbrengen van in bet buiten
land uitgezonden, voor Nederland of mede 
voor Nederland bestemde programma's 
gebonden is aan een vergunning van de 
minister van CRM. Deze wetswijziging 
was bet gevolg van de fervente discussie 
rondom mogelijke Luxemburgse invasie 
op de Nederlandse markt en de zuig
kracht daarvan op bet Nederlandse recla-
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me budget. 
Dit is duidelijk een van de schaduwen 
vooruit van bet zgn. sateliettijdperk. De 
aanvang daarvan omstreeks 1984 zie ik 
met vertrouwen tegemoet. Internationale 
contacten zijn gelegd om te komen tot 
regeling ten aanzien van reclame, zoals 
dat ook gebeurde in de eigen wetgeving. 
Uit de kijkcijfers van buitenlandse pro
gramma's op de uren dat er geen Neder
landse programma's zijn, blijkt de groei
ende belangstelling daarvoor. Daarom 
zal eind 1982 een voorzichtig begin wor
den gemaakt met een gefaseerde uitbrei
ding van zendtijd, die mede de mogelijk
heid opent voor extra ruimte voor in
structieve omroep, waarbij de aandacht 
voor de culturele minderheden een on
derdeel zal zijn. 
De samenhang met de pers blijkt keer op 
keer, niet aileen uit de gevolgen van re
clame, maar ook in de mogelijkheid van 
verbreding van de pluriformiteit van 
meningsuiting. Daarom is bet van groat 
belang dat een compensatieregeling voor 
de pers tot stand komt. Dit bleek een jaar, 
namelijk in 1980, de BTW-heffing 
te kunnen tegenhouden. In 1981 bleek 
echter nog steeds geen sluitende regeling 
mogelijk; wei blijft individuele steun mo
gelijk en een sluitende compensatierege
ling het doel. 
AI met al een mediabeleid waarin het 
CDA zich kan herkennen. Wei is het 
duidelijk, dat de steun die wij tot nu toe 
uit de PvdA ontvingen ook daar onder 
grote regionale en commercii:~le druk 
staat. 
Een knelpunt van organisatorische aard 
wil ik niet onvermeld Iaten. De totstand
koming van het departement van CRM 
ging schoksgewijs, met grate verschiHen 
in opbouw van beleidsterreinen. Mijn 
voorganger voerde een grote reorganisatie 
door. De beleidswijziging naar decentrali
satie bracht een tweede onrustfactor. 
Overlegstructuren, herscholingsmogelijk
heden, begeleiding naar nieuwe functies 
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en open informatie over het tijdpad waar
in en de wijze waarop deze wijzigingen 
zullen verlopen, was de sociale benade
ring waarmee ik de geconstateerde span
ningen structureel trachtte op te lassen. 
In de Kamerdiscussie bleek het VVD
standpunt om nu al tot personeelskorting 
over te gaan, geen s.teun te krijgen. Hier
mee was niet aileen een juiste sociale 
begeleiding van de beleidswijziging bij 
voorbaat onmogelijk gemaakt, maar bo
vendien een zo goed en vloeiend mogelijk 
verlopende overdracht van beleidstaken. 

Tot slot wil ik ten aanzien van het wel
zijnsbeleid nogmaals benadrukken het 
belang van een goede coordinatie van be
sluitvorming en besluituitvoering; CRM 
zal daarvoor de zware verantwoordelijk
heid moeten dragen. Dat gebeurt vanuit 
de christen-democratische gedachte, dat 
de dienende overheid tot taak heeft de 
voorwaarden te scheppen, dat de mens 
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richting kan geven aan het bestaan, ook 
zijn bestaan. 
Bestuurlijk zal zij die taak moeten op
pakken, door voor de burger de inrich
ting van de besluitvorming, van wet- en 
regelgeving meer doorzichtig te maken, 
zodat invloed op democratische wijze 
ook door de burger persoonlijk is uit te 
oefenen. Financieel-economisch zal dat 
moeten gebeuren, door in het voorzienin
genpakket ook die mensen te bereiken, die 
door leeftijd, lichamelijke omstandigheid, 
geboorte of andere oorzaken de handrei
king nodig hebben om het eigen-verant
woordelijkheid-dragen aan te kunnen. 
Politiek zal het tot uiting moeten komen 
door het stellen van prioriteiten. 
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door drs. P. B. R. de Geus 

Drs. P. B. R. de Geus is sedert 25 augustus 1980 
minister van Defensie. Daarv66r was hij werkzaam bij 
het ministerie van Defensie, het laatst als directeur
generaal economie en financien. 

Knelpunten 1n het defensiebeleid 

Eerlijkheidshalve moet ik opmerken dat ik nauwelijks kan voldoen aan het verzoek 
van de redactie de barrieres en de knelpunten te schetsen, waarop ik als bewindsman 
ben gestoten bij het pogen de christen-democratische aanpak op het beleidsterrein van 
vrede en veiligheid te verwezenlijken of aan te geven waar juist de kansen voor die 
aanpak lagen. Ik ben immers pas op 25 augustus 1980 tot het kabinet-Van Agt toege
treden als opvolger van de tegenwoordige vice-president van de Raad van State, mr. 
W. Scholten. Anderzijds ben ik - dat zal u niet onbekend zijn - geen vreemde op het 
gebied van defensie. Bovendien was ik nauw betrokken bij de opstelling van de defen
sieparagraaf van ons program 'Niet bij brood aileen'. Ik wil daarom toch op het ver
zoek van de redactie ingaan en hier een en ander naar voren brengen. 

Laat ik vooropstellen dat naar mijn me
ning de afgelopen jaren een goed veilig
heidsbeleid is gevoerd. En dat omvat 
meer dan defensie in strikte zin. Het heeft 
ook te maken met buitenlandse zaken, 
met ontwikkelingssamenwerking, met in
ternationale rechtsorde en - vooral ook -
met wapenbeheersing. De rechtstreekse 
verantwoordelijkheid voor die aspecten 
ligt bij andere ministeries, maar vanuit 
Defensie denken en praten we daarover 
mee. De relaties met de departementen 
die de directe zorg voor deze onderwer
pen hebben, is uitstekend. Daar ligt zeker 
geen knelpunt. 
Als ik mij nu tot de defensie zelf bepaal, 
dan stel ik vast dat in grate lijnen is uitge 
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voerd wat in het regeerakkoord staat. En 
dat sloot nauw aan bij wat in het CDA
program 'Niet bij brood aileen' wordt 
gezegd. Het was een goed beleid. De 
doelstelling ervan is kort en goed: Het 
leveren van de militaire bijdrage tot het 
beschermen van de belangen van de staat. 
Het tweede deel van deze zin - het be
schermen van de belangen van de staat
is ontleend aan de Grondwet. Ik acht het 
van wezenlijk belang dat dit wordt ge
dragen door de overgrote meerderheid 
van ons volk. Dat is nu zo, en dat moet 
zo blijven. Maar die brede steun voor de 
landsverdediging is niet onbedreigd en 
daar zal ik in deze bijdrage op terugko
men. Het is een wezenlijk knelpunt! 
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Jk schreef Iiever over de vele positieve 
aspecten van het defensiebeleid. Dan zou 
ik beginnen te herinneren aan het besluit 
af te zien van een krijgsmacht die uitslui
tend uit vrijwillig dienend personeel zou 
bestaan. Dat zou dus betekenen: afzien 
van de dienstplicht. Daarvan ben ik geen 
voorstander. Handhaving van het systeem 
van een kader-militiekrijgsmacht waar
borgt betrokkenheid van de bevolking 
bij de krijgsmacht. 
Mijn ervaring is bovendien, dat de dienst
plichtigen hun taak uitmuntend vervul
len. Zij vormen een doorsnee van de Ne
derlandse jongeren; ik spreek dus mijn 
vertrouwen uit in de gehele Nederlandse 
jeugd waneer ik de dienstplichtigen om 
hun inzet !of toezwaai. 
Maar de redactie vraagt om een uiteenzet
ting van barrieres en knelpunten, aan de 
hand waarvan vermoedelijk lijnen kunnen 
worden getrokken voor het in de komen
de jaren te voeren beleid. Daartoe wil ik 
twee punten behandelen. In de eerste 
plaats wil ik stilstaan bij wat ik noem het 
andere beeld van de wereldsituatie, zoals 
dat in bepaalde kringen bestaat. 
Verder wil ik de budgettaire situatie be
spreken. Het zijn deze twee thema's die 
ik wat breder behandel, a! zal ik ook 
zaken aan de orde stellen die er zijde
Iings mee verband houden. 

Het beeld van de situatie in de wereld 
Hoewel de Tweede Wereldoorlog ver 
achter ons Iigt en nog slechts de minder
heid van ons volk daarover uit eigen er
varing kan spreken, zijn er weinig Ne
derlanders die niet weten dat de bezetting 
door het racistische nazisme een ver
schrikking was. Iedereen erkent de grote 
waarde van vrijheid, van zelfbeschikking 
en van gerechtigheid en de grate meerder
heid van ons volk meent dat die verwor
venheden moetcn worden beveiligd tegen 
aanranding. Maar wat ik in de afgelopen 
maanden tijdens spreekbeurten en andere 
bijeenkomsten heb gehoord, stemt mij 
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pessimistisch. Steeds minder leeft het 
besef dat een paar honderd kilometer 
oostwaarts het reusachtige communisti
sche bolwerk begint, dat zich uitstrekt van 
Helmstedt tot Wladiwostok en dat een 
bedreiging inhoudt voor onze democrati
sche samenleving. Nog te velen vergoe
Iijken alles wat in Moskou gebeurt en 
kloppen de feilen aan westerse kant op. 
Als ik zeg dat het Russische rijk door 
de eeuwen heen expansief is geweest, en 
dat nog is, dan wordt mij herhaaldelijk 
verweten dat ik een vijandsbeeld aan
kweek. Als ik erop wijs dat in 1945 de 
grens van de Sovjet-Unie een paar hon
derd kilometer naar het Westen opschoof 
ten koste van aile buurlanden, en dat 
v66r die grens een rij van satellietstaten 
met een opgedrongen communistisch 
regime werd gelegd, dan moet ik soms 
horen dat dit werd geregeld in J alta en 
Potsdam omdat dit het Westen goed 
uitkwam. Als ik wijs op het feit dat van 
de vroegere koloniale mogendheden 
aileen Frankrijk nog een pied-a-terre in 
Afrika heeft, terwijl Rusland daar nu in 
zeker 5 Ianden over militaire faciliteiten 
kan beschikken, dan wordt van bepaalde 
kant gewezen op wat Amerika doet in 
San Salvador. 
En als ik stel, dat de Sovjet-Unie anti-se
mitisch is en door steun aan de PLO en 
aan sommige Arabische Ianden Israel naar 
het Ieven staat, dan krijg ik het verwijt 
te horen dat ik diaboliseer wat ik dan 
kennelijk als mijn vijand beschouw. 
Toch berust mijn verhaal op zin voor be
trekkelijkheid en op besef voor historic. 
Jk zeg duidelijk de gevoelens te kunnen 
begrijpen van de Russische !eiders die 
tijdens hun Ieven hebben meegemaakt 
hoe hun land werd aangevallen en hoe 
het Westen steun verleende aan de tegen
standers van het Bolsjewisme. Jk veroor
deel de hulp die onze bondgenoten soms 
hebben gegeven aan corruptie en abso
lutistische regimes. Ik constateer dat het 
Westen voorop heeft gelopen in de kern-
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bewapening. Ik ben geen havik en ik 
acht het mijn taak mijn invloed uit te 
oefenen om de bewapening in de wereld 
te beperken. Maar als ik zeg dat er voor 
onze veiligheid een globaal evenwicht 
nodig is en als ik een overzicht van de 
krachtverhoudingcn geef, dan begint men 
prompt over het 'westerse militair-indus
triele complex', dat de Russische 
sterktecijfers manipuleert om de wapen
wedloop op gang te kunnen houden. Als 
ik er dan op wijs dat dit in de eerste 
plaats het Kremlin zou moeten worden 
verweten, dat immers geen enkel gegeven 
openbaar maakt, dan moet ik altijd wel 
een of ander excuus aanhoren waarom 
het communistische systeem zo'n gesloten 
blok is. 

Kortom, er bestaat een sterke neiging te 
vergoelijken wat er achter het IJzeren 
Gordijn gebeurt en de - ongetwijfeld 
niet geringe - feilen aan westerse zijde 
te overtrekken. Daarbij komt vaak oak 
veel gebrek aan inzicht in datgene wat 
voor de veiligheid van ons land van 
rechtstreeks belang is. Bij menigeen blijkt 
de belangstelling vooral uit te gaan naar 
de Derde Wereld; er is dan bijv. meer 
kennis van het verre Chili dan van de 
bondgenoot Noorwegen, meer van Poli -
sario dan van Polen. 
Onlangs sprak ik een verwant kamerlid 
dat niet bleek te weten dat Polen in 1939 
niet alleen was aangevallen door Hitler, 
maar oak door Rusland. Toen ik hem 
hierop wees was zijn reactie dat die Rus
sische aanval begrijpelijk was, gezien het 
Duitse gevaar. Hoe de onafhankelijke 
Polen dat beleefden was voor hem ken
nelijk van minder belang. 

Zo zou ik nag wel een tijdje kunnen 
doorgaan, maar ik denk dat het beeld 
bekend is. Oak in kringen, waar men een 
afgewogen oordeel zou mogen verwach
ten, is het vooroordeel tegen de eigen 
bondgenoten sterk. Wij maken deel uit 
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van een gemeenschap van volkeren met 
goeddeels gelijke opvattingen over demo
cratic en staatkunde, over economische en 
sociale orde, over mensenrechten en vrij
heid, over wetenschap en cultuur. Wat 
wij gezamenlijk aan materiele verworven
heden en immateriele waarden koeste
ren, kan slechts binnen die gemeenschap 
van bondgenoten worden bereikt en 
bewaard. 
Maar wat betreft de defensie, die voor 
het behoud daarvan van grote betekenis 
is, bestaan er sterke vooroordelen. Hier
op wordt ingespeeld door allerlei actie
groepen en daarbij moet ik ook het Inter
kerkelijk Vredesberaad noemen. Dat 
steekt niet onder stoelen of banken een 
actiegroep met politieke oogmerken te 
zijn en de kerken te willen gebruiken om 
mede bepaalde politieke doeleinden te 
verwezenlijken. En die doeleinden zijn 
niet die van het CDA. 
Een voorbeeld op dit gebied trof ik aan 
in de Handreiking van de Generale 
Synode over de kernbewapening. Daar 
wordt op biz. 45 met instemming geci
teerd dat het groeiende technologische 
vermogen het voor Ianden weldra mogelijk 
maakt in enkele dagen of zelfs uren de 
nucleaire status te krijgen. Er staat bij, 
dat dit is ontleend aan het jaarboek van 
'het gezaghebbende in Zweden gevestigde 
internationale instituut voor vredesonder
zoek SIPRI'. Dit is overigens maar een 
van de uitspraken van dit instituut, dat 
al in de geur van heiligheid schijnt te 
staan omdat het in Zweden gevestigd is. 
Maar mijn reactie is dan hoe actie zou 
moeten worden gevoerd tegen kernwapens 
als 35 staten binnen enkele dagen of uren 
kernmogendheid kunnen worden. Of 
denkt men 66k die kennis uit de wereld 
te kunnen krijgen. 

Mijn eerste punt vat ik nu samen door te 
zeggen, dat ik in ons land een toene
mende neiging zie kritisch te staan tegen
over alles wat met militaire verdediging 
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heeft te maken. Daarbij staan dan be
paalde groepen in de kerk vooraan. AI 
eeuwen hebben we een marine die onze 
zeescheepvaart beveiligt. AI honderden 
jaren worden marineschepen op onze 
eigen werven gebouwd. Maar nu ineens 
wordt daartegen - ook vanuit kerkelijke 
kringen- actie gevoerd. Het IKV zegt zich 
tegen kernwapens te keren, maar als er 
ergens een militaire opslagplaats ten be
hoeve van de conventionele defensie moet 
worden gebouwd, of een oefenterrein 
moet worden aangelegd, dan komt bet 
voor dat plaatselijke IKV -afdelingen 
vooraan staan om daartegen te protes
teren. Toch gaat bet in die gevallen om 
plannen om onze defensie minder afhan
kelijk te maken van de kernwapens. Wie 
vandaag door onze steden loopt, komt 
zelden of nooit een militair in uniform 
tegen. In de afgelopen tien jaar is terecht 
en met goed resultaat gewerkt aan 'ver
maatschappelijking' van de krijgsmacht, 
maar juist ook in deze periode heeft de 
kerk gemeend iets te moeten doen tegen 
'toenemend' militarisme', 66k in Neder
land. Ik haal mijn voorbeelden hier -
niet toevallig - uit de wereld van de kerk, 
maar ik zou ook uit andere sectoren vele 
voorbeelden kunnen noemen. 
Het gaat mij om de gevaarlijke parallel 
met de jaren dertig, toen de westerse 
Ianden niet het gevaar wilden inzien dat 
de democratie bedreigde. Dreigen we 
weer de historie te vergeten? 

De budgettaire situatie 
Een tweede knelpunt ligt in de budget
taire situatie. Om de twee jaar in de 
oneven jaren, stellen de ministers van 
defensie van het Noordatlantische bond
genootschap een 'ministerial guidance' op. 
Daarop baseren de lidstaten hun plannen 
voor de gemeenschappelijke verdediging. 
In 1977 stelden de ministers vast, dat on
clanks de periode van detente de Sovjet
Vnie onverdroten doorging zijn wapen
arsenaal uit te breiden. Juist in die jaren 
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hadden de meeste NA VO-bondgenoten 
met betrekking tot hun defensie de pas 
ingehouden. Amerika leefde in bet post
Vietnamtijdperk en stelde zich terug
houdend op. In ons land was bet de 
periode van bet kabinet-Den Uyl, dat een 
lagere prioriteit gaf aan de defensie. Er 
dreigde een verstoring van de militaire 
krachtsverhouding. Daarom werd in 1977 
afgesproken dat aile NA VO-landen 
iets extra zouden doen voor hun defensie. 
Daartoe zouden de defensie-uitgaven 
reeel met ongeveer 3 % moeten groeien, 
en er werd een Long Term Defence Plan 
opgesteld om gezamenlijk binnen een jaar 
of tien de grootste knelpunten aan te 
pakken. Deze 3 % -groeinorm werd ver
volgens in een bijeenkomst van staats
hoofden/ regeringsleiders bevestigd. Voor 
de defensie van ons land werden hierop 
de meerjarenramingen afgestemd. 
In 1974 had minister Vredeling een De
fensienota opgesteld. Die besloeg twee 
planningsperioden van 5 jaar. Bij de 
kabinetsformatie in 1977 werd afgespro
ken deze nota kwalitatief uit te voeren. 
In 1980, toen de eerste planperiode achter 
de rug was, werd besloten het plan op 
basis van nieuwe meerjarenramingen bij 
te stellen en een nieuwe aansluitende 
planningperiode van 5 jaar toe te voe
gen. Hoewel de bedragen die beschikbaar 
kwamen boger waren dan in de Defensie
nota van 197 4 was voorzien, konden toch 
nauwelijks extra zaken worden aangepakt. 
Dat kwam omdat de ramingen van kosten 
en prijzen in de nota van 1974 te krap 
waren. 
Het nieuwe plan werd gevoegd bij de 
ontwerp-begroting 1981. Die was eind 
april 1980 klaar en werd ingediend bij 
bet ministerie van financien. Op dat mo
ment waren er al de eerste tekenen dat 
de financiele basis van dit nieuwe plan 
niet kon worden gehandhaafd. Rond de 
jaarwisseling van 1979 - 1980 had zich 
de beruchte tweede golf van prijsstijgin
gen van olie voorgedaan. V oor Defensie 
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werkt dat zeer sterk door, omdat vooral 
de schepen en de vliegtuigen veel brand
stof gebruiken. De prijsstijging sloeg een 
gat in de defensiefondsen, dat met gelden 
uit de schatkist niet volledig kon worden 
gedicht. 
Bij het vaststellen van de begrotingen in 
de ministerraad bleek het financierings
tekort zo groat te zijn dat verdere om
buiging van de overheidsuitgaven nodig 
was. Dat betekende een verlaging van het 
defensie-budget voor 1981 met 180 mil
joen. Dit werkt uiteraard door in devol
gende jaren. 
Daarom moest het plan worden bijgesteld. 
Besloten werd het programma van aan
schaf van nieuw materieel in de tijd uit 
te rekken. In feite werd het tienjarenplan 
daarmee tot een elfjarenplan gemaakt, 
wat betekent dat bepaalde tekortkomin
gen een jaar Ianger bestaan. Daarmee 
nemen we wei risico's. 
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efficientie kan leiden. W at dat betreft 
heeft de Nederlandse krijgsmacht vrijwel 
de grens bereikt van wat haalbaar is. De 
conclusie is dus dat er deeltaken op de 
tocht zijn komen te staan. Tk ben echter 
van mening dat het kabinet-Van Agt 
in de laatste weken van zijn bestaan geen 
beslissingen voor de toekomst behoort 
te nemen, als het om zulke belangrijke 
zaken gaat. 
Bij de kabinetsformatie zullen besluiten 
moeten worden genomen over nieuwe 
financiele meerjarencijfers. Op basis daar
van moet een nieuwe defensienota worden 
opgesteld. Het nodige voorwerk op het 
ministerie is op dit moment aan de gang. 
De basis bij dit alles dient te zijn dat in 
de 'ministerial guidance' onlangs de 
norm van 3 % reele groei per jaar als na 
te streven doe! is gehandhaafd. De rede
nen daarvoor zijn immers, evenals in 
1977, nog ruimschoots aanwezig. De Ian
den van het Warschaupact gaan onver-

Intussen is het in april 1981, gezien de droten door met het versterken van hun 
precaire situatie van de schatkist, nodig krijgsmacht. Destijds was het vooral de 
geweest de begrotingen nogmaals bij te conventionele bewapening, die zorgen 
stellen. Defensie moet over het lopende baarde. Nu is daarbij gekomen de voor-
jaar nog eens 100 miljoen inleveren. Over sprang die de Sovjet-Unie heeft gena-
de totale planperiode beloopt dat 1 mil- men op het gebied van de kernwapens 
jard gulden. Op korte termijn kan dit voor de middellange afstand: SS-20 ra-
alleen met noodgrepen worden opgevan- ketten en Backfire bommenwerpers. De 
gen, vooral door het verminderen van spanningen in de wereld zijn niet afge-
oefeningen, uitstel van onderhoud, minder nomen, integendeel! 
aankoop van reservedelen enz. De gevol- / Terecht heeft de Adviesraad Defensie 
gen hiervan voor de materiele gereed- · Aangelegenheden kortgeleden in een rap-
heid van de krijgsmacht zijn zeer ingrij- port over de financiering van de defensie 
pend. Nog belangrijker is de nadelige in- uitgesproken dat de defensie-inspanning 
vloed op het moreel van het personeel. behoort te worden bepaald door de in-
Ret is mijn overtuiging dat deze bezuini- ternationale veiligheidssituatie en niet 
ging niet met schuiven en uitstellen blij- door de financiele toestand in ons land. 
vend kan worden opgevangen. Daarvoor _.....,Ik onderschrijf dit volledig en zou op 
zijn de bedragen veel te groat. Men zou grand daarvan will en pleiten voor het 
dan moeten gaan denken aan een kleinere vasthouden aan een groeinorm van onge-
krijgsmacht. Ook internationaal is er niet veer 3 %. Maar dit moet wei worden af-
veel te bereiken. Ik heb namelijk niet de gewogen tegen de mogelijkheden van de 
illusie van sommigen dat taakspecialisa- economie en van de overheidsfinancien. 
tie en/of standaardisatie op het gebied In het begin heb ik gezegd dat brede steun 
van het materieel nog tot een grotere uit onze bevolking voor de defensie-in-
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spanning noodzakelijk is. Ik denk dat 
die onder sterke druk zou komen te staan 
wanneer de defensie-uitgaven jaar na jaar 
sterker zouden groeien dan het nationaal 
inkomen, terwijl de particuliere lonen op 
de nullijn worden gehouden. Daar zit dus 
een beperking. Maar dat betekent onher
roepelijk een kleinere krijgsmacht, dus 
toenemende risico's in een onveilige 
wereld. 

Daar komt nog bij dat eigenlijk meer geld 
nodig is voor een defensiebeleid dat min
der afhankelijk is van kernwapens. Zo'n 
beleid houdt immers, gezien de conven
tionele kracht van het Warschaupact, 
automatisch in een verbetering van de 
conventionele bewapening, vooral door 
het toepassen van geavanceerde techniek. 
De ontwikkeling van de technologie biedt 
daarop goede vooruitzichten, maar kost 
wei vee! geld. 

Laat mij nu in dit verband ingaan op 
de positie van ons legerkorps. Langs het 
IJzeren Gordijn staan 8 legerkorpsen: 3 
Duitse, l Brits, 1 Belgisch, 1 Nederlands 
en 2 Amerikaanse. Deze legerkorpsen 
hebben elk een bepaald vak toegewezen 
gekregen. De strategie van de NA VO is 
gericht op afschrikking teneinde oorlog 
te voorkomen. Dat wil zeggen: een tegen
stander kan er zeker van zijn dat hij, zo 
hij aanvalt, op hardnekkige tegenstand zal 
stuiten, maar hij blijft in het onzekere 
met welke middelen die tegenstand wordt 
geboden. Die middelen omvatten thans 
zowel conventionele wapens als kernwa
pens. Vooral de aanwezigheid van kern
wapens leidt ertoe dat de tegenstander te
rughoudend zal zijn ten aanzien van het 
lanceren van een aanval. Ter voorkoming 
van agressie moeten de 8 legerkorpsen 
een gelijkwaardig afschrikkend vermo
gen hebben. Als de conventionele kracht 
tekort schiet zal de betekenis van het 
kernwapen toenemen. In het streven naar 
geringere afhankelijkheid van het kern-
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wapen was het Nederlandse beleid erop 
gericht de conventionele bewapening te 
versterken. Door het invoeren van nieuwe 
wapensystemen, die nu in ontwikkeling 
zijn, zou dit mogelijk zijn. Op grond van 
die ontwikkeling is enige jaren geleden 
de nuclearisering van de 155 mm artille
rie door de CDA-fractie afgewezen. Het 
risico is levensgroot dat door geldgebrek 
die moderne wapens er straks niet komen. 

Dan zal het Nederlandse legerkorps dat 
een essentieel vak in de opmarsroute 
van Oost naar West moet verdedigen, de 
zwakke schakel worden in de keten van 
de Iegerkorpsen. Dat betekent dat in een 
conflict de tegenstander door deze zwakke 
plek zal worden aangetrokken, met aile 
gevolgen van dien. Soortgelijke betogen 
kunnen ook worden gehouden voor de 
kernwapentaak van resp. de marine en 
de luchtmacht. 

Wanneer onvoldoende conventionele 
middelen beschikbaar zijn, zal de druk 
van de militaire autoriteiten toenemen 
om de afschrikking geloofwaardig te hou
den met kernwapens. Dat is strijdig - ik 
herhaal het nog maar eens - met het 
CDA-program dat de veiligheid minder 
afhankelijk wil maken van de kern
wapens. 

Samenvatting 
Defensie is niet populair in Nederland 
en is dat eigenlijk nooit geweest. Dat 
hoeft ook niet. Het feit dat we een krijgs
macht nodig hebben, is niet iets om over 
te juichen. Maar we moeten die nood
zaak wei bitter ernstig blijven nemen. 

Helaas heb ik een aantal factoren moe
ten noemen, waaruit blijkt dat houdingen 
uit een neutraal verleden weer opgeld 
doen. Bepaalde groepen grijpen de kern
wapens aan om die houdingen aan te moe
digen,..Een beleid, gericht op mindere af
hankelijkheid van kernwapens, kost geld. 
Ik toonde aan, dat een financiele in-
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greep zoals in het laatste jaar van het ka
binet-Van Agt ons naar een defensie 
leidt met aanzienlijk verhoogde risico's. 
Het is zaak dat dit bij de kabinetsforma
tie de aandacht krijgt die het verdient. 
Het zorgen voor de veiligheid van land 
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en volk was en is een eerste terrein van 
staatszorg. Het CDA mag dit niet Iaten 
liggen. 
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door mr. J. de Ruiter 

Mr. f. de Ruiter is minister van Justitie sinds 19 de
cember 1977. In 1970 werd hij henoemd tot hoogleraar 
privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
waar hij sedert I september 1976 tevens rector-magni
ficus was. 

Justitieel terugblikken en 
vooruitzien 

De terugblik op bet justitie-beleid gedurende de afgelopen kabinetsperiode wil ik be
ginnen met een algemene typering van datgene, wat onder verantwoordelijkbeid van de 
minister van justitie gebeurt. 

Nederland is een eenbeidsstaat, waar 
recbtsgelijkbeid en recbtszekerbeid wor
den nagestreefd zowel ten aanzien van de 
inboud als van de bandbaving der wetge
ving. 
De minister van justitie draagt tweeerlei 
verantwoordelijkbeid op bet gebied der 
wetgeving. In de eerste zijn de belang
rijke algemene recbtsgebieden, die de 
recbtspositie van aile burgers bepalen, 
met de daarbij beborende bandbavings
en uitvoeringsorganisaties onder zijn 
boede gesteld (burgerlijk recbt, straf
recbt, procesrecbt, de organisatie van 
recbtspleging, openbaar ministerie, po
litie, gevangeniswezen, reclassering, kin
derbescberming, toelating van vreemde
lingen). 
In de tweede plaats beeft de minister van 
justitie een rol als bet gaat om wetgeving 
van andere departementen. Daarin beeft 
zijn departement tocb reeds een werk-
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zaam aandeel indien er bijvoorbeeld 
burgerlijk of strafrecbt in voorkomt, maar 
sinds enige tijd is aan de minister van 
justitie ook als bijzondere taak opge
dragen te zorgen voor de barmonisatie 
van aile wetgeving, met andere woorden 
de eenbeid van ons recbtssysteem te be
waken. Met een bier veel gebruikte beeld
spraak kan men zeggen dat de verscbil
lende zogenaamde wetgevingsfamilies 
weer tot een familie moeten worden ge
maakt, of tenminste dat duidelijk moet 
zijn dat zij tot een en dezelfde stam be
boren. 
Een bijzondere relatie bestaat met de 
minister van binnenlandse zaken en wei 
vooral op twee terreinen, te weten een 
gemeenscbappelijke verantwoordelijkbeid 
met betrekking tot de politie (binnenland
se zaken beeft bet opperbebeer over de 
gemeentepolitie en justitie bet bebeer 
van de rijkspolitie), een deel van bet 
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administratieve recht en de daarbij beho
rende rechtspleging. 
Het zal reeds uit het voorgaande duidelijk 
zijn, dat justitietaken rijkstaken zijn die 
zich niet lenen voor decentralisatie, wil
len wij althans Nederland als eenheids
staat behouden. Anderzijds is evenzeer 
duidelijk dat de in wetten voorkomende 
bestuurlijke en strafrechtelijke handha
vingsstelsels overleg over de uitoefening 
van rijkstaken met Iokaal en/of provin
ciaal bestuur noodzakelijk maken. En 
dit niet aileen omdat de grenzen tussen 
de verschiilende bevoegdheden en taken 
soms niet scherp te trekken zijn, maar 
vooral omdat afstemming van beleid 
door goed overleg de kwaliteit van het 
overheidsoptreden aileen maar ten goede 
kan komen. 
Als algemeen voorbeeld kan hier dienen 
het zogenaamde driehoeksoverleg tussen 
burgemeester, officier van justitie en 
korpschef van de plaatselijke politie. 
Handhaving van de rechtsorde en hand
having van de openbare orde zijn beide 
taken van de politie die ten nauwste sa
menhangen. De verantwoordelijkheid van 
de officier van justitie voor het een en 
van de burgemeester voor het andere 
kunnen aileen in samenspraak goed wor
den beleefd. Als voorbeeld op een speci
fiek terrein noem ik het milieurecht. De 
keuze van de handhavingsinstrumenten 
(bestuurlijke en/ of strafrechtelijke) 
dient in nauw overleg te worden gemaakt 
om de effectiviteit der wetgeving te ver
hogen. Dit voorbeeld zou overigens met 
vele andere kunnen worden aangevuld. 
Ik schreef hiervoor dat decentralisatie 
van de echte justitiele rijkstaken niet 
mogelijk is. Deconcentratie van rijkstaken 
is dat wel (vergelijk het openbaar mini
sterie, de raden voor de kinderbescher
ming) en het lijkt zeker niet uitgesloten 
dat in de toekomst deconcentratie nog 
meer onze aandacht zal vragen; als voor
beeld dient zich hier aan het een dezer 
dagen ingediend wetsontwerp regelend de 
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van overheidswege gefinancierde rechts
hulp. 

Na deze algemene opmerkingen wil ik 
in het vervolg van dit stuk aandacht 
geven aan een drietal kanten van het 
werk die ons in de achter ons liggende 
jaren in het bijzonder hebben bezig ge
houden, namelijk wetgeving, rechtshand
having en de daaruit voortvloeiende zorg 
voor de rechterlijke macht, de politie en 
het gevangeniswezen. 

Om de omvang van dit stuk binnen de 
perken te houden moet ik helaas andere 
belangrijke beleidsterreinen als de kin
derbescherming en de reclassering onbe
handeld Iaten. 
Ook over het zozeer in discussie geweest 
zijnde vreemdelingenbeleid wil ik niet uit 
weiden, omdat dit tot een bijdrage op 
zichzelf zou uitgroeien. Wel wil ik zeg
gen dat dit terrein door de staatsseereta
ris van justitie, mevrouw Haars, op be
wonderenswaardige wijze is bewerkt en 
dat het verheugend is dat bij aile proble
men van juridische en emotionele aard 
die er zijn en ook wel zullen blijven bij 
de toepassing van het vreemdelingen
recht toeh in belangrijke mate zakelijke 
overeenstemming over haar beleid met het 
parlement is gegroeid. 

Wetgeving 
Dankbaar mogen wij zijn dat in de afge
lopen jaren in goed overleg met de mede
wetgever, het parlement, heel wat wet
geving is tot stand gebracht of op het 
spoor gezet. Ik eonstateer dit, in herinne
ring brengend wat ik sehreef in de toe
lichting op de eerste onder mijn ver
antwoordelijkheid verschenen begroting, 
namelijk dat een bewindsman vaak oogst 
wat een voorganger heeft gezaaid en dat 
wat hij voorbereidt door een opvolger 
moet worden afgemaakt. Ook wil ik - en 
dat geldt trouwens voor al het werk -
nog eens getuigen van mijn dank, respect 
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en bewondering voor de ambtenaren van 
het departement, die met zoveel inzet 
en deskundigheid ertoe bijdragen dat de 
ministeriele verantwoordelijkheid niet 
een schrikbeeld is. 
Op bijzondere wetgevingsprojecten wil ik 
hier niet ingaan, noch zelfs maar een op
somming geven. De geest waarin het werk 
werd verricht wil ik wei wat meer belich
ten en wei allereerst door enige citaten 
uit de inleiding tot de justitiebegroting 
1978-1979: 
'De functie van het recht is het welzijn 
van de burger te bevorderen door het or
denen van de maatschappij vanuit be
paalde normatieve gezichtspunten. Met 
deze uitspraak is nog allerminst uitge
maakt wat welzijn inhoudt en welke wette
lijke regelingen dit welzijn zouden bevor
deren. Dat is ten diepste ook geen intern
juridische maar een maatschappelijke 
vraagstelling. Door de verantwoordelijke 
politieke organen moet op basis van de 
maatschappelijke ontwikkeling en de me
ningsvorming in de maatschappij worden 
beslist welke vraagstukken in de bedoel
de ordening zullen worden betrokken. 
Daarmee is niet gezegd dat het 'volgen 
van maatschappelijke ontwikkelingen' 
voor aile situaties een formulering van 
goed wetgevingsbeleid zou zijn. Enerzijds 
zal een zekere mate van duurzaamheid 
moeten worden gevergd. Nieuwe zaken 
zijn in het algemeen pas rijp voor nieuwe 
wetgeving als een zekere consolidatie is 
opgetreden. Anderzijds zal wetgeving 
soms juist dienen tot het tegengaan van 
ongewenste maatschappelijke verschijn
selen of tot het opheffen van in de maat
schappij aanwezige belemmeringen voor 
structureel zwakkere groepen in de sa
menleving. 
Vee! wetgeving waarvoor de Minister van 
Justitie verantwoordelijk is betreft onder
werpen, die elementair zijn voor de in
richting van elk mensenleven en voor 
het functioneren van de rechtsorde. Eer
bied voor de individuele mens moet daar-
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bij het richtsnoer zijn. Zij moet de voor
waarden scheppen voor de ontplooiing 
van een ieder, opdat deze zijn Ieven als in
dividu en als lid van de gemeenschap kan 
leiden naar eigen aard en met respect 
voor de ander. Daarnaast is de rechts
bescherming van de individu tegenover 
de overheid van grate betekenis. De ont
wikkeling van de staat als rechtsstaat is 
hier te Iande reeds ver voortgeschreden; 
toch zal dit aspect verdere aandacht blij
ven vragen. De wetgeving op het terrein 
van mijn ministerie is voorts- in het bij
zonder in de grate codificaties - de be
lichaming van het rechtssysteem van Ne
derland. Andere wetgeving wordt tegen 
de achtergrond van dit systeem uitge
werkt en kan aileen door en in dat systeem 
functioneren. De Minister van Justitie 
is dan ook als beheerder van dat systeem 
een van de eerst verantwoordelijken voor 
de rechtseenheid op landelijk niveau. 
Nauw daarmee verbonden is de zorg voor 
de rechtsgelijkheid, de rechtszekerheid 
en een voor ieder toegankelijke rechtsbe
deling.' 
'Door al deze overwegingen heen wil ik 
mij Iaten leiden dor een algemeen inzicht. 
Onontkoombaar is dat vee! wetgeving 
een beperking inhoudt van de individuele 
vrijheid. Dat is ook geen bezwaar; vrij
heid kan immers slechts goed in verant
woordelijkheid tegenover de medemens 
worden genoten. Maar dit neemt niet weg 
dat de wetgever zich richt tot mondige 
burgers, die waar mogelijk in eigen ver
antwoordelijkheid hun Ieven moeten kun
nen inrichten en dat de overheid daar
in niet 'betuttelend' moet optreden. An
derzijds is er de noodzaak tot bescher
ming van de zwakke, die niet in staat is 
voldoende voor zijn eigen belang op te 
komen. Waar mogelijk moet het mondig
heids-, waar nodig moet het bescher
mingsgezichtspunt de doorslag geven.' 

Ik wil hierbij nog een aantal aanvullende 
opmerkingen plaatsen. 



JUSTITIE 

Het is voor een partij als het CDA van 
het grootste belang zich te houden op de 
feitelijke ontwikkelingen in de maat
schappij en de wijze waarop de overheid 
daarop door wetgeving moet inspelen. 
Uitsluitend aanpassing aan de feiten -
wat in onze kring veelal als een te ver
werpen pragmatisme wordt opgevat -
leidt inderdaad niet tot beleid. Maar het 
scheppen van regelingen die geen aanslui
ting hebben met de feiten evenmin. Hoe
wei men over woorden kan twisten en ik 
de mijne graag voor betere geef ben ik tot 
het inzicht gekomen dat wij zouden 
moeten uitgaan van een door beginselen 
geleid pragmatisme. waardoor wij in een 
wereld vol verandering - ten goede en 
ten kwade - keuzen kunnen maken ge
leid door onze uitgangspunten en die 
keuzen door erkenning van en aansluiting 
bij de feitelijke stand van zaken in de 
maatschappij ook effect kunnen geven. 

Dat brengt mij meteen tot een tweede 
opmerking. Wil een regeling de beoogde 
uitwerking hebben in het maatschappe
lijk Ieven, dan moet zij in redelijke mate 
aansluiting vinden bij onder de betrokke
nen heersende overtuigingen. In het bij
zonder ten aanzien van de justitiewetge
ving, die - als gezegd - ieder raakt, geldt 
daarom de opgave te komen tot een zo 
groot mogelijke consensus. Het is helaas 
maar al te waar dat sommige onderwer
pen zo zijn gepolariseerd en partijpoli
tiek gekleurd dat dit niet mogelijk is, 
maar het streven moet er toch op gericht 
zijn. Er zijn vanzelfsprekend grenzen: 
van niemand mag men verwachten zijn 
diepste overtuiging geweld aan te doen, 
maar genoegen nemen met minder dan 
100 % eigen gelijk kan het doel zeer 
dienen en ook uit respect voor de opvat
tingen van anderen in onze pluralistische 
maatschappij geboden zijn. 

Ten slotte nog twee zeer praktische maar 
toch gaandeweg van zeer wezenlijk be-
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lang wordende vraagstukken van wet
geving. De eerste betreft de procedure. 
Er is de algemene klacht dat het totstand
komen van wetgeving te lang duurt. 
Deze klacht is wel terecht, al zou ik niet 
willen beweren dat een zekere rijping 
van denkbeelden over wenselijke nieuwe 
wetgeving een overbodige zaak zou zijn. 
Het is ook niet moeilijk de oorzaken van 
de lange duur aan te gevcn. Zonder over
drijving kan men zeggen dat ieder daar
aan 'schuldig' is: overbelasting van het 
ambtelijk apparaat, onder meer door 
de geweldige druk van het noodzakelijke 
internationale werk; bet toenemend aantal 
adviesorganen die veel tijd in beslag ne
men en bet onderling ook niet altijd eens 
zijn; meer in bet algemeen de zeer inten
sieve - en echt wel toe te juichen - be
moeiingen van deskundigen uit bet veld, 
van actiegroepen e.d. die de wetgevings
procedure zeer intensief begeleiden 
met rapporten, adressen, open brieven; 
de tijdrovende parlementaire procedure, 
waartoe bijdragen de veelheid van fracties 
en ook soms een zeker gebrek aan zelf
beperking van de zijde van het parlement, 
waardoor de behandeling van een wets
antwerp- ook als dit eigenlijk niet con
troversieel is- 'ontaardt' in een algemeen 
beleidsdebat op het desbetreffende ter
rein, waardoor het moeilijk is tot een 
afronding te komen. 
Met deze (te) korte aanduiding, die ieders 
rol niet voldoende recht kan doen, wil 
ik slechts betogen dat het goede doel 
van versnelling van de wetgevingsproce
dure aileen bereikt kan worden indien 
alle spelers in dit spel bereid zijn zich te 
voegen in duidelijke afspraken. En dat 
zal niet eenvoudig te bereiken zijn. 

Mijn tweede praktische punt is de ver
houding tussen wetgeving en budget. Bij 
de toenemende financiele druk op het 
overheidsapparaat en enige bezuinigings
ronden neemt de ruimte die er was om 
nieuwe taken aan te vatten af, terwijl ook 
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JUSTITIE 

de mogelijkheden voor uitbreiding zeer 
beperkt zijn. Dit doet in toenemende mate 
de noodzaak gevoelen om aan een wetge
vingsproject ook het 'prijskaartje' te han
gen. Voor justitie-wetgeving doet zich 
dat vooral daar gevoelen, waar in verband 
met de toepassing en handhaving van 
wetgeving nieuwe taken worden gelegd 
bij politie, openbaar ministerie en rechter. 
Wij zijn nog niet erg ver in het begroten 
van de uitvoeringskosten van wetgeving, 
maar het zal in de toekomst wel een on
afwendbare opgave worden deze metho
den verder te ontwikkelen. Want wetge
ving die wel op papier staat maar bij 
gebrek aan middelen niet op het vereiste 
niveau kan worden uitgevoerd werkt 
demotiverend en demoraliserend en is -
het zij met enige overdrijving gezegd -
slechter dan geen wetgeving. 

Rechtshandhaving 
Dit begrip vormde het thema van de inlei
ding tot de justitiebegroting 1980-1981, 
een keuze gei"nspireerd door de gebeurte
nissen sedert begin 1980. Om mij de 
moeite te besparen nog eens met andere 
woorden hetzelfde weer te geven laat ik 
dat stuk inleiding hier letterlijk volgen. 
Het vormt de kern van het gevoerde 
handhavingsbeleid van de afgelopen 
jaren en bevat ook een aantal aanzetten 
tot voortgaand beleid voor de toekomst. 
'In de inleiding tot de memories van toe
lichting op de begrotingen van 1979 en 
1980 werden beschouwingen geleverd 
over de wetgeving. Het verdient aanbeve
ling thans aandacht te wijden aan enkele 
aspecten van een voor bestaande en 
wordende wetgeving hoogst belangrijk on
derwerp, dat van de rechtshandhaving. 
Onze samenleving is organisatorisch en 
technisch hoog ontwikkeld; zij kan slechts 
in stand worden gehouden door het han
delen van de enkeling aan vele regels 
van verschillende aard te binden. Zij 
gaat verder uit cultureel oogpunt steeds 
meer een veelvormig karakter vertonen; 
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het beleid is erop gericht die veelvormig
heid zoveel mogelijk te eerbiedigen. Aan 
het overheidsoptreden worden met na
genoeg ieders instemming grenzen ge
steld door een zich geleidelijk ontwikke
lende rechtsstaat. Het streven de burger 
een zo groat mogelijke vrijheid in handel 
en wandel te waarborgen vindt zo algeme
ne erkenning, dat het tot onze cultuuridea
len mag worden gerekend. En tenslotte 
veranderen waarden en normen in onze 
samenleving wellicht wat sneller dan eer
tijds het geval was, zijn zij soms minder 
duidelijk omlijnd dan vroeger en meer 
onderhevig aan veranderingsprocessen 
waarvan de richting gedurende een zeke
re tijd onduidelijk is. Hiermee is een, 
overigens geenszins compleet, beeld ge
geven van de achtergrond waartegen de 
rechtshandhaving plaatsvindt. Het zou 
naar mijn mening een onjuist uitgangs
punt zijn en in elk geval zou het een mis
kenning zijn van de werkelijkheid, rechts
handhaving als een doel op zichzelf te 
beschouwen. Ik zie veeleer de rechts
handhaving als een taak gericht op het 
scheppen van voorwaarden om de rech
ten en vrijheden van de burger te waar
borgen, de overheid in staat te stellen 
haar taak naar behoren te vervullen en 
conflicten in de samenleving binnen de 
barren van het recht te houden, met 
andere woorden eigenrichting tegen te 
gaan. Daden van rechtshandhaving 
dienen, willen zij niet uiteindelijk con
traproductief blijken, te worden getoetst 
aan deze en dergelijke doelstellingen. 
Aan het beleid met betrekking tot de 
rechtshandhaving dient dan ook in de 
eerste plaats het beginsel van de evenre
digheid tussen middel en doel ten grand
slag te liggen. 
Veelal wordt rechtshandhaving door mid
del van het strafrecht als de rechtshand
having bij uitstek, welhaast als het enige 
stelsel van handhaving gezien. 
Zou dit juist zijn, dan zou de Minister 
van Justitie als het ware het monopolie 
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voor het handhavingsbeleid toekomen 
wegens zijn verantwoordelijkheid voor het 
optreden van bet openbaar ministerie bij 
de vervolging van strafbare feiten en 
voor de wijze waarop dit bet gezag over 
de politie bij de vervulling van haar 
justitiele taak uitoefent. Deze visie op 
de rechtshandhaving is echter onjuist. Het 
is veeleer aldus, dat er naast het straf
rechtelijke systeem andere handhavings
stelsels bestaan, zoals bestuursrechtelijke 
en civielrechtelijke. Vooral de bestuurs
rechtelijke, bijv. in de vorm van op pre
ventie gericht administratief toezicht, van 
intrekking van vergunningen of van het 
toepassen van politiedwang tot het doen 
ophouden van een onwettige situatie zijn 
in veel gevallen een doelmatiger en meer 
adequaat instrument van rechtshandha
ving dan het strafrecht vermag te bieden. 
Uiteraard vereist bet naast elkaar bestaan 
van een strafrechtelijk en een bestuurlijk 
handhavingsstelsel een goede coordinatie 
en onderlinge afstemming van optreden 
tussen justitiele en bestuurlijke autoritei
ten. Op velerlei gebied wordt deze dan 
ook nagestreefd. Zonder bier verder in 
details te treden en mij bepalend tot 
slechts enkele voorbeelden, wijs ik op het 
zich ontwikkelende driehoeksoverleg tus
sen burgemeester, officier van justitie en 
politiechef en op de overlegstructuren 
die tot stand zijn gebracht ter behandeling 
van milieuzaken. Het is mede langs 
deze wegen dat langzamerhand de ge
dachte vorm zal moeten krijgen, dat op 
veel gebieden bet strafrecht met de daar
aan inherente beperkingen niet steeds bet 
meest voor de hand liggende instrument 
dient te zijn. 
Voor sommige materies kan ook bet 
burgerlijk recht een doelmatig hand
havingsmechanisme bieden bijv. door het 
toekennen aan maatschappelijke organisa
ties van bet recht een civielrechtelijke 
actie in te stellen. 
Als een categorie zaken met een eigen 
en zeer weerbarstige handhavingsproble-
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matiek mogen de massale kleine overtre
dingen van bepaalde regelingen worden 
genoemd. De verkeerscriminaliteit is 
daarvan niet bet enige, maar wel bet 
meest spectaculaire voorbeeld. Het is 
duidelijk, dat voor deze zaken een be
leid gericht op een maximale rechts
handhaving feitelijk onmogelijk zou zijn. 
Het zou een niet op te brengen inspanning 
van politie, openbaar ministerie en zit
tende rechterlijke macht vereisen. Het 
zou echter ook een zinloze inspanning 
zijn, omdat op deze gebieden de rechts
handhaving niet verder behoeft te reiken 
dan is vereist voor bet verwezenlijken 
van de beleidsdoelstelling, die aan de be
trokken regelingen ten grondslag ligt. 
Deze is bijv. voor wat betreft de verkeers
wetgeving een aanvaardbaar niveau van 
verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. 
De verwezenlijking van een dergelijk 
handhavingsniveau is overigens al moei
lijk genoeg, mede omdat ons strafproces
recht doortrokken is van de filosofie dat 
ook de kleine massaal gepleegde over
treding moet worden behandeld als een 
individuele strafzaak met de waarborgen 
voor de verdachte, die in bet strafproces
recht in het algemeen gelden. Men zou 
de vraag kunnen opwerpen, of, waar bet 
gaat om massale toepassing van geringe 
straffen, niet een zekere evenredigheid 
tussen bet gewicht van de afzonderlijke 
zaak en de zwaarte van het toepasselijke 
procesrecht zou kunnen worden nage
streefd. Dit zou dan kunnen leiden tot 
een aanzienlijke vereenvoudiging van de 
procedure, die overigens uiteraard aan 
minimumeisen van rechtszekerheid zou 
moeten voldoen en een uiteindelijk be
roep van de verdachte op de rechter niet 
zou mogen uitsluiten. Ten departemente 
worden studies in deze richting uitge
voerd, waarbij vanzelfsprekend ook de 
technisch-organisatorische implicaties 
onder bet oog worden gezien. 
Een uitermate zorgvuldig handhavings
beleid dient te worden gevoerd in die 
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gevallen waarin aan maatschappelijk pro
test een vorm wordt gegeven die in strijd 
is met de wet. 
Veelal beoogt zulk een protest de aan
dacht te vestigen op bepaalde knelpun
ten in de samenleving en mag de bij de 
rechtshandhaving te volgen gedragslijn 
dan ook niet los worden gezien van op 
het wegnemen van die knelpunten gericht 
beleid. Daarbij moet evenwel worden 
aangetekend, dat onze samenleving een 
open en vrij karakter heeft en ruim
schoots de mogelijkheid biedt ook binnen 
de grenzen van de rechtsorde kritiek op 
bestaande toestanden doeltreffend tot uit
drukking te brengen. Dit behoeft nog niet 
te betekenen, dat elke actie, die niet 
strikt binnen de perken van de wet blijft, 
met repressief optreden dient te worden 
beantwoord. Het kan in dit soort zaken 
zelfs onverstandig zijn, als het ware op 
elke slak zout te leggen. Acties echter, 
die bijv. met het plegen van geweld 
gepaard gaan, rechten van medeburgers 
aantasten of tot gemeengevaarlijke situa
ties kunnen leiden mogen niet worden 
geduld en vereisen een duidelijk optreden 
van de overheid. Wie zijn gelijk wil halen 
met dergelijke middelen, tast de grand
slag van een geordende samenleving aan. 
Onder de huidige omstandigheden is het 
onvermijdelijk, dat ik in dit verband ook 
aandacht wijd aan het verzet, dat in enke
le gevallen de tenuitvoerlegging van ci
vielrechtelijke vonnissen op de normale 
wijze onmogelijk heeft gemaakt. Ik ben 
mij ervan bewust, dat niet de Minister 
van J ustitie doch de burgemeester van 
de betrokken gemeente het verantwoorde
lijke gezag is voor het beschikbaar stellen 
van de sterke arm in de vorm van politie
bijstand aan de deurwaarder. Het is 
echter duidelijk, dat het de Minister van 
Justitie niet onverschillig kan Iaten als 
de executie van rechterlijke uitspraken 
niet vreedzaam kan verlopen. Deze vorm 
van protest richt zich tegen elementaire 
bestaansvoorwaarden van democratie en 
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rechtsstaat. Wie zich hiervoor leent, zou 
dienen te beseffen, dat hij uiteindelijk ook 
zich zelf treft. De overheid kan daarin 
dan ook niet berusten. Ook hierbij zal 
zij evenredigheid van middel en doe! niet 
uit het oog mogen verliezen en met mo
gelijke nevengevolgen van haar actie reke
ning moe ten houden.' 

Slechts een enkele opmerking om de over
gang naar de volgende onderdelen van 
dit betoog te vergemakkelijken. Als men 
bij de rechtshandhaving niet kiest voor 
de al te eenvoudige oplossingen, niet voor 
de 'botte bijl', maar voor een genuanceer
de benadering teneinde de samenleving 
voor ieder leefbaar te houden, stelt dit bui
tengewoon hoge eisen aan de mensen die 
met die handhaving zijn belast. Uitvloeisel 
van dat beleid moet dan ook zijn de over
heidslichamen als de rechterlijke macht, 
de politie en het gevangeniswezen daar
toe voldoende toe te rusten. Vandaar dat 
nu nog enige beschouwingen volgen over 
de moeilijkheden die daar liggen en de 
opgaven waarvoor wij staan. 

Laat ik beginnen met de politie. Ik wil het 
nu slechts hebben over de taakuitoefening 
en laat kwesties rond de organisatie, de 
nieuwe Politiewet en alles wat daarmede 
samenhangt buiten beschouwing, hoezeer 
er ook verbanden aanwezig zijn. 
Er zijn maar enkele woorden nodig om 
uiteen te zetten dat de taak van de politie 
steeds moeilijker en omvangrijker wordt. 
De oude taken zijn gebleven en in omvang 
toegenomen en nieuwe taken en proble
men dienen zich aan. Om enkele tref
woorden te noemen: 
de zogenaamde kleine criminaliteit neemt 
onrustbarende vormen aan en verliest een 
gericht, inventief beleid, niet in de laatste 
plaats op preventief gebied; de handel in 
verdovende middelen met zijn internatio
nale vertakkingen en de criminaliteit 
verbonden aan het gebruik van die mid
delen moeten hardnekkig worden bestre-
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den, terwijl de hulp aan de verslaafde 
niet uit het oog mag worden verloren; 
de welvaartsstaat en de machtige geldstro
men die daarin rond gaan hebben als ne
gatieve zijden misbruik en fraudes, die 
van de opsporingsambtenaren bijzondere 
deskundigheid vragen; de grootschalige 
onlusten die soms - helaas - moeten 
leiden tot inzet van vele politiemensen 
doen een groat beroep op hun zelfbeheer
sing, tact en moreel en leiden tot ont
wrichting van het gewone politiewerk; 
daarbij moet dan nog komen een grate 
mate van flexibiliteit om de handhavende 
en de hulpverlenende politietaken tot een 
organisch geheel te maken. 
Oak a! is de cijfermatige ontwikkeling 
van de personeelsbezetting van de politie 
de laatste jaren zeker niet ongunstig ge
weest - zo kan gemeld worden dat de 
rijkspolitie voor het eerst in haar ge
schiedenis de toegestane sterkte nagenoeg 
heeft bereikt - moet in de komende jaren 
een zeer gericht beleid ten aanzien van 
de politie worden gevoerd. 
Drie noodzakelijke elementen wil ik hier 
noemen: allereerst verbreding en ver
dieping van de opleiding, waarvoor de 
politievrouw en de politieman echt toe
gerust hun belangrijke maatschappelijke 
taak kunnen vervullen; vervolgens voort
gaande bezinning op methode en werkwij
ze, waardoor het effect van het politie
werk kan worden verbeterd; ten slotte 
hernieuwde bezinning op de gewenste 
omvang van het politieapparaat in ver
band met de vele nieuwe taken (denk bij
voorbeeld aan milieu, verkeer, ontwikke
ling van de recreatie en het beroepsver
voer te water etc.). 
Ter onderstreping van de waardering die 
ik heb voor de wijze waarop de politie 
haar taak vervult acht ik dit toch wel 
minimaal noodzakelijk, willen wij ook in 
de toekomst een aanvaardbaar peil van 
taakuitoefening mogelijk maken. 

Ten aanzien van de ontwikkelingen bin-
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nen de rechterlijke macht moeten soort
gelijke opmerkingen worden gemaakt. 

Ook de rechterlijke macht ziet zich voor 
steeds grater opgaven gesteld. De wetge
ving neemt toe naar omvang en ingewik
keldheid; veel aandacht wordt - terecht -
gegeven aan het formuleren van rechten 
van de burger en de daarbij behorende 
rechtsbescherming; de zorg voor de 
rechtshulp - oak een groat goed - leidt 
ook tot een toename van het aantal zaken, 
terwijl in het algemeen de toenemende 
mondigheid van de mensen de toegang tot 
de rechter steeds frequenter maakt. Ook 
moet hier de toenemende vermaatschap
pelijking van het recht en mede daardoor 
de vergrote kritische aandacht voor de 
faits et gestes van de rechterlijke macht 
worden genoemd als factoren, die de druk 
van het rechterlijk werk doen toenemen. 

Tegenover het steeds toenemend aantal 
zaken heeft de ontwikkeling van het 
rechtsgeleerd en administratief personeel 
van de rechterlijke macht steeds grate 
aandacht en- uiteraard binnen de beperk
te mogelijkheden - prioriteit gehad. Maar 
voor de toekomst staan wij voor de vraag 
hoe verder te gaan. 

De aantallen rechters en raadsheren 
voortdurend te doen groeien naar rato 
van de toename van het aantal zaken 
wordt door niemand als wenselijk geoor
deeld (gesteld al dat het zou kunnen). De 
colleges worden daardoor te groat en on
hanteerbaar en het probleem wordt toch 
niet in de wortel aangepakt. Beter is het -
en daarvoor zijn diverse belangrijke com
missies aan het werk - om oak hier de 
werkwijze door te lichten op efficiency en 
de opbouw van de organisatie opnieuw 
te bezien. Naar algemeen gevoelen wordt 
veel werk gedaan door rechters, wat ook 
door een ander zou kunnen worden ge
daan, terwijl ook moet worden gedacht 
aan een andere opbouw in de organisa
tie, waardoor de aan de rechter verleen
de assistentie hem in staat stelt - zakelijk 
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uitgedrukt- tot een grotere produktiviteit 
te komen. 
Daarnaast is het nodig om als het ware 
de gehele wetgeving door te lichten op 
minder zinvolle formaliteiten, doublures 
en nodeloze ingewikkeldheid, maar het 
zal duidelijk zijn dat dit een zaak is van 
lange adem, die zeker ook vee! wetgeven
de arbeid zal vergen. 

Tot slot een enkel woord over het gevange
niswezen. Ook hier Ievert de ontwikkeling 
van de laatste jaren ons zorg. Het be
hoeft geen betoog dat de totale accomoda
tie voldoende moet zijn om diegenen op 
te nemen die in voorlopige hechtenis moe
ten worden gesteld en die een vrijheids
straf moeten ondergaan. Er zijn niet te 
miskennen signalen dat hier dringend 
aanvullende voorzieningen getroffen moe
ten worden om de explosieve groei van het 
aantal gedetineerden (mannen en vrou
wen) op te vangen. Evenzeer is buiten kijf 
dat de kwaliteit van de accomodatie 
goed moet zijn en in overstemming met 
de onder ons levende denkbeelden over 
een menswaardige tenuitvoerlegging van 
de vrijheidsstraf. 
Maar ook de problemen van de bewaar
ders verdienen aandacht. De moderne in
zichten op het gebied van bejegening en 
de sterke verbetering van de rechtspositie 
van de gedetineerden doen een zwaar 
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beroep op degenen die in de eerste Iinie 
staan. Ook bijzondere problemen onder 
de gedetineerden vragen extra zorg en 
aandacht. Aan drugs verslaafden gedeti
neerden moeten behandeld worden en de 
grote verscheidenheid in landaard (zeker 
50 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd) 
betekent een moeilijkheid te meer. Ge
richt beleid ten aanzien van opleiding, 
werksituatie en bezetting is noodzakelijk. 

In enkele zinnen wil ik de strekking van 
deze bijdrage samenvatten. Wij Ieven in 
een tijd waarin een toenemend appel 
wordt gedaan op allen die verantwoorde
Iijkheid dragen ten aanzien van de tot
standkoming van wetgeving en de hand
having daarvan. Ter wille van een nuch
ter, genuanceerd, gematigd en maat
schappelijk aanvaard beleid is het nodig 
dat wij zorgen voor het op peil houden en 
verbeteren van de justitiele infrastruc
tuur van onze samenleving. Dit is een 
voorwaarde voor het goed vervullen van 
aile andere overheidsfuncties en voor 
meer vrede in de samenleving. 
Maar dan zullen we wei bereid moeten 
zijn de prijs daarvoor te betalen. 
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Dr. U. Rosenthal, Politiek, de staat en het staats
apparaat. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van 
het ambt van gewoon hoogleraar in de politicologie en 
bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotter
dam, op donderdag 13 november 1980; Samsom, 
Alphen aan den Rijn, 1980. Prijs f 10,-. 

Dit hoek wordt besproken door dr. H. van Ruller, 
raadadviseur voor coordinatievraagstukken op het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De overheid: 
als onderdeel 

geweldsmonopolie 
van de staatstaak 

bo 
co 
en 
ve 
ill( 

Ht 
WE 

ov 
de 
he 
sci 
on 
on 
va 
de 
he 
ge 
Stl 

re1 
ee 
th; 

Rosenthal bespreekt het begrip 'staat' met de bedoeling het werkterrein van politico- va 
Iogie en bestuurskunde af te bakenen. Na een omschrijving van de inhoud van het be- de 
grip 'staat' grenst hij dit af tegen de termen 'maatschappij', 'politiek' en 'het staats- Hi 
apparaat'. all 

Volgens Rosenthal behoort de politicolo
gie zich 'te concentreren op de analyse 
van politieke systemen, dat wil zeggen 
op de onderlinge betrekkingen tussen 
velerlei groepen, organisaties en instel
lingen, die betrokken zijn of kunnen zijn 
bij de bindende toedeling van waarden 
voor en namens de maatschappij'. In een 
politiek systeem treft men ook andere 
organisaties dan de staat aan. Politicolo
gie is meer dan een studie van de staat. 
De staat zelf is het kenobject van de be
stuurskunde. 
Over deze conclusies zou het nodige op 
te merken zijn. De oorzaak voor be
spreking van deze rede is echter meer 
gelegen in de omschrijvingen die Rosen
thal geeft van de genoemde begrippen. 
Het is interessant om zijn begripsaandui
dingen te gebruiken voor het geven van 
enig commentaar op recente discussies 
binnen het CDA rondom het fenomeen 
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verzorgingsstaat en de staatstaak. Het is 
van groot belang, dat onder christen
democraten over deze onderwerpen in de 
naaste toekomst consensus gaat ontstaan. 
Dat is nodig om overdracht van politieke 
uitgangspunten met name aan jongeren 
mogelijk te maken. Bovendien is het tot 
ontwikkeling brengen van en het beschik
ken over een christen-democratische 
staatsleer een absolute voorwaarde voor 
een blijvend succes van christen-demo
cratische politiek en bestuur. 
Het program van uitgangspunten van het 
CDA geeft aan, dat het overheidsoptreden 
halt behoort te houden bij het geweten 
en de persoonlijke levenssfeer en voor
zichtig moet zijn met de kerk en de maat
schappelijke verbanden. Het bedreigende 
van overheidsoptreden komt naar voren 
als het gaat over het bewapeningspro
bleem. In het algemeen wordt althans 
de Nederlandse staat beschouwd als een 
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bondgenoot tegen de machten van de 
commercie, meerderheden, professionals 
en technocraten, die de vrijheid en de 
verscheidenheid van het culturele en 
maatschappelijke Ieven kunnen aantasten. 
Het program van uitgangspunten heeft 
weinig oog voor het indammen van de 
overheidsmacht en de daarvoor benodig
de instrumenten. In zijn commentaar op 
het ontwerp-program van uitgangspunten 
schrijft Donner in een noot: 'Om voor mij 
ondoorgrondelijke redenen vermijdt het 
antwerp de term 'staat' en spreekt slechts 
van de 'overheid' ' 1) De opstellers van het 
definitieve program van uitgangspunten 
hebben de suggestie van Donner niet op
gepakt; het begrip 'staat' komt in het 
stuk slechts in samenstellingen voor: 
rechtsstaat, staatkundig, staatsbestuur, 
eenheidsstaat en verzorgingsstaat. Rosen
thal vindt, zo vermoed ik, het vermijden 
van het begrip staat niet zo ondoorgron
delijk. 
Hij schrijft: 'de analyse van de staat leidt 
allerwegen tot een conclusie: de staat 
deugt niet' (p. 3). 
Hij wijst er op, dat marxisten problemen 
hebben met het staatssocialisme in het 
Oosten en de 'crisis van de kapitalistische 
staat' in het Westen. Niet marxisten spre
ken over de crisis waarin de verzorgings
staat verkeert. 
Donner zou zelf een deel van een verkla
ring hebben kunnen vinden in het taalge
bruik binnen zijn eigen anti-revolutionai
de bloedgroep. Daarin werd over de 
'staat' gesproken als men de nadruk wilde 
leggen op de dreiging, die van 'de zwaard
macht' uitgaat en over 'overheid' als men 
de vriendelijke goede kanten van gemeen
ten, provincies en rijk wilde onderstrepen. 
In het vervolg zal ik het betoog van 
Rosenthal volgen. 
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Geweldsmonopolie 
Rosenthal sluit aan bij de definitie, die 
Weber geeft van de staat als 'een organi
satie die met succes aanspraak maakt op 
het monopolie van de legitieme aanwen
ding van fysiek geweld voor en namens 
de maatschappij' (p. 4). In tal van om
standigheden geeft de ultima ratio van 
fysieke dwang, uit te oefenen door de 
overheid, mede richting aan het handelen 
van de inwoners van een land (p. 5). 
Terecht wijst Rosenthal er op, dat wij er 
moeite mee hebben om te beseffen, dat 
de staat zijn bestaan dankt aan het stich
ten van vrede in het binnenland. De re
pressieve functie van de staat is uit de 
aard van de zaak niet populair en wellicht 
als gevolg hiervan worden de vele andere 
functies van de staat zoals bijv. het vorm 
geven aan programma's, die gericht zijn 
op het voorzien in voldoende onderwijs, 
huisvesting, mobiliteitsmogelijkheden, 
werk en inkomen niet of nauwelijks syste
matisch in relatie gebracht met de 'traditi
onele functie', nl. het handhaven van het 
geweldsmonopolie. Deze functie ziet Ro
senthal als een categoric staatsactiviteiten, 
zonder welke de staat, in theorie en 
praktijk, niet kan voortbestaan! Er is 
dus een categoric staatsactiviteiten, 
'die zich leent voor het doen van keuzen 
en het stellen van prioriteiten' (p. 9). 
Als empirisch politicoloog heeft Rosen
thal een probleem met het begrip legitiem 
in de definitie van Weber. Hij consta
teert, dat er ook staten bestaan, die ge
baseerd zijn op onderdrukking, waar geen 
sprake is van democratic en waar het 
recht geen Recht is. Donner wijst in zijn 
Groningse rede op de ontwikkeling van 
de rechtsstaat in een wisselwerking tus
sen overheden en burgers op zoek naar 
vrede en rechtszekerheid. 2) Waarschijn-

1 Mr. A. M. Donner: 'Over het antwerp-program van uitgangspunten', AR-Staatkunde, 50e jaar
gang, nr. 1, januari 1980, pag. 3 e.v. 

2 Mr. A. M. Donner: 'Bestendir; en wederkerig, over het verband van staat en staatsrecht', 
Zwolle, 1979. 
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lijk is bet feit, dat Rosenthal zijn begrips
analyse pleegt met bet doel de vakken 
politicologie en bestuurskunde aan hun 
kenobject te helpen, er de oorzaak van 
dat bet begrip rechtsstaat in zijn rede niet 
voorkomt. Hij zou zich immers bewegen 
op bet terrein van bet staats- en be
stuursrecht. 
Toch komt bier een groot mankement 
van de sociale en politieke wetenschappen 
boven water. Door bet ge"isoleerd analy
seren van de staat zonder daarbij ook in 
de definitie de normatieve aspecten te 
Iaten doorklinken of te wijzen op de 
anormatieve aspecten van een definitie 
gaat de goedwillende student, later de 
goedwillende politicus, bestuurder en 
ambtenaar gemakkelijk een verkeerde 
we g. 
Welk middel zou immers ongeoorloofd 
zijn indien bet monopolie van de uitoefe
ning van fysiek geweld van zijn organisa
tie of zijn werkgever in gevaar komt? 
Empirische politicologie onderwezen aan 
militairen en politie-ambtenaren kan ge
makkelijk leiden tot wat - met bet oog op 
de situatie in een groot aantal Latijns
amerikaanse Ianden - wel wordt genoemd 
de ideologie van de nationale veiligheid. 3

) 

Van Reenen geeft in zijn proefscbrift 
mogelijk een verklaring waarom Rosen
thal in dit tijdsgewricht bet geweldsmo
nopolie in bet centrum van de belangstel-
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ling plaatst. Hij wijst er namelijk op, dat 
na een lange periode van een ambtelijk 
uitgeoefend monopolie van overheidsge
weld er in verband met de toegenomen 
mondigheid van grote groepen burgers 
weer duidelijk sprake is van politieke 
sturing van bet geweldsmonopolie. 4) 
Ook tijdens de juist afgesloten verkie
zingscampagne is er zo af en toe ook ge
discussieerd over de bandbaving van de 
rechtsorde. 5) Gelukkig bleken de me
ningen van de belangrijkste politieke 
partijen niet ver uiteen te lopen. De beren 
Van Agt en Den Uyl waren bet bijvoor
beeld eens over de signaalfunctie, die 
problematiek in de sfeer van de hand
having van de openbare orde kan hebben 
voor de politieke agenda. 6) 
Daarmee is dan een theoretische relatie 
gelegd tussen de repressieve en de andere 
functies van de staat. Indien de staat aan 
de burgers verplichtingen oplegt die zij 
als niet legitiem ervaren, dan moet de 
staat er op rekenen dat zij in bet uiterste 
geval geconfronteerd zal worden met ge
welddadige acties. Het zijn de gewelds
specialisten (misschien beter: dwangspe
cialisten), die vaak een scherp gevoel heb
ben voor maatregelen, die slechts ten 
koste van geweld (dwang) uitvoerbaar 
zullen blijken te zijn. 
Rosenthal spreekt van de verzorgings
staat als de gespleten staat. Zowel in 

3 Dit proces wordt beschreven in Alfred Stepan: 'The new professionalism of internal warfare 
and military role expansion'. In: Alfred Stephan (ed.): 'Authoritarian Brazil', New Haven, 1973. 

4 P. van Reenen: 'Overheidsgewe/d, een sociologische studie van de dynamiek van het gewelds
monopolie', Alphen aan den Rijn, 1979. 
5 Er zij op gewezen, dat het woord rechtsorde meestal wordt gebruikt als het gaat om het hier 
en nu vasthouden aan vastgestelde regels. 
Zowel het recht als de orde zijn in voortdurende beweging. Het gesprek gaat dan meestal over 
de vraag of het zin heeft om eventueel met geweld de regels te handhaven dan wei of het geen 
zin heeft, omdat zij toch moeten worden aangepast. Degenen, die voor aanpassing pleiten, 
nemen het uiteraard niet zo nauw, als zij die zich kunnen vinden in de bestaande regels. In dit 
verband is het verstandig in gedachten te houden dat het uitoefenen van fysieke dwang door de 
overheid voor het slachtoffer slechts gradueel verschilt van de situatie waarin men verkeert als 
men geen onderdak heeft, in het verkeer gewond raakt, hanger heeft etc. 

6 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: 'Democratie en geweld, probleemanalyse 
naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30 april 1980', Rapporten aan de 
Regering, nr. 20, 's-Gravenhage, 1980. 
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theorie als in het praktische organisato
rische verband staan de verschillende 
functies van de staat nauwelijks met el
kaar in relatie. Er is vee! voor te zeggen 
om bijvoorbeeld de politie-organisatie 
meer bij de beleidsvorming te betrekken 
en niet enkel met een 'veger- en blik 
functie' af te schepen op het moment dat 
de balans tussen de eisen van de overheid 
en het gevraagde antwoord van de burger 
verbroken is. De massaliteit van ver
keersovertredingen, de omvang van de 
belastingfraude, de criminaliteit en het 
zwarte geldcircuit zijn tekenen van een 
dreigende donderbui. 
In dit verband is het wellicht goed op te 
merken dat rechtsstaat, welvaartsstaat en 
verzorgingsstaat in een nauw verband met 
elkaar staan in die zin dat de rechts
staat een noodzakelijke voorwaarde be
hoort te vormen voor de welvaartsstaat, 
en de rechtsstaat samen met de welvaarts
staat een noodzakelijke voorwaarde voor 
de verzorgingsstaat. First things first. 
Voor een christen-democratische staats
leer zou het kunnen betekenen, dat eerst 
de essentie van het denken over de rechts
staat wordt uiteengezet, vervolgens de 
noodzaak van het overheidsoptreden ten 
aanzien van economie, inkomensgenera
tie en -verdeling en ten slotte de verzor
gende activiteiten. Het staat voor mij niet 
vast dat de functie van het recht in deze 
drie hoofdstukken dezelfde is en de codi
ficatie van rechtsregels op dezelfde wijze 
moet gebeuren, zoals door De Haan 
wordt gesuggereerd. 7) 

Maatschappij 
Rosenthal herinnert er aan, dat de natio
nale staten zijn ontstaan als een reactie 
op het uiteenvallen van de feodale samen
leving, waarbij de macht werd uitgeoe
fend door de landheer. Pas in de vorige 
eeuw ontstond het besef, dat men onder-
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scheid kan en moet maken tussen maat
schappij en staat. 'Het onderscheid tus
sen maatschappij en staat wordt nog 
steeds onvoldoende in het oog gehouden' 
(p. 11). Hij wijst er op, dat de staat 'ver
antwoordelijk wordt gesteld voor tekort
komingen in de betrekkingen tussen indi
viduen, groepen of organisaties in de 
maatschappij' (p. 12). Dit geschiedt zo
wel door tegenstanders van staatsingrijpen 
(F. A Hayek; Milton Friedman) als door 
voorstanders (zoals socialisten). 
Christen-democraten zullen in het alge
meen weinig bezwaar maken tegen het 
uitgangspunt van Rosenthal. Een duide
lijk onderscheid tussen de staatsorganisa
tie en de samenleving maakt uitvoering 
mogelijk van artikel 23 van het program 
van uitgangspunten, waar 'het CDA 
streeft naar een samenleving waarin 
ruimte wordt geboden voor een veelkleu
rige verantwoordelijkheidsbeleving, de 
macht is gespreid en waarin allen die 
macht bezitten over het gebruik daarvan 
verantwoording afleggen aan diegenen 
die daarvan afhankelijk zijn.' 
lets anders is of christen-democraten in 
hun denken en in de praktijk steeds een 
duidelijk onderscheid maken tussen pro
gramma's en acties die gericht zijn op de 
maatschappij, en die gericht zijn op de 
staat. Is het toevallig, dat het CDA een 
appel is genoemd en niet een partij? Het 
program van uitgangspunten laat daar
over geen onduidelijkheid bestaan. In de 
toelichting staat te lezen: 'Onze opdracht 
voor de politiek is een appel te doen op 
de gezindheid van mensen en organisaties 
en tegelijk zorg te dragen voor maatschap
pelijke structuren waarin zij niet op voor
hand worden afgehouden van hun be
stemming maar daarnaartoe kunnen 
groeien en daarin worden ondersteund.' 
Ik denk, dat het zaak is den volke duide
lijk te maken, dat het CDA zich niet 

7 Prof. mr. P. de Haan: 'Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, een politieke verantwoording', 
AR-Staatkunde, Slotnummer, 50e jaargang, pag. 384 e.v. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/81 



aileen wendt tot de staat, maar ook tot 
de maatschappij. Daarin onderscheidt de 
christen-democratic zich duidelijk van het 
liberalisme en socialisme. Borstlap 
schrijft over de verzorgingsmaatschappij 
en niet over de verzorgingsstaat. 8) Hij 
spreekt van een christen-democratische 
beweging en niet in de eerste plaats van 
een politieke partij. Het christen-de
mocratisch denken wil pas actie van de 
staat als de maatschappij niet aan zijn 
doel beantwoordt, hetgeen impliceert, dat 
de staat na een actie, een verandering, de 
samenleving weer los laat, zoals bij een 
gevaarlijk kruispunt waar de verkeers
agent niet gemist kan worden en hij na 
een geslaagde reconstructie van het kruis
punt niet meer nodig is. 
Hoe men door een te grate nadruk op de 
functie van het geweldsmonopolie de 
staatstaak op ontoelaatbare wijze kan 
verengen, bewijst Rosenthal waar hij grate 
problemen ziet als de staat een beleid 
gaat voeren, waarbij winnaars en verlie
zers ontstaan. 'Mijn bezwaren tegen een 
spilfunctie van de staat bij processen van 
herverdeling hebben betrekking op het 
feit dat het verzet tegen herverdelend be
leid al gauw zou kunnen worden opgevat 
als tegenstand tegen de staat - en in dit 
kader dus tegen de maatschappij' (p. 12). 
De theoretische notie, die ten grondslag 
ligt aan de relaties tussen de diverse delen 
van de staatstaak zoals die hierboven 
werd omschreven als de signaalfunctie 
van de ordeverstoring, wordt door Rosen
thal gemist. Daardoor wordt zijn analyse 
in dit opzicht wat kaal en weinig politiek 
relevant. Regeren is vooruitzien. Indien 
de signalen op bovenbedoelde wijze 
doorkomen dan is het eigenlijk te Jaat! 

Politiek 
Rosenthal schrijft: 'Het onderscheid tus
sen politiek en staat duidt erop dat het 
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politieke systeem meer groepen, organisa
ties en instellingen dan aileen de staat 
omvat. Het politiek potentieel in de 
maatschappij reikt verder dan de staat' 
(p. 21). Hij sluit zich aan bij Easton, die 
het begrip politiek systeem introduceert 
en definieert als 'het samenspel van 
structuren en processen waardoor waar
den bindend voor en namens de maat
schappij worden toegedeeld' (p. 13). 
Het woord systeem duidt op relaties en 
wederzijdse afhankelijkheid tussen de 
organisaties. De staat hoort daarbij uiter
aard ook. Zij onderscheidt zich dus door 
het eventueel gebruik van fysiek geweld 
bij het bindend toedelen van waarden, 
terwijl andere organisaties deze potentie 
niet of in zeer beperkte mate hebben, 
daarentegen wei beschikken over andere 
machtsbases en sancties zoals bijvoor
beeld bewerken van allerlei voordelen, 
toepassen en economische dwang, het 
handhaven van tradities en excommuni
catie. 
Voor christen-democraten wordt Rosen
thal zeer interessant als hij stelt, dat er 
in de politicologie en, voeg ik er aan toe: 
niet alleen daar, 'pressiegroepen en poli
tieke partijen vrijwel uitsluitend worden 
beschouwd als op de staat georienteerde 
instellingen' (p. 15). Er is sprake van een 
'fixatie op de staat'. Rosenthal stelt niet 
in te zien, waarom alle bindende beslis
singen per se in staatsverband moeten 
worden genomen. Bovendien is het erg 
moeilijk voor organisaties, die steeds om 
gusten vragen van de staat, hun achterban 
te organiseren tegen de staat. 
Het is erg verfrissend deze stellingen te 
lezen, die overigens in overeenstemming 
zijn met het spraakgebruik (verenigings
politiek, bedrijfspolitiek etc.). Het is teke
nend voor de situatie, dat het toch een 
moeilijk over te brengen zaak is, dat 
maatschappelijke organisaties een beleid 

8 Drs. H. Borstlap: 'Het sprookje van de verzorgingsmaatschappij', AR-Staatkunde, Slotnummer, 
50e jaargang, pag. 449 e.v. 
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(een politick) hebben, die niet gericht is 
op de staaL Politick en staat lijken zeer 
hecht aan elkaar verbonden te zijn. Het 
CDA als politieke partij heeft het een en 
ander uit te leggen. 

Staatsapparaat 
Ook het gelijk stellen van staatsapparaat 
en staat werkt volgens Rosenthal ver
warrend. Het staatsapparaat is op te vat
ten als een van de onderdelen van de 
staat. Uiteraard zijn de relaties tussen 
de politieke gezagsdragers en de ambte
naren gecompliceerder dan men meestal 
in zijn onschuld denkL Bovendien heeft 
Rosenthal gelijk als hij er voor waar
schuwt dat het staatsapparaat als een mo
noliet op te vatten. 
Naar mijn mening is het echter verkeerd 
en gevaarlijk om over de staat te spreken 
zonder daarbij direct de mensen te be
trekken die 'body' geven aan de staaL 
Staatshoofd, regering, interne adviesor
ganen en ambtenaren maken samen de 
staat uit, Deze menscn, door overerving, 
verkiezing of benoeming op hun posities 
gekomen belichamen de staat. Door de 
staat in theorie of praktijk te onderschei
den van het personeel van de staat ont
staat een door Rosenthal in zijn rede zelf 
(p. 11) aangegeven gevaar van een mystie
ke staatsidee. Vandaar is de overgang 
naar de aangeduide ideologic van natio
nale veiligheid en de daarbij vaak beho
rende normloosheid een kleine veel voor
komende stap. 
'De kritiek op de rol van de staat in de 
verzorgingsmaatschappij blijkt in belang
rijke mate betrekking te hebben op het 
functioneren van het staatsapparaat (de 
staatsbureaucratie)' (p. 18), zo stelt Ro
senthal en hij concludeert dan ook dat 
het zaak is om snel orde op zaken te 
stellen. 
Hij vermeldt dan de bekende technieken 
privatisering, uitbesteding, decentralisa-
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tie, reorganisatie zonder veel enthousias
me, omdat het gebruik daarvan een vrij
wel onbegonnen zaak blijkt te zijn. Toch 
mag daaruit geenszins worden afgeleid 
dat de staat hiervoor alle blaam treft. 
Want ook hier geldt dat zeker pressie
groepen en partijen het machtsspel duchtig 
meespelen. 'Burgers, pressiegroepen en 
partijen krijgen de staat die zij verdienen' 
(p. 20). 
Een te overspannen verwachting van de 
mogelijkheden van de staat tast de legi
timiteit van de staat aan. Bestendigheid 
en wederkerigheid gaan daardoor teloor. 
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de 
bevolking, moe van de wispelturigheid 
van de staat, een overheid zal accepteren, 
die plannen maakt en ze uitvoert door de 
maatschappij zo te veranderen, dat de 
burgers de projecten wel moeten slik
ken. 9) 

Relativering 
In de analyse van Rosenthal komen de 
internationale aspecten en de problema
tick van de bestuurlijke organisatie niet 
aan de orde. Men kan zich afvragen of 
dat wel realistisch is. 
Aan de ene kant zijn en worden de be
voegdheden en machtsmiddelen van de 
staat steeds meer ingeperkt door interna
tionale overeenkomsten. Langzaam maar 
zeker groeien nieuwe staten (bijv. de ver
enigde staten van Europa). Voorlopig 
hebben ze een warrig en sectoraal karak
ter, maar het zal zo niet blijven. 
Centralisatie van bepaalde bevoegdheden 
is nodig om het hoofd te kunnen bieden 
aan vraagstukken op wereldschaal. Ik 
noem wapenbeheersing, milieuvervuiling, 
voedsel- en energieproblematiek, mensen
rechten, het tot ontwikkeling brengen 
van de oceanen en de ruimte. 
Aan de andere kant is het ook helder, dat 
onze staat minimaal bestaat uit een drie-

9 Herman van Gunsteren: 'The Quest for control, a critique of the rational-central-rule 
approach in public affairs', London, 1976. 
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tal bestuurslagen: rijk, provincies en ge
meenten. Het rijk ('de staat') is een his
torisch gegeven, dat ook op langere ter
mijn een gegeven zal blijven, maar in re
latief belang afneemt. Om een irritante, 
dure en ingewikkelde nieuwe bestuurs
laag te voorkomen zijn er vergaande plan
nen om tot een nieuwe intermediaire be
stuurslaag te komen met eenheden met 
een aangepast territoir, die een eigen
standige behoeftenbehartiging mogelijk 
maakt. Ten slotte zijn er de gemeenten, 
die de kern van hun taak vinden in het 
behartigen van de directe belangen van 
de burgers territoriaal en in kleine groe
pen bijeenwonend. 
Het succes van de ene bestuurslaag is een 
voorwaarde voor het functioneren van 
de andere. De vertikale betrekkingen tus
sen groeiende bovennationale overheden, 
'staten', regionale en gemeentelijke be
stuurslagen, zowel in termen van macht 
als in termen van vrijwillige samenwer-
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king, zullen steeds belangrijker worden. 

Conclusie 
De analyse van Rosenthal is niet nieuw, 
maar desondanks ook voor christen-de
mocraten verfrissend en stimulerend. Het 
oude moet opnieuw worden geleerd. Oude 
schoenen moeten niet worden wegge
gooid voordat wij nieuwe hebben. Ook 
op oude schoenen kunnen wij 'begaanba
re wegen' inslaan. Dat neemt niet weg, 
dat ik nieuwe prefereer. Een uitgewerkte 
staatsleer is voor de christen-democratie 
hard nodig om aan het CDA helderheid 
te verschaffen voor het bedrijven van poli
tiek, maar vooral voor de opleiding en 
vorming van jonge politici en bestuurders, 
zelfs die welke nooit christen-democraat 
zullen worden. 
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Van de redactie 

De Europese eenwording stagneert. Er is volgens sommigen zelfs sprake van achter
uitgang; anderen benadrukken dat de vorderingen te langzaam gaan. Het elan van de 
jaren vijftig en zestig is in ieder geval danig uitgesleten; de rechtstreekse verkiezing van 
het Europese Parlement in 1979 heeft tot nu toe geen nieuwe geestdrift kunnen wek
ken. Straks in 1984 zijn er opnieuw rechtstreekse verkiezingen. Met welk verhaal 
richten de politieke partijen zich dan tot de kiezers om te voorkomen dat de op
komst nog lager uitkomt dan in 1979? 

Deze vragen staan in dit zomernummer centraal. Het wordt geopend met de weergave 
van een gesprek tussen de heren Nord, Schaper, Schmelzer, Tindemans en Vredeling, 
onder Ieiding van redactievoorzitter Kooijmans. Daarnaast schrijven de heren Van 
der Stoel, Notenboom en Van Rijn. In het gesprek zijn deelnemers uit CDA, PvdA, 
VVD en D'66 bijeengebracht, teneinde na te gaan waar de verscbillen liggen in bet 
denken over Europa. Alom wordt de noodzaak van een verdere Europese integratie 
beleden. De motieven verscbiilen niet: scbaalvergroting van problemen, vrede en stabi
liteit in Europa na eeuwenlange onderlinge strijd; een vrij en democratiscb bolwerk 
tegen het Oostblok, beboefte aan een groeiende Europese identiteit ten opzicbte van 
de VS, de betekenis van Europa in de wereld. Maar de vraag is wei of men werkelijk 
bereid is een stukje van de eigen nationale overtuiging in te ruilen voor een meer ge
meenschappelijke opsteiling. Een groeiende Europese eenwording zal zicb immers 
vooral manifesteren op nationaal gevoelige beleidsterreinen als kernenergie, kernwa
penstrategie, sociaal-economiscb beleid, ontwikkelingssamenwerking, want dat zijn de 
vraagstukken die grensoverschrijdend zijn. Maar bet zijn tevens de vraagstukken 
waaromtrent wij niet zelden menen dat de Duitsers, Fransen en Britten een verwerpe
lijke koers varen. Van der Stoel besluit zijn artikel met op te merken dat ons land zo 
nodig aileen moet durven blijven staan. Maar anderzijds, zo stelt bij, zal Nederland 
zich voortdurend ook moeten afvragen of bet niet voor bet belang dat men wil dienen 
van groter gewicbt is wanneer aile tien, al was het maar voor een kwart, eenzelfde 
richting gaan, dan wanneer wij aileen de bele afstand blijven afleggen. 

In bet gesprek wordt dit dilemma uitgediept naar aanleiding van de vraag of ook ons 
land een dee! van de 572 middeilange-afstandswapens moet plaatsen of niet. En dat 
ook in het kader van de vraagsteiling of Europa een eigen benadering moet en kan 
ontwikkelen terzake haar veiligheid. Wat is de Amerikaanse garantie nog waard? 
Ook Van der Stoel bebandelt deze vraag in zijn artikel. 

Het vernisje van Europese saamborigbeid is overigens niet zo dik, zo wordt in bet ge
sprek vastgesteld. Er zijn signalen van een groeiend nationalisme, nu elk van de lid
staten met zulke grote economische problemen wordt geconfronteerd, die zij evenwel 
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met een nationale aanpak niet de baas zullen worden. Wat kunnen de instellingen 
bijdragen aan een meer gemeenschappelijke aanpak van deze centrale vraagstukken? 
Wat is het feitelijk effect geweest van de rechtstreekse verkiezing van bet Europees 
Parlement, waar zoveel van werd verwacht? Ex-commissaris Vredeling geeft nuttige 
adviezen aan de Europarlementariers Tindemans en Nord. Men vindt elkaar in ieder 
geval weer in de vaststelling van een zekere ingebouwde schizofrenie in het functio
neren van het parlement: allen zijn het er over eens dat de kiezer straks uitgelegd 
moet worden dat wij het Europese niveau dringend nodig hebben, om vervolgens te 
verklaren dat de partijen het over de inhoud van het op dat niveau te voeren beleid niet 
eens zijn. 

De institutionele vragen komen ook uitvoerig aan de orde in de beschouwing van de 
christen-democratische Europarlementarier Notenboom. Hij beschrijft de begrotings
strubbelingen en geeft aan hoe het Parlement zich geleidelijk een medebeslissings
recht heeft verworven. Van Rijn, ambtenaar bij de Europese Commissie, legt in zijn 
artikel uit welke thans de verhoudingen zijn tussen Parlement, Commissie en Raad 
volgens het Verdrag. Hij doet vervolgens een reeks van voorstellen tot verbetering 
van de Europese instellingen. Hij blijft daarbij binnen de Verdragsbepalingen, omdat 
hij een wijziging daarvan in de huidige omstandigheden niet mogelijk acht. En hij 
vindt dat ook niet nodig: de bestaande mogelijkheden moeten beter benut worden. 

Daarover wordt in dit nummer verschillend gedacht. Notenboom wijst op de noodzaak 
van een Verdragswijziging, evenals Nord in het gesprek. Het zou de nieuwe impuls 
kunnen zijn waaraan thans zo dringend behoefte bestaat. Maar men kan hier niet op 
wachten. In het gesprek vindt men elkaar op de noodzaak v66r de komende verkie
zingen een aansprekend Europees beleid te formuleren op al die punten waarmee 
iedere burger in zijn dagelijks Ieven wordt gconfronteerd. Wij hebben, aldus Tinde
mans, nog 21/2 jaar om dat waar te maken. 

* * 
* 

Dit nummer wordt besloten met een bespreking van de rapporten van de Commissie 
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Hoofdstructuur Rijksdienst (de commissie-Vonhoff) door mr. C. van Veen, die eerder ] 
nauw betrokken is geweest bij de advisering inzake wijziging van opzet en onderlinge · 
afstemming van de rijksdiensten. 
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Op uitnodiging van de redactie zijn op 15 juli j.l. voor een gesprek over Europa in de 
vergaderzaal van het CDA-huis bijeengekomen (van rechts naar links) drs. H. A. 
Schaper, mr. dr. H. R. Nord, dr. L. Tindemans, drs. W. K. N. Schmelzer, ir. H. 
Vredeling, mr. P. H. Kooijmans (voorzitter van de redactie) en drs. H. Borstlap (redac
tiesecretaris). Het gesprek stond onder Ieiding van de heer Kooijmans. 

Allen namen op persoonlijke titel deel aan dit gesprek, waarvan een weergave hier
onder is opgenomen. 

Europa 
weergave van een gesprek 

KOOIJMANS: In de nota van eind juni 
van de kabinetsformateurs Lubbers en 
De Koning wordt met geen woord over 
Europa gerept. 
Vijf jaar geleden schreef de heer Tinde
mans zijn rapport over Europa in een tijd 
dat Europa veel meer in de belangstelling 
stond. Wij hielden ons destijds uitvoerig 
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bezig met de Europese identiteit. Wij 
maakten ons druk om aan Europa een 
nieuw imago te geven om te voorkomen, 
wat in het Tindemans-rapport stond dat 
het vermoeide Europa aan zijn eigen suc
ces ten onder zou gaan. De koppen in dit 
rapport zijn kenmerkend: een stem in de 
wereld, een nieuwe samenleving, een tast-
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bare solidariteit, een centrum voor be
sluitvorming, naar een gemecnschappelijk 
buitenlands beleid. Mijn vraag aan u is: 
wat is hiervan terechtgebracht de afge
lopen jaren? Hoe kijkt Tindemans daar 
zelf tegenaan? 

TINDEMANS: Mijn rapport was destijds 
ecn gevolg van de drie voorstellen die de 
nieuwe Franse president eind 1974 lan
ceerde: het omvormen van de topconfe
renties van de regeringsleiders tot een 
Europese raad, een van de regeringslei
ders uit te nodigen een rapport te schrij
ven over de Europese unie, en ten derde 
rechtstreekse verkiezing van het Europese 
parlement. Toen ik de opdracht kreeg 
werd niet omschreven wat een Europese 
unie is. Ik heb dat ook in mijn rapport 
niet geprobeerd te doen. Ik heb geen 
definitie gegeven, wei een beschrijving 
van wat naar mijn opvatting een Europese 
unie zou moeten zijn. Wat is bijvoorbeeld 
het verschil tussen een gemeenschap en 
een unie? Het staat voor mij vast dat unie 
een grotere politieke eenwording veron
derstelt dan een gemeenschap, waar het 
toch vooral om de economische samen
werking gaat. In het rapport heb ik uit
eengezet waarom een Europese samen
werking voor ons allen van levensbelang 
is. Wij kunnen de toekomstige problemen 
niet aanpakken zonder een grotere samen
werking. Men heeft mij wei verweten, 
Spinelli bijvoorbeeld, dat het rapport zo 
weinig visionair is. De profeet kwam er 
niet in naar voren. Maar men had mij na
tuurlijk gevraagd als regeringsleider een 
rapport te schrijven voor mijn collega's. 
Een rapport met voorstellen die realiseer
baar zijn, in zekere zin pragmatisch. Wat 
konden wij concreet doen op dat ogen
blik? Jk heb in mijn rapport dan ook geen 
eindfase aangeduid. Welke grate sprang 
voorwaarts kunnen wij nu doen? En, ver
moedelijk in mijn na"iviteit, heb ik toen 
ook gezegd: in 1980 moeten wij opnieuw 
een gewetensonderzoek doen. Wij zijn 
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inmiddels al in 1981 aangeland. 
Ik kwam tot enkele punten die voor een 
Europese unie noodzakelijk waren; deze 
pun ten zijn ook formeel aanvaard. Als u 
mij nu vraagt wat daarvan terecht is ge
komen, dan ben ik daarin teleurgesteld. 
Er is natuurlijk niet zoveel van terecht
gekomen. 
Ik vind ten eerste nog steeds dat een 
Europese politieke unie niet zonder een 
monetaire en economische unie kan. Wij 
hebben voorts gemecnschappelijke exter
ne betrekkingen nodig. Men zal pas weten 
in de wereld dat wij bestaan, wanneer wij 
als Europa met een stem weten te spreken 
in een aantal grote en belangrijke vraag
stukkcn van de wereldpolitiek. Wanneer 
er oorlog is aan onze achterdeur, met 
name in het Midden-Oosten of in de Mid
dellandse Zee (Cyprus), dan blijken wij 
daar geen standpunt over te hebben. Ter
wijl de Russische duikbotcn in de Middel
landse Zee varen. Wij moeten een stem 
krijgen ten aanzien van onze relaties met 
de Verenigde Staten (veiligheidsvraag
stukken, problemen met de munt: sinds 
de periode-Kennedy hebben wij geen 
nieuwe beschrijving gegeven van onze ver
houding met de Verenigde Staten), de 
Noord/Zuid-verhoudinf?, het veiliRheids
prohleem (wijlen Aldo Moro ging destijds 
namens de Gemeenschap naar de confe
rentie in Helsinki over veiligheid en Euro
pese samenwerking, terwijl we nooit ecn 
debat gehad hebben over de veiligheid!), 
en ook ten aanzien van het Middellandse 
Zee- en Midden-Oosten-gehied. 
Naast de economische en monetaire unie, 
een stem ten aanzien van de externe be
trekkingen, heb ik destijds als derde punt 
genoemd het Europa van de burgers. Wij 
hebben in Europa onvoldoende saamho
righeidsgevoel. De burger in onze Ianden 
merkt niet aan de dagelijkse dingen dat 
wij Europeanen zijn. Wij zijn er onvol
doende in geslaagd dat duidelijk te maken, 
terwijl nota bene de arbeidsplaats voor 
heel velen mede afhankelijk is van de 
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vraag of het ons in Europa lukt een aan
sprekend beleid te formuleren. 
Als vierde punt uiteraard versterking van 
de Europese instellingen, waarover wij 
in dit gesprek nog komen te spreken. 

Wat is mijn conclusie op dit moment? Ik 
zie een beweging tot versterking van het 
met een stem spreken naar huiten toe. En 
op een moment dat de economische een
wcrding stagneert, hier en daar protec
tionisme ons bedreigt, signaleer ik stem
men die pleiten voor verbetering en ver
sterking van de politieke samenwerking. 
Ik noem de rede van Lord Carrington, de 
rede van Genscher, Willy Brandt; wij als 
christen-democraten hebben voorstellen 
gedaan. Er is een beweging merkbaar. 
Monnet zei al: waar we vooruitgang kun
nen boeken moeten we het doen, ook als 
dat niet altijd even gcordend gebeurt. De 
vraag is: moeten we een permanent secre
tariaat voor de externe betrekkingen 
krijgen ten behoeve van een deugdelijke 
vcorbereiding van uitspraken en vooral 
ook ten behoeve van continu"iteit? Per
soonlijk meen ik van wei, maar wees zorg
vuldig met het aangeven van het karakter 
van het secretariaat en van de vestigings
plaats. 
Economische en monetaire unie: hele 
zwakke vorderingen met het Europees 
muntstelsel. Het gaat niet in de richting 
van een unie. 
Europa van de hurRers: ook hier weinig 
vooruitgang. V ersterking van de instel
lingen: ook daar geen forse vooruitgang. 
Het rapport van de zgn. drie wijze man
nen is zoals zoveel rapporten, de Ia inge
gaan. Een verbetering vind ik wei dat de 
nieuwe commissievoorzitter ecn program
marede heeft gehouden voor het Europces 
Parlement. Maar overigens zie ik geen 
versterking van de positie van de Com
missie. Afgezien van de directe verkiezing 
van het Europees Parlement zie ik der
halve geen versterking van de positie van 
de instellingen. 
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drs. H. A. Schaper is assistent van de adviseur 
beleidsplanning van het ministerie van Buiten
landse Zaken; hij staat no. 19 op de kandidaten
lijst voor de Tweede Kamer voor D'66. 

Rol van Europa 

KOOIJMANS: Dreigt er geen vlucht in 
de buitenlandse politick als een soort 
compensatie voor de stagnatie van de in
terne politieke en economische verhou
dingen? Bovendien: als Europa een rol in 
de wereld moet spelen, wat is die rol dan? 
Moeten wij hoe dan ook afwijken van de 
USA en de USSR, of is die rol inhoude
lijk bepaald? 

NORD: Lord Carrington heeft zeer on
langs verklaard dat een gemeenschappe
lijke opstelling ten aanzien van interne 
kwesties nooit een substituut kan zijn voor 
de Europese interne eenwording. Ik denk 
dat onze primaire motivering voor de 
Europese eenwording niet ligt in een ge
mecnschappelijke dreiging van buitenaf, 
maar in de opvatting dat wij Europese 
problemen op Europese schaal moeten 
aanpakken. Pas vandaaruit ontstaat er 
een geloofwaardige machtsbasis om aan 
wereldpolitiek te doen. Mijn stelling is 
altijd geweest dat de gemeenschappelijke 
buitenlandse politick van de gemeenschap 
het sluitstuk zou moeten zijn van het een
wordingsproces, niet het begin daarvan. 
Ik kan me namelijk politick niet voorstel-



EUROPA 

len anders dan gevoerd vanuit een machts
basis. Zonder machtpositie hebben wij 
gewoon niets te vertellen. En die machts
positie kan aileen maar liggen in het ver
der uitbouwen van de verdragen van 
Rome en Parijs. Ik ben het daarom geheel 
eens met Genscher, die gepleit heeft voor 
het sluiten van een verdrag voor een 
Europese unie; het is natuurlijk niet ge
heel duidelijk wat dat is, maar het psy
chologisch effect van een nieuwe verdrags
verplichting aileen al is van grate bete
kenis. Daarbij zouden we ook nadrukke
lijk moeten kenbaar maken dat we de 
bestaande verdragsverplichtingen in voile 
omvang willen nakomen en hun uitvoe
ring verder willen verdiepen. 
En als u dan vraagt: wat is die rol van 
Europa? Onze eerste rol is, aan te tonen 
dat het moderne nationalisme niet het 
laatste woord is in de Europese geschie
denis. En daardoor ook niet in de wereld
geschiedenis, want het nationalisme dat 
wij nu overal in de wereld aantreffen komt 
van ons. Het is een Europees exportarti
kel. Ten tweede vind ik dat Europa zijn 
belangen moet behartigen, en dat kan ge
zamenlijk veel effectiever dan dat wij allen 
gescheiden zouden optrekken. Deze beide 
elementen vormen voor mij de rechtvaar
diging dat Europa een rol in de wereld 
te spelen heeft. 

SCHAPER: Ik denk dat wij wat voorzich
tig moeten zijn om al te veel in idealis
tische termen over Europa te spreken, 
omdat al het mooie dat een Europese unie 
ons zou kunnen brengen stuk blijkt te 
lopen op de nationale realiteiten. Ik ben 
geneigd dan ook eerder over het beschik
bare Europa te spreken en nate denken, 
dan over het theoretisch ideale Europa. 
Niettemin is het duidelijk dat wij verder 
moeten met de Europese politieke samen
werking, en wel om twee redenen: wij zien 
een sterke overloop van economische 
problemen naar de politieke sfeer (er is 
een politisering gaande van internatio-
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nale economische betrekkingen: onze olie
toevoer is natuurlijk niet meer los te zien 
van de politieke relaties met het Midden
oosten. Mijn tweede motief is dat, ook al 
blijf je voorstander van het Atlantisch 
bondgenootschap, vooral de laatste tijd 
merkbaar wordt dat Europa behoefte 
heeft aan een duidelijke eigen positie 
naast de Verenigde Staten. In dit verband 
vind ik met Nord het voorstel van Gen
scher nuttig, vooral ook omdat het een 
combinatie is van het streven naar wat ik 
dan noem het beschikbare Europa met 
het geven van een politieke impuls aan 
de verdere samenwerking. De vraag wat 
de rol van Europa dan internationaal kan 
zijn: ik zou hier toch nog eens de aan
dacht willen vragen voor het idee van het 
civiele Europa, waarin meer de gedachte 
wordt uitgedragen van mensenrechten, 
solidariteit, bemiddelend optreden bij con
flicten etc. 

VREDELING: Er is hier wat cynisch ge
sproken over een vlucht in de externe 
betrekkingen; ik wil opmerken dat wij 
toch voortdurend voortgang maken. Ik 
kan voorbeelden noemen waarin het naar 
mijn gevoel te langzaam vooruit is ge
gaan, maar eigenlijk geen waar het achter-

drs. W. K. N. Schmelzer is adviseur van de 
Raad van Bcstuur van Akzo; hij is voorzitter 
van de commissie Buitenland van bet CDA. 
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ie- uit is gegaan. Wei moet ik eerlijk toegeven 
~n dat wij allemaal, ikzelf incluis, ons ver-
~n- gist hebben in de rol van de Europese 
J Commissie. Die is niet geworden wat wij 

ons ervan hadden gedacht. De Raad van 
Ministers heeft uiteindelijk de zeggen
schap, het Europees Parlement heeft wei 
enige vooruitgang gemaakt (met name de 

.nd directe verkiezingen). 
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SCHMELZER: Ik meen dat de grate mo
tieven, die ten grondslag liggen aan het 
streven naar de Europese eenwording, 
vee! belangrijker zijn dan de instrumenten 
om die doelstellingen tot uitdrukking te 
brengen. Ik memoreer de drie grate motie
ven, die altijd aan de Europese eenwor
ding ten grondslag hebben gelegen: vrede 
en stabiliteit in Europa te brengen na 
eeuwenlange onderlinge strijd; een hu
maan, vrij en democratisch bolwerk op 
te werpen tegen de dreigingen uit het 
Oosten en tenslotte om minder econo
misch en financieel afhankelijk te worden 
van onze redder uit de nood, toen: de 
Verenigde Staten. 
Het merkwaardige vind ik nu dat sinds 
de beginjaren van de Europese samen
werking de onderlinge afhankelijkheid 
zozeer is toegenomen, maar dat je aan de 
andere kant moet constateren, dat de laat
ste tijd toch veel minder inspiratie wordt 
geput uit de grate motieven om tot Euro
pese eenwording te komen. Men ervaart 
het kennelijk niet meer zo als in de begin
jaren. Er is een toenemende nationalis
tische navelstaarderij; of noem het: laf
heid. Als het nu gaat om de rol van Euro
pa in de wereld, hebben we dan vandaag 
nieuwe motieven toe te voegen, die wel
licht nieuwe inspiratie kunnen geven? Ik 
denk dat die mogelijkheden er zijn. Ik 
noem vier motieven. 
Allereerst: de rol van Europa in de wereld 
hangt samen met datgene wat wij maken 
van onze eigen samenlevingen. N aarmate 
wij er zelf in slagen een pluriforme, soli
daire democratische samenleving vorm te 
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geven, naar die mate zullen wij een rol 
op het wereldtoneel kunnen spelen. Inter
ne en externe politiek kunnen niet los 
gezien worden van elkaar. Dan: Europa 
moet een factor van vrede en stabiliteit 
blijven. In de derde plaats: naarmate wij 
er in slagen een gezamenlijke koers te 
varen in Atlantisch veiligheidsverband, 
naar die mate zullen wij ook onze invloed 
kunnen doen gelden. Ten vierde: Europa 
moet een factor van het overbruggen van 
tegenstellingen tussen arm en rijk in de we
reid zijn. Deze nieuwe inspiratie hebben 
wij nodig, want het elan in Europa lijkt 
wat weg te ebben. 

TINDEMANS: Ik wil in dit verband nog 
op een ander element wijzen: zijn wij als 
kleine Ianden (Nederland, Belgie, Dene
marken) niet na de oorlog verrast door 
zoveel Europese verantwoordelijkheden, 
nadat wij tot 1940 neutraal waren. Het is 
voor ons geheel nieuw, om mee vorm te 
geven aan een grate mogendheid in Euro
pees verband. Misschien is dit een van de 
niet uitgesproken elementen, waardoor 
wij daar toch een beetje van terugschrik
ken. Wij hebben er geen ervaring in; 
hebben het nog nooit moeten doen. Mijn 
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motieven voor de Europese samenwerking 
zijn altijd geweest: ailereerst de verzoe
ning. En ik ben het volstrekt niet eens met 
diegenen, die dit een achterhaald motief 
vinden, want ik denk weleens dater maar 
heel weinig hoeft te gebeuren om tegen
steilingen tussen de lid-staten weer te acti
veren. Het vernisje van saamhorigheid is 
niet zo dik. Ten tweede: niet meer ver
vailen in de vooroorlogse economische 
vergissingen. Ik doel op de devaluatie als 
instrument van buitenlandse handel, de 
muntmanipulatie, de contingentering, 
autarkie etc. Is er iemand hier om de tafel, 
die er nu van overtuigd is, dat wij thans 
deze fouten niet meer zuilen maken? Wij 
waren daar inderdaad lange tijd van over
tuigd, maar ik ben dat nu niet meer. Ten 
derde: wij moeten iets betekenen in de 
wereldpolitiek, al was het aileen al om te 
voorkomen dat de twee supermachten 
niet buiten ons om over ons beslissen. 
Deze drie motieven zijn nog steeds vol
waardig en volop actueel. Hoe kunnen wij 
elk van ons de monetaire problemen op
lossen? Hoe de energieproblemen? En 
hoe kunnen we de energie oplossen, zon
der dat we ook een buitenlands beleid 
gezamenlijk formuleren? 
Wij hebben twee keer de omweg naar de 
economie gemaakt. Toen in 1948 het 
Congres van Den Haag aanleiding gaf tot 
een kakofonie over politieke samenwer
king, hebben de !eiders van toen gezegd: 
'Wij moeten de omweg maken via de 
economie'. Iedereen had toen zijn eigen 
conceptie over het politieke Europa: de 
federalisten, de structuralisten, de functio
nalisten en ga zo maar door. De EGKS 
met het staal was toen een dankbaar aan
grijpingspunt. De tweede keer was na het 
mislukken van de Europese defensiege
meenschap. Toen is opnieuw gesteld, dat 
we de omweg van de economie moesten 
kiezen. De Hailsteindoctrine luidde, dat 
uit de economische integratie vanzelf de 
politieke integratie zou groeien. De vraag 
voor mij is: Kunnen wij in de politiek 
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aileen iets zinvols doen onder druk, onder 
een dictator of onder een oorlog, of kun
nen wij iets ook doen, wanneer ons ver
stand, onze wijsheid zegt dat we het moe
ten doen? Is dat voor deze generatie niet 
de kernvraag? 
Daar komt bij: is Europa tot nog toe 
niet teveel een elite-zaak geworden? Het 
comite-Monnet bestond uit vijftig man; 
de Europese beweging is toch ook geen 
massa-beweging. Wij hebben een taal ge
sproken, die de gewone burger niet be
grijpt. De man in de straat is misschien 
niet tegen Europa, maar hij begrijpt het 
ook niet. 

Europese veiligheid 

VREDELING: In het rapport-Tindemans 
staat het volgende heel belangrijke zinne
tje: Zolang de Europese unie geen ge
meenschappelijk defensiebeleid zal heb
ben, zal ze onvolkomen blijven. 

TINDEMANS: Als eindfase is dat juist. 
Maar niet in de concrete voorsteilen die ik 
op korte termijn realiseerbaar achtte. 

VREDELING: Akkoord, maar op enige 
termijn is de uitspraak juist, en bovendien 

mr. dr. H. R. Nord was van 1962 tot 1979 
secretaris-generaal van het Europees Parlement; 
sinds 1979 is hij lid van het Europees Parlement 
(fractie der Europese liberaal-democraten). 
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er een heel moedige. Ik herinner me de dis
cussie over het civiele Europa in het 
kabinet-Den Uyl. Laurens Jan Brinkhorst 

~e- was dat zeer enthousiast in het kabinet 
aan het uiteenzetten; ik was daar zo van 
onder de indruk, dat ik in die kabinets
zitting mijn medewerking als minister van 
Defensie heb aangeboden om dat mooie 
civiele Europa te beschermen in deze boze 
wereld. Ik ben het dus met Tindemans 
volledig eens dat zolang de Europese de
fensie buiten de Europese unie blijft, 
zolang zal ze onvolkomen blijven. 

ns 

ik 
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Een vraag is of wij altijd binnen het At
Ian tisch bondgenootschap zullen blijven. 
Dat kan alleen zolang de Amerikanen 
daar belang bij hebben. En dat verschuift. 
In de bekende rede van Kissinger destijds 
in Brussel heeft hij onder woorden ge
bracht, wat kennelijk allang aan de gang 
was: de Amerikaanse garantie voor de 
veiligheid van Europa is niet meer abso
luut. 
Ik neem de Amerikanen dat niet eens 
kwalijk, omdat deze gedachtengang zo
zeer gebaseerd is op hun eigen belang. 
Eigenbelang kan soms met hoofdletters 
geschreven worden. Wanneer er een con
flict in het Midden-Oosten uitbreekt- het 
meest waarschijnlijke scenario in mijn op-
vatting- en de Russen zouden besluiten 
tot een afleidingsmanoeuvre in Europa, 
dan kunnen wij er niet van op aan dat de 
Amerikanen ons te hulp komen, a! is het 
aileen a! omdat ze alle aandacht dan aan 
het Midden-Oosten moeten besteden. 
Puur logisch geredeneerd kom je dan toch 
snel uit bij een eigen Europese kernmacht, 
hoe weinig aanlokkelijk perspectief dit 
ook is. 
Wat dit betreft is de weerstand in de klei
nere land en zoals Nederland en Belgie 
tegen de plaatsing van de nieuwe middel-
lange-afstandsraketten niet zo interessant; 
het zou veel ernstiger zijn, als de grotere 
Ianden zoals Frankrijk, Engeland, West
Duitsland, ook zouden weigeren. Dan 
wordt het veel ernstiger, want dan zou je 
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moeten constateren, dat Europa kennelijk 
van zijn eigen defensie wil afzien. Daar
mee zouden wij ons dan van het Atlan
tisch bondgenootschap vervreemden. 
Ik vind het absoluut noodzakelijk dat 
Europa nadenkt over zijn eigen defensie. 
Mijn zorg is, dat als wij dit in Europa te 
lang uitstellen, er een moment kan komen 
dat het te laat daarvoor is. Dan zul je 
zien dat Amerika zich van Europa zal 
distantieren en dan zouden de Russen 
het voor ons wel eens onmogelijk kunnen 
maken om ons met onze eigen defensie 
bezig te houden. Ik denk dat dit de cen
trale probleemstelling is van deze gene
ratie. 

NORD: De problemen zijn, als het om 
een eigen defensie gaat, natuurlijk enorm. 
Afgezien van de vraag of het ons lukt de 
mate van politieke integratie te krijgen 
die nodig is om uit te maken wie er uit
eindelijk op de knop mag drukken, blijft 
de hoofdvraag natuurlijk of het ons als 
Europeanen ooit zou lukken zelfstandig, 
los van Amerika, een strategisch geloof
waardige strijdmacht ten opzichte van de 
Sovjet-Unie op te bouwen. Eerlijk gezegd 
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geloof ik daar niet in; de geo-politieke 
voorwaarden daarvoor zijn niet aanwezig. 
W el kan Europese eenheid op defensie
gebied onze invloed in Atlantisch verband 
zeer versterken. Ik herinner aan bet 
boeiende verhaal dat Sadat bet Europese 
Parlement een aantal maanden geleden 
is komen vertellen en dat, in mijn woor
den, hierop neerkwam: 'Willen jullie als 
Europa meedoen in bet Midden-Oosten? 
Prima; hoeveel troepen kunnen jullie 
leveren om een vredesregeling te hand
haven?' En daar heeft tot nu niemand nog 
een antwoord op gegeven. 

TINDEMANS: Maar willen wij als Euro
peanen gelijke partners zijn? (Kennedy 
sprak van equal partnership als kenmerk 
van bet Atlantisch bondgenootschap). 
Willen wij gezamenlijk die inspanningen 
leveren om een gelijke partner te kunnen 
zijn? Dat is natuurlijk de grote vraag in 
economische zin, politieke zin en ook wat 
de defensie betreft. Wij willen wei kritiek 
uitoefenen op de Verenigde Staten, maar 
willen wij een gelijke partner zijn? Daar
om: een conceptie als bet civiele Europa 
is een zeer eenzijdig begrip. Wij kunnen 
dat niet los maken van de defensie, van 
de economische ontwikkelingen. Dat is 
een geheel. Vredeling heeft terecht dat 
zinnetje uit bet rapport nog eens aange
haald. 

SCHAPER: Toch heb ik grote aarzelingen 
bij aldie pleidooien voor een eigen Euro
pese opstelling op bet gebied van de 
defensie. Ten eerste is bet geen goede 
optie, op grond van de argumenten die 
Nord al genoemd heeft. Onze veiligheid 
is beter verzekerd met 300.000 Amerika
nen op bet Europese vasteland dan met 
een onafhankelijke Europese defensie. 
Ten tweede geloof ik dat je de Europese 
zaak in politick opzicht geen dienst be
wijs door bet defensie-aspect, waar de 
Europese kernmacht onverbrekelijk mee 
samenhangt, zo sterk te benadrukken. 
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TINDEMANS: U kent in dit verband de 
cynische opmerking van de beer Kissinger: 
'Een Amerikaanse soldaat op bet Euro
pese vasteland is genoeg, maar we moeten 
er dan wei voor zorgen dat hij in bet be
gin van de oorlog sneuvelt'. 

Nationale identiteit versus Europees ideaal 

KOOIJMANS: Is bet niet zo dat er in de 
jaren vijftig veel nadrukkelijker dan thans 
een klankbord was in onze samenleving 
voor de vertrouwde motieven om naar 
Europese samcnwerking te streven? Hoe 
verhoudt zich bet door vrijwel alle par
tijen beleden ideaal van een toenemende 
Europese integratie tot de realiteit, dat 
men tevens een volstrekt eigen nationaal 
partijpolitiek geluid wenst te Iaten horen 
in kwesties die van groot Europees be
lang zijn, zoals bet werkgelegenheidsbe
leid, de kernenergie, kernbewapening? 

SCHAPER: Wat betreft dit laatste: als je 
vindt dat je de nieuwe middellange-af
standskernwapens niet moet plaatsen, dan 
is dat omdat je vindt dat bet niet in jouw 
belang is. Dan kan niet van je verlangd 

dr. L. Tindemans is sinds 1979 lid van het 
Europees Parlement. Vanaf 1976 is hij voor
zitter van de Europese Volkspartij en sinds 6 
april 1979 van de Christelijke Volkspartij in 
Belgie. Hij was minister en premier in verschil
lende Belgische kabinetten. 
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worden dat je dat standpunt zomaar op
geeft omdat er een soort heilige solidari
teit is met anderen waaraan je je geheel 
ondergeschikt moet maken. 

NORD: Maar dat begrijp ik niet. Wij 
spreken hier voortdurend over de nood
zaak van een Europees nadenken over de 
eigen veiligheidssituatie in Atlantisch ver
band. Dan kan het toch niet zo zijn dat 
de vraag naar de plaatsing van de middel
lange-afstandsraketten nu opeens aileen 
wordt bekeken in de nationale optiek? 
Dan gaan binnenlandse politieke verhou
dingen toch overheersen op een thema 
dat Europees, zo niet van nog wijdere 
strekking is? 

SCHAPER: Maar u doet zo geen recht 
aan de mensen die tegen deze plaatsing 
zijn. Een bezwaar van plaatsing van 572 
van deze wapens is bijvoorbeeld, dat zij 
ontkoppeling met de strategische wapens 
eerder mogelijk maakt dan dat zij de kop
peling versterkt. Dat is geen binnenlands 
politieke optiek. 

KOOIJMANS: Als we het probleem alge
mener stellen, dan zien we niet aileen in 
Nederland maar ook in andere Ianden, 
dat men niet meer zozeer de neiging heeft 
zich af te vragen hoe wij tot een gemeen
schappelijk platform van besluitvorming 
kunnen komen, maar de zorg lijkt veeleer: 
als ons land zich nu maar niet committeert 
en de handen vrij laat dan mag de rest 
doen wat ze wil. Is dit niet het algeme
nere probleem? 

VREDELING: Mag ik een poging wagen 
dit misschien enigermate te verklaren, 
toegespitst op de modernisering van de 
raketten? Ik denk dat het volstrekt con
traproduktief zou zijn om dit besluit over 
de plaatsing nu door te drukken. Waar
om? Omdat ik gemerkt heb dat de be
zwaren in Nederland tegen deze plaatsing 
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volstrekt authentiek zijn. Ik vermoed dat 
dit met de protestantse aard in ons volk 
te maken heeft. Wij vinden die bezwaren 
noch in Frankrijk, noch in Italie, maar 
wei in het noorden, Noorwegen bijvoor
beeld. Ook in het noorden van West
Duitsland, maar in Beieren heb ik nog 
nooit een aarzeling bemerkt tegen dat 
plaatsingsbesluit. Wanneer wij deze be
slissing in een land als Nederland force
ren, dan zal de consequentie op enige 
termijn zijn dat Nederland uit de NAVO 
gaat, gedwongen door de meerderheid van 
onze bevolking. Ik moet mijn hoed afne
men voor die gewone man en vrouw in 
de straat die het niet begrijpt, niet begrij
pen kan misschien, en die tegen is. Dat 
ik het denk beter te weten zal ik hem 
verteilen, en dat heb ik ook gedaan. Maar 
als men in meerderheid zegt: best een 
aardig verhaal, maar we zijn het niet met 
je eens: dat is me in mijn politieke loop
baan niet vaak gebeurd, maar uitgerekend 
in deze kwestie is het me meer dan eens 
overkomen. Dat verzet is authentiek. 
Daar moet je niet overheen walsen. Dat 
mag je niet forceren. Toen een aantal 
jaren geleden de F-16 aan de orde was, 
toen kon ik die dingen gewoon aanschaf
fen, ook al was er in de top van mijn partij 
groat bezwaar tegen. Maar ik wist toen 
dat de gewone man in mijn partij tegen 
mij zei: laat dat partijbestuur maar klet
sen, jij koopt een goed vliegtuig en van 
ons mag je je gang gaan. Maar dat zeggen 
ze nu over de kernwapens niet. 

KOOIJMANS: Maar betekent uitstel van 
een beslissing nu dan geen uitstel van 
executie? Want die authentieke weerzin 
tegen de kernwapens zal zich uitstrekken 
tegen de kernwapenstrategie als zodanig, 
en kan derhalve deNA YO niet onberoerd 
Iaten. En blijft dan toch weer niet het 
probleem van onze vraagsteiling, dat wij 
nationaal voor onszelf oplossingen pro
beren na te streven voor vraagstukken die 
zozeer van internationale aard zijn? 
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SCHMELZER: Ik wil graag herinneren 
aan artikel 11.9 in het CDA-program, 
waarin staat dat de beslissing over het al 
of niet plaatsen zal worden genomen in 
bondgenootschappelijk overleg, en dan 
volgt ter een interessante toevoeging: on
verlet de eigen verantwoordelijkheid en 
autonomie van Nederland. Mijn uitleg van 
dit punt is, dat de eigen verantwoorde
lijkheid en autonomie van elke lid-staat 
in confesso is. In de NA VO zijn er 15 
onafhankelijke en autonome lid-staten. 
Wij zullen met elkaar bij elke beslissing 
tot een consensus moeten komen. Maar 
als je dit nu werkelijk een constructieve 
inhoud wilt geven, dan zou die eigen ver
antwoordelijkheid en autonomie van Ne
derland weleens kunnen betekenen een 
zware morele plicht om een beslissing te 
nemen die positief is ten opzichte van het 
Duitse probleem, van het Atlantisch 
bondgenootschap, van de bereidheid van 
de Sovjets om te onderhandelen en om 
concessies te doen. 

VREDELING: Maar hiermee heb je in 
feite gezegd dat je als Nederlandse chris
ten-democraat niet bereid bent je door 
de meerderheid in Europees verband te 
laten overstemmen. Je bent niet bereid 
je bij bijvoorbeeld de meerderheid van 
christen-democraten in Europa aan te 
sluiten, wanneer die zouden zeggen: wij 
zijn v66r plaatsing, en de Nederlandse 
christen-democraten zouden zeggen: wij 
zijn tegen. Je bent dan niet bereid je daar
door te laten overstemmen. Mijn stelling 
is dan: Europa is gewoon niet rijp om zich 
in defensieaangelegenheden Europees te 
gedragen. 

SCHAPER: Maar er is ook niet veel aan 
gedaan om de bevolking rijp te maken 
voor een Europese orientatie. De regering 
heeft de discussie over de al of niet plaat
sing v66r december 1979 eigenlijk niet 
aan de orde gesteld dan tot pal voor de 
bijeenkomst in Brussel. Die beslissing 
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kwam plots als een duveltje uit een doosje. 
En toen was het opeens vanwege de 
'solidariteit met de bondgenoten', dat er 
gemoderniseerd moest worden. 

SCHMELZER: U hebt helaas volkomen 
gelijk. Er is volstrekt onvoldoende gedaan 
aan eerlijke en duidelijke voorlichting 
over wat er aan de hand was. 

De Europese instellingen 

KOOIJMANS: Resteert in ons gesprek de 
vraag naar de positie van de Europese 
instellingen. Vredeling heeft opgemerkt 
dat de commissie niet die rol heeft ge
speeld die haar was toebedacht. Het 
Europees Parlement is inmiddels recht
streeks gekozen. Wat moeten wij aan met 
de instellingen? 

VREDELING: Wat de Commissie be
treft: ik vind dat het verdrag niet zo gek 
in elkaar zit. De voorstellen moeten ko
men van de Commissie en de Raad mag 
aileen wijzigen als ze unaniem is. Maar de 
Raad is wei uiteindelijk het besluitvor
mende orgaan. De Commissie moet dus 
onderhandelen met de Raad. Waarom is 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
van de grond gekomen? Omdat de minis
ters het destijds eens waren, en natuurlijk 
ook omdat we in Mansholt een uitsteken
de commissaris hadden. Maar de ministers 
gaven toch de doorslag. Die ministers 
blijken vandaag de dag niet meer eensge
zind bij het opstellen van een gemeen
schappelijke koers. De Commissie kan 
nog zulke prachtige voorstellen doen; de 
ministers zeggen gewoon nee. Dan zeggen 
ze tegen de Commissie: maak nog maar 
eens een compromis. De Commissie kan 
dat dan doen, maar ze kan het ook weige
ren. En dan gebeurt er niets. Ik heb wei 
in de Sociale Raad geweigerd een com
promis voor te bereiden. Ik zei gewoon: 
dat doe ik niet. Dat ging over de kinder
bijslag voor buitenlandse arbeiders. 
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Ehrenberg, Albeda en allemaal waren ze 
kwaad, maar dat is dan wei de machts
positie die je als Commissie hebt, want 
zonder voorstel van de Commissie kan de 
Raad ook niets besluiten. Het is natuur
lijk wei een nogal negatieve machtspositie. 
In constateer dat de degradatie van de 
Commissie inhoudt dat ze niet meer als 
voorheen bij machte blijkt voorstellen te 
formuleren die de Raad van Ministers 
aanvaardt. 
We moeten ons afvragen welke rol het 
Parlement kan spelen in het versterken 
van de positie van de Commissie ten op
zichte van de Raad. Ik denk dat die posi
tie vooral van belang kan worden naar
mate de volgende verkiezingen naderen. 
Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. 
Of de Europese Commissie maakt zich 
sterk en maakt een vuist tegenover de 
Raad, gesteund door het Parlement, of 
het Parlement zendt de Commissie weg 
die dat niet doet of niet durft te doen. Ik 
denk dat het op de spits drijven vooral 
effectief kan zijn naarmate de verkie
zingen naderen. Wellicht kan het initiatief 
van de heer Spinelli, het zogenaamde 
Krokodil-initiatief om tot verdragswijzi
ging te komen, een nieuwe impuls ge
ven 1. Ik kan dat niet overzien. 

TINDEMANS: Ik herinner me in het jaar 
dat ik minister van Landbouw ben ge
weest en Mansholt commissaris was, dat 
hij in de nachtelijke zittingen voortdurend 
met nieuwe compromissen kwam. Er was 
een voortdurend samenspel tussen Com
missie en Raad. De 'ramp' voor de Com
missie kreeg een aanvang bij het zgn. 
Protocol van Luxemburg in 1966. Toen 
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is gezegd dat aile belangrijke voorstellen 
van de Commissie eerst naar het comite 
van permanente vertegenwoordigers 
moesten gaan. Elk verzet van een perma
nent vertegenwoordiger kon inhouden 
dat het geblokkeerd werd naar de Raad 
toe. Daardoor is er een soort verlamming 
opgetreden. Er zijn ook voorstellen ge
weest om de Commissie te degraderen tot 
een aantal hoge ambtenaren van de Raad, 
in plaats van dat het het orgaan van de 
Gemeenschap zou zijn waarin het Euro
pees belang voorop staat, terwijl de Raad 
van Ministers, samengesteld uit politiek 
verantwoordelijke bewindslieden, natuur
lijk ook mede op het nationale belang 
acht zou slaan in het beoordelen van de 
voorstellen van de Commissie. 
Ook aan de kant van de Ministerraad zijn 
er natuurlijk dingen fout gegaan. Minis
ters komen laat in de avond aan wanneer 
de volgende morgen Raad gehouden 
wordt. Wie zien zij de avond tevoren? 
De permanente vertegenwoordiger. Die 
geeft zijn opinie over wat er de volgende 
dag aan de orde komt. Dat is doorgaans 
een zeer nationale opinie. De minister 
heeft dus op zijn dossier een speaking 
note en begint het overleg met die af te 
lezen. Vaak is het zo dat de minister op 
het eind van de eerste dag pas goed in de 
gaten krijgt waarover het gaat. En dan 
is men dikwijls blij dat het afgevoerd kan 
worden van de agenda omdat de tijd dan 
al te krap wordt. 
En dan de vraag of het Parlement de 
bondgenoot is van de Commissie. Dat is 
in zekere zin zo, zeker zolang het Parle
ment zelf geen initiatiefrecht heeft en min 
of meer aangewezen is op de Commissie. 

1 De Krokodil-groep (zo genoemd naar het restaurant in Straatsburg waar de eerste bijeenkomst 
werd gehouden) heeft een resolutie voorbereid die het Parlement in zijn juli-zitting heeft aange
nomen. Het gaat er om, een visie te ontwikkelen op de toekomst van de Gemeenschap, inclusief 
eventuele verdragswijzigingen die daarvoor nodig zouden zijn. Zowel de institutionele structuur 
alsook de zaken waarmec de Gemcenschap zich bezig houdt, zouden in zulk een onderzoek 
moetcn worden bctrokken. De resolutie van juli stclt een parlementaire commissie in, die zich met 
dezc arbeid zal gaan belasten. Van het Nederlandsc CDA was het vooral de heer Jonker, die zich 
met dcze zaak heeft bczig gehouden. 
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NORD: Is er toch geen sprake geweest 
van een degradatie in de manier waarop 
de Commissieleden zich opstellen? Er is 
al vele jaren een proces van bureaucrati
sering in de Gemeenschap aan de gang. 
De Commissie werd meer en meer een 
bureaucratisch orgaan en de bureaucratie 
van de Commissie engageerde zich meer 
en meer met de bureaucratieen van de 
nationale lid-staten. Wij zijn ver verwij
derd van de grate tijden van Hallstein, 
die bij De Gaulle persona non grata werd 
omdat hij zich beschouwde als embryo 
van een Europees eerste-ministerschap. 
Daarom moest Hallstein ook verdwijnen 
van De Gaulle. De Gaulle heeft die strijd 
gewonnen. Europa had daarmee wel ver
loren. De stijl werd na de commissie
Hallstein heel anders: low-profiled, een 
zekere onderdanigheid aan de ministers 
en dus aan de nationale bureaucratieen. 

SCHAPER: Maar is per se een doctrine 
a la Hallstein nodig om de Gemeenschap 
goed te laten functioneren? Sinds 1966 
is er toch ook op velerlei terrein voortgang 
gemaakt? 

NORD: Ik constateer dat de vaart er na 
Hallstein wel wat uit was. 

SCHMELZER: Ik vind dat wij niet moe
ten ontkennen dat er veel is bereikt, ook 
na Hallstein. Aileen, het is niet voldoende; 
er had meer bereikt kunnen worden. Ik 
denk ook dat als wij de beslissing van 
januari 1966 herroepen, er een goede kans 
is de Commissie weer in een krachtige 
positie te brengen. Naarmate de Commis
sie belangrijker wordt, wordt onmiddellijk 
ook het Parlement belangrijker, zelfs 
zonder dat we aan de bevoegdheden van 
het Parlement iets veranderen. Ik ben 
er v66r dat dat gebeurt, maar het gaat 
erom dat wij op verschillende fronten 
voortgang boeken. 

KOOIJMANS: Zou de recente regerings-
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wisseling in Frankrijk niet een gunstig 
moment inhouden voor het herroepen van 
het Protocol van Luxemburg? 

TINDEMANS: Dat is moeilijk te zeggen. 
Maar in antwoord op de vraag van 
Schaper: wij leven thans institutioneel op 
wat in het midden van de jaren '60 be
reikt was. De verdragen waren al in het 
midden van de jaren '60 uitgeput, en 
wij hebben geen kans gezien daar een 
nieuwe conceptie aan toe te voegen. Ook 
Hallstein niet. En we zitten nu nog steeds 
met dat gemis. 

NORD: Er was in die tijd een bepaalde 
conceptie, die inhield dat de Europese 
Commissie de nieuwe Europese regering 
zou moeten worden. Die conceptie heeft 
het niet gehaald. Maar daar is nooit een 
andere conceptie voor in de plaats ge
komen. Het Krokodil-initiatief, waaraan 
ik deelneem, betekent voor mij dat wij nu 
opnieuw een idee moeten lanceren. Dat 
idee is niet, dat wij terug moeten naar de 
jaren vijftig of de jaren zestig, maar dat 
wij nu een meer evenwichtige conceptie 
moeten leveren van hoe de Europese Ge
meenschap besluitvaardig en slagvaardig 
kan zijn zonder voorbij te gaan aan het 
feit, dat de nationale souvereiniteiten zich 
forser hebben hersteld dan wij destijds 
aannamen. Ik zie geen ander orgaan dan 
het Parlement, om daarin te voorzien. De 
regeringen zullen dat niet doen; de Com
missie kan het niet doen, omdat die de 
boot gemist heeft. 

VREDELING: Maar het Parlement heeft 
natuurlijk ook de boot gemist. Ik ben zelf 
uit het Europees Parlement voortgeko
men; als commissaris is mijn ervaring met 
het Europees Parlement teleurstellend 
geweest. Het Europees Parlement moet 
de Europese Commissie controleren. Dat 
heeft het Parlement tot op de dag van 
vandaag nog nooit gedaan. Het Parlement 
is bijvoorbeeld nauwelijks gei:nteresseerd 
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in wat de commissie heeft gedaan met de 
amendementen, die het Parlement heeft 
aangenomen. Ik vind dat onbegrijpelijk. 
Het Parlement speelt niet op de Comrnis
sie. J e moet toch als Parlement in een 
machtspositie proberen in te grijpen. En 
dat gebeurt niet. Het Parlement doet zijn 
huiswerk niet. lk kan u verzekeren dat 
de Commissie bang is voor het Parlement. 
Jenkins was bang voor het Parlement. 
Etienne Davignon ook. Dat wil zeggen: 
ze houden rekening met het Parlement, 
want het zijn goede Europeanen. Ze vin
den dat het Parlement belangrijk moet 
zijn. Ik was er ook bang van. J e wilt als 
commissaris niet graag in het Parlement 
te kijk staan, dat je de kant van de Raad 
kiest. Dat doe je als commissaris niet. 
En het parlement buit dat niet uit. De 
Commissie wordt ten opzichte van de 
Raad veel te weinig onder druk gezet 
door het Parlement. Daar kan veel meer 
van gemaakt worden. En de Commissie 
zou dan ook veei sterker staan in haar 
overleg met de Raad. Ik had gehoopt dat 
de rechtstreekse verkiezingen daarin ver
andering zouden brengen; maar het is niet 
gebeurd. De Commissie kan straffeioos 
doen en Iaten wat ze wii met de amende
menten uit het Pariement. Ik praat uit 
eigen ervaring. 

NORD: Vredeling heeft niet heiemaai on
geiijk. Maar ons probleem is natuurlijk 
ook dat voorai zijn partijgenoten voort
durend willen praten over zaken, die 
buiten Europa speien, zodat wij dikwijls 
niet meer toekomen aan Europese zaken. 
Maar dat terzijde. Ik vind wei dat de 
Commissie in de commissies van het Par
Iement wei goed gecontroieerd wordt; 
maar zodra het in de pienaire vergadering 
komt, wordt het anders. Ik denk dat de 
verschuiving, die via een recente regle
mentswijziging nu in gang is gezet van de 
plenaire zittingen naar Commissieverga
deringen, de rol van het Parlement kan 
versterken. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7·8/81 

371 

VREDELING: Dat is waar; in de Par
lementaire commissies heb je ook de 
beste gedachtenwisseling. Maar dan krijg 
je een soort euforiestemming zo in de 
trant van: die Vredeling is een jongen van 
ons, die moeten we niet te hard aanpak
ken. En dan ging ik zonder enige kritiek 
de zaai uit, terwijl ik juist kritiek wilde 
uitlokken, om mijn positie ten opzichte 
van de Raad te vcrsterken. Trouwens ook 
in de Commissie sta je sterker, als je iets 
voorstelt waar het Parlement zich achter 
heeft gesteld. 

TINDEMANS: Ik zat niet het vorige 
Europese Parlement, dus ik beschik niet 
over vergelijkingsmateriaal met het huidi
ge Parlement. Ik ervaar inderdaad wat u 
zegt, dat wij als Parlementariers de Com
missie als onze bondgenoot beschouwen. 
Wij kunnen als Parlement aileen via de 
Commissie voorstellen in de Raad krijgen, 
omdat wij het initiatiefrecht missen. Maar 
het lijkt me juist, dat wij de Commissie 
onvoldoende controleren. Ik ben van 
mening dat wij de Raad moeten kunnen 
dwingen in het Parlement uiteen te zetten, 
waarom men een voorstel heeft gewijzigd 
of niet heeft overgenomen. Het is on
duldbaar voor een Parlement om wel te 
vechten met de Commissie, maar vervol
gens niets meer te horen over het resul
taat, wat die Commissie weet te bereiken 
in het overleg met de Raad van Ministers. 

NORD: Ik denk dat nog twee elementen 
de positie van het Parlement meebepalen: 
allereerst de enorme overbelasting op de 
agenda, waardoor je je amper nog her
innert wat je de vorige keer hebt aan
vaard. En het tweede punt is, dat er bij 
die amendementen te weinig zelfdiscipline 
in acht wordt genomen; van de honderd 
amendementen, schat ik, zijn er toch 99 
niet echt wezenlijk. Dat honderdste amen
dement is een zaak waarvoor je zou moe
ten vechten omdat het daar in een be
paald geval dan werkelijk op aankomt. 
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Maar dat dreigt dan onder te sneeuwen 
temidden van aile minder relevante zaken. 

VREDELING: Maar het Parlement blijft 
de werkelijke rem voor de Commissie om 
af te glijden naar een bedenkelijk niveau. 
Dat kan de Commissie niet zelf. 

V erkiezingen 1984 

KOOIJMANS: In 1984 zijn er weer recht
streekse verkiezingen voor het Europees 
Parlement. De opkomst bij de eerste 
rechtstreekse verkiezingen was niet over
weldigend. Wat zegt u nu tot de burgers, 
wanneer u de volgende verkiezingscam
pagne ingaat? 

NORD: De inzet van de volgende verkie
zingscampagne zal moeten zijn, datgene 
wat wij nu in de Krokodil-groep hebben 
voorgesteld. Ik denk dat we nu een echte 
verkiezingscampagne tegemoet gaan. De 
vorige was natuurlijk meer een informatie
campagne. 

KOOIJMANS: Was het belangrijkste ge
geven in de afgelopen campagne niet dat 
het Parlement rechtstreeks gekozen moet 
worden om zijn positie te versterken? Zal 
de kiezer niet vragen wat daar nu feitelijk 
van is terechtgekomen? 

NORD: Daar is inderdaad nog weinig van 
terechtgekomen. Maar wie had de illusie, 
dat zonder het wijzigen van de verdragen 
daar in een paar jaar werkelijk grote 
voortgang geboekt zou kunnen worden? 
Dat hebben wij het volk de vorige keer 
ook niet beloofd. 

TINDEMANS: Ik denk allereerst dat wij 
ons nog onvoldoende realiseren wat het 
betekent een rechtstreeks gekozen Euro
pees Parlement te hebben met 434 ver
tegenwoordigers uit 10 Ianden. Dit is 
historisch gezien iets buitengewoons. De 
eerste integratie begint wellicht niet in 
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het Parlement, maar in de parlementaire 
fracties. Hoeveel moeite dat kost om bin
nen de fractie tot een lijn te komen. Ieder 
vindt toch zijn eigen nationale parlemen
taire systeem het beste. En dat naast het 
taal-probleem, de verschillen in mentali
teit. Daar komt bij dat de functie van het 
Parlement in ieder land verschillend is. 
In Groot-Brittannie dient de meerderheid 
om de regering in het Ieven te houden, in 
andere Ianden bestaat sterk de neiging 
naar een gouvernement d'assemblee te 
gaan, dus waar het Parlement eigenlijk 
het regeringswerk gaat verrichten. Kort
om: de ware roeping van dat Europese 
Parlement moet langzamerhand groeien. 
Persoonlijk had ik gehoopt dat dit sneller 
gebeurt dan nu feitelijk het geval is. 
Indien dit Parlement geen voorstellen 
kan doen, om de economische crisis in 
Europa te bestrijden, dan denk ik dat voor 
velen, die hoge verwachtingen van de 
verdere Europese integratie hadden, het 
Parlement een gevoelige slag krijgt. Als 
wij niet in het Parlement tot een voorstel 
voor een aansprekend energiebeleid en 
andere punten zouden kunnen komen, die 
iedere burger in zijn dagelijks Ieven raken, 
dan zie ik het somber in. Als we daarin 
niet slagen voor de volgende verkiezingen 
in 1984, dan zie ik ons nog niet zeggen 
dat het nuttig is dat de Europese burger 
in 1984 weer zijn stem voor het Parlement 
uitbrengt. Wij hebben nog 21/2 jaar om 
dat waar te maken. 

VREDELING: Maar is het probleem 
ook niet, dat je stuit op partij-politieke 
verschillen, ook in het Parlement natuur
lijk? Dat is ook nodig om duidelijk te 
maken, omdat wij aileen op institutionele 
aangelegenheden de mensen niet meer 
naar de stembus krijgen. 

NORD: Is niet het grote probleem dat we 
het er allemaal over eens zijn en dat ook 
aan de man brengen, dat we dit nieuwe 
Europese niveau nodig hebben om de pro-
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blemen op te lossen, om vervolgens uit te 
leggen dat je het over de inhoud van die 
te nemen besluiten niet eens bent. Dat is 
werkelijk niet simpel. 

KOOIJMANS: Met de vaststelling van 
:t de ingebouwde schizofrenie van het Euro

pese Parlement in zijn eerste zittingspe-
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riode, denk ik dat wij een goed afsluiting 
van dit gesprek hebben gevonden. 
Ik dank u zeer. 
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door M. van der Stoel 

M. van der Stoel is lid van de Tweede Kamerfractie 
van de Partij van de Arbeid. In het kabinet-Den Uyl 
was hij minister van Buitenlandse Zaken. 

De Europese Politieke 
Samenwerking en de verhouding 
West-Europa Am erika 

In de beginjaren van de Europese Gemeenschap leefde in Nederland sterk de ver
wachting dat met de totstandkoming van de EEG de eerste fase was ingezet van een 
proces dat uiteindelijk tot een federaal Europa zou leiden. Het verdrag van Rome gaf 
ook aanleiding tot deze verwachting. 

In de conceptie van Spaak en de zijnen 
zou, na de vorming van een gemeenschap
pelijke markt, in de verschillende secto
ren van de Europese economie ook een 
gemeenschappelijk beleid tot ontwikkeling 
komen. De Europese Commissie, die werd 
gezien als de voorloopster van een toe
komstige Europese regering, zou met de 
nodige bevoegdheden tot verwezenlijking 
van dit gemeenschappelijk beleid worden 
uitgerust, en dientengevolge haar machts
positie voortdurend kunnen versterken. 
De feitelijke ontwikkeling is een andere 
geweest. Op tal van gebieden is het niet 
tot een gemeenschappelijk beleid geko
men; hoogstens tot aanzetten daarvan. Het 
lijkt weinig waarschijnlijk dat, zeker zo
lang de ernstige economische recessie niet 
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is overwonnen, in de nabije toekomst be
langrijke vorderingen zullen worden ge
maakt. En de Europese Commissie zag 
haar bevoegdheden niet groeien, maar ver
loor aan betekenis en gewicht. Het supra
nationale element in de Gemeenschap is 
niet versterkt, maar verzwakt. Het natio
nale eigenbelang bleek vaak sterker dan 
de wil tot het zoeken van Europese op
lossingen. Meerderheidsbesluiten zijn in 
de EG uitzondering geworden; regel 
werd het zoeken naar unanimiteit, met 
als consequentie maar al te vaak vertra
ging, uitstellen of zelfs uitblijven van be
sluitvorming. De positie van de Commis
sie werd bovendien verzwakt door de in
stelling van de Europese Raad. Gecon
fronteerd met regeringschefs, speelde de 
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Commissie een minder grote rol in de 
beraadslagingen dan in de overige minis
terraden van de EG. 
Teleurstelling over de stagnatie van het 
Europese eenwordingsproces en de ver
zwakking van het supranationale element 
in de Europese besluitvorming mag overi
gens niet doen vergeten dat vooral het 
tot stand komen van een gemeenschappe
Jijke markt en het als een economische 
eenheid optreden naar buiten- hoe moei
lijk het vaak ook is om het eens te worden 
over de te volgen lijn - van immense be
tekenis is en blijft. Het zijn voornamelijk 
ook deze ontwikkelingen geweest die eerst 
Engeland, Ttalie en Denemarken, en in 
een latere fase Griekenland en vervolgens 
Spanje en Portugal, ertoe hebben ge
bracht om het lidmaatschap van de Ge
meenschap aan te vragen. Maar de aan
trekkingskracht van behaalde successen 
schept tegelijkertijd immense problemen 
voor de EG. Niet aileen is het moeilijker 
voor tien of twaalf om tot overeenstem
ming te komen dan voor zes, niet aileen 
zijn de weerstanden (Groot-Brittannie) 
tegen meerderheidsbesluiten vergroot, 
maar bovenal is met de toetreding van een 
economisch achterblijvend Groot-Brittan
nie en met de zich voltrekkende uitbrei
ding van de Gemeenschap in zuidelijke 
richting de zich telkens aandienende 
economische divergentie tot centraal pro
bleem van de Europese Gemeenscbap ge
worden. 
Het veranderend karakter van de Europe
se Gemeenschap dwingt Nederland tot 
herbezinning. De verwacbting van de be
ginjaren van de Gemeenscbap, dat de 
Commissie als supranationaal arbiter de 
beste garantie vormde tegen bet over
heersen van de belangen van de grotere 
Ianden van de Gemeenscbap, beeft aan 
realiteitswaarde verloren. Anderzijds heeft 

bet bijvoorbeeld de afgelopen jaren de 
aandacbt getrokken dat vaak voorafgaan
de Frans-Duitse topontmoetingen bet 
verloop van een vergadering van de Euro
pese Raad in sterke mate bepaalden. 
Hoewel moet worden afgewacbt of dit 
Frans-Duits samengaan zich in de toe
komst in dezelfde mate zal blijven mani
festeren, blijft de vraag acuut of Neder
land, zonder verzwakking overigens van 
de pogingen om in communautair verband 
tot aanvaardbare oplossingen te komen, 
niet de consequenties moet gaan trekken 
uit het feit dat communautaire aangele
genbeden in toenemende mate bet voor
werp vormen van bilateraal vooroverleg. 
Naast versterking van de contacten ter
zake met de Benelux-partners lijkt ver
sterking en uitbouw van de bilaterale 
consultaties met de ons omringende gro
tere Ianden van de Gemeenscbap aanbe
velenswaardig. 

de Europese Politieke Samenwerking 
Naast de EG beeft zicb in de zeventiger 
jaren de Europese Politieke Samenwer
king (EPS) ontwikkeld. Het zijn uiteraard 
dezelfde ministers die de Algemene Raad 
van de EG vormen en in EPS-verband 
rond de tafel zitten 1. Het verschil zit in 
bet besluitvormingsproces. De Europese 
Commissie speelt nocb voorbereidend 
nocb initierend een rol. De EPS is geheel 
buiten bet communautaire kader tot ont
wikkeling gekomen, en de vergaderingen 
van de ministers in EPS-verband worden 
voorbereid door een comite politique, be
staande uit de directeuren-generaal poli
tieke zaken van de departementen van 
buitenlandse zaken van de tien. Het zijn 
deze institutionele verscbillen, die de zo 
vaak besproken omzetting van bet gebeel 
van de betrekkingen van de Ianden van 
de Europese Gemeenscbap in een Euro-

' De tijd dat op Franse aandrang de ministers 's ochtends in EPS-verband bijeen moesten komen 
in de hoofdstad van hct land dat op dat moment het voorzitterschap van de EPS bekleedde, en 
's middags als EG-Raad in Brussel, is gelukkig voorbij! 
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pese Unie zo moeilijk maken. 
In de afgelopen tien jaren heeft de Euro
pese politieke samenwerking voor de 
buitenlandse politiek van ieder der lid
staten van de Europese Gemeenschap 
steeds meer gewicht gekregen. Niet in 
deze zin dat geleidelijk een geiinificeerd 
Europees buitenlands beleid tot stand is 
gekomen. Zover is het nog lang niet. Het 
formuleren van gemeenschappelijke 
standpunten blijkt nog vaak grote moei
lijkheden op te leveren. Standpuntbepa
lingen van de tien tonen nog geregeld door 
de vaagheid of vrijblijvendheid van for
mulering, of door het ontwijken van uit
spraken aangaande op zich zelf belang
rijke onderdelen van een probleem, de 
sporen van een moeizaam tot stand ge
komen compromis. In acute crisissituaties, 
waarbij vaak een snelle reactie onontbeer
lijk is, blijft niettemin een tijdrovend con
sultatieproces tussen de hoofdsteden ge
boden, en datzelfde geldt voor elke ver
dere ontwikkeling van een dergelijke 
crisis. Nog geregeld blijkt dat de diverse 
Ianden van de Europese Gemeenschap 
divergerende belangen en inzichten heb
ben, en dat doet uiteraard afbreuk aan 
de mogelijkheden voor Europa om met 
een stem te spreken. 
Anderzijds moet niet de betekenis worden 
onderschat van de zozeer in frequentie en 
intensiteit gegroeide vormen van contact 
tussen de lid-staten van de Gemeenschap 
inzake een zo brede scala van internatio
naal-politieke vraagstukken. Deze beper
ken zich niet tot ministers van buiten
landse zaken en directeuren-generaal po
litieke zaken, maar strekken zich ook uit 
tot de specialisten op specifieke beleids
gebieden. In menige hoofdstad heeft bo
vendien het geregeld overleg van de am
bassadeurs van de tien een duidelijke be
tekenis gekregen. Dit permanente proces 
van consultaties en uitwisseling van infor
matie op allerlei niveaus - dit osmose
proces, zou men bijna kunnen zeggen -
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vergroot de mogelijkheden om op steeds 
meer terreinen tot beleidsharmonisatie te 
komen. 
Binnen de Gemeenschap valt in de analy
ses vaak het accent op de moeizaamheid 
van het EPS-besluitvormingsproces; bui
ten de Gemeenschap trekken vaak de 
vorderingen op de weg naar harmonisatie 
de meeste aandacht. Het gezamenlijk op
treden in het kader van het CVSE-proces 1 

en het groeiend aantal gemeenschappe
lijke verklaringen van de tien in VN
verband hebben indruk gemaakt. Ook is 
opgevallen dat voor wat betreft de Mid
den-Oosten problematiek, vroeger vaak 
aanleiding tot vele controverses, de tien 
elkaar meer en meer zijn gaan vinden, 
mede als gevolg van de gezamenlijke ver
ontrusting over de door Begin ingeslagen 
koers. 

Doorkruist wordt de politieke samenwer
king van de tien door de neiging van de 
Amerikanen - die zich overigens wei eens 
geirriteerd tonen door onderonsjes van de 
lid-staten van de Europese Gemeenschap 
over onderwerpen die zij liever voor bre
der Westelijk overleg gereserveerd zouden 
zien - om zich rechtstreeks tot de grote 
vier in West-Europa te wenden, en niet 
tot het land dat het voorzitterschap van 
de EPS bekleedt. Op dezelfde wijze leidt 
de tot een jaarlijks gebeuren geworden 
topconferentie van de zeven belangrijkste 
Westelijke industriele mogendheden (VS, 
Canada, Japan, Bondsrepubliek, Frank
rijk, Engeland en Italie) tot ondermijning 
van de EG-besluitvormingsstructuur, zij 
het dan ook dat, als pleister op de won
den van de kleinere EG-staten, de voor
zitter van de EG-Commissie aan dit 
overleg deelneemt. Als dit jaarlijks top
overleg ook leidt tot besluitvorming over 
internationaal-politieke onderwerpen, be
tekent dit uiteraard ook een aantasting 
van de EPS, te meer omdat de voorzitter 
van de Europese Commissie ten aanzien 

1 CVSE: Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa. 
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van EPS-aangelegenheden niet namens de 
Gemeenschap kan spreken. 

Het zou overigens onjuist zijn om het uit
sluiten van de kleinere lid-staten van de 
Gemeenschap van voor geheel West
Europa belangrijk internationaal-politiek 
overleg uitsluitend aan de Amerikanen toe 
te schrijven. Toen Lord Carrington on
langs naar Moskou ging ter bespreking 
van het door de Europese Raad gesanc
tioneerde Europese Afghanistan-initiatief, 
voerde hij vlak voor zijn vertrek overleg 
met zijn Duitse en Franse collega's; om 
de wegens hun uitsluiting verontwaardigde 
Italianen te apaiseren deed hij op zijn 
terugweg Rome aan. Hier nam dus het 
land dat op dat moment belast was met 
het voorzitterschap van de EPS het initia
tief tot een overleg van enkele van de tien 
over een zaak die duidelijk aile tien regar
deerde. 

Het meest frappante voorbeeld van over
leg van enkele grotere Ianden van West
Europa over een voor vrijwel geheel 
West-Europa van verstrekkend belang 
zijnde zaak is de topconferentie op Gua
deloupe van januari 1979. Hier namen 
Carter, Schmidt, Giscard en Callaghan -
opnieuw waren de Italianen uitgesloten -
in principe het besluit tot modernisering 
van de kernbewapening in West-Europa, 
gepaard gaande met de afspraak dat aan 
de Sowjet-Unie een voorstel tot onder
handelingen over wederzijdse beperking 
van LRTNF (Long Range Theater Nu
clear Forces) zou worden gedaan. De uit
werking van dit principe-besluit nam nog 
bijkans een jaar, en geschiedde met in
schakeling van de overige NA VO-bond
genoten.1 Maar dat neemt niet weg dat op 
Guadeloupe de grondslagen werden vast
gelegd van wat op 12 december 1979 
door de NA VO-ministerraad werd be
sloten. 

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld 
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dat de top van Guadeloupe niet als een 
inbreuk op de Europese politieke samen
werking, zoals deze zich tot op dat mo
ment had ontwikkeld, kan worden gezien. 
Vraagstukken, de defensie van Europa 
betreffende, vallen immers buiten het 
EPS-kader, of worden hoogstens in onder
onsjes 'en marge' van het EPS-overleg 
of van de Europese Raad besproken, zij 
het dan ook dat in toenemende mate de 
neiging bestaat om wapenbeheersings-
en ontwapeningsvraagstukken in het EPS
overleg te betrekken. 
De uitsluiting van de defensieproblema
tiek van het EPS-overleg heeft ten dele 
te maken met het feit dat een van de lid
staten, Jerland, niet tot de NA VO be
hoort. Veel belangrijker is echter de over
weging, die vooral in de noordelijke helft 
van de Gemeenschap leeft, dat vraagstuk
ken van collectieve verdediging in de 
NA VO, dus samen met de Europeanen, 
dienen te worden besproken. 
De laatste tijd komt echter steeds meer de 
vraag op of hiermee de Europese veilig
heidsproblematiek adequaat recht wordt 
gedaan. Kan, zo vraagt men zich af, een 
duidelijke scheidslijn worden getrokken 
tussen buitenlands-politieke vraagstukken 
en veiligheidsaangelegenheden? Genscher 
schijnt dit punt tijdens het jongste infor
mele weekend-overleg van de ministers 
van Buitenlandse Zaken van de tien aan 
de orde te hebben gesteld. Het antwoord 
moet uiteraard ontkennend luiden. De 
veiligheidsproblematiek kent zuiver mili
taire componenten, maar is volledig ver
weven met tal van essentii:~le aspecten van 
het buitenlands beleid. De Tweede Kamer 
kwam in feite tot dezelfde conclusie, toen 
zij zich, met steun van de oppositie-par
tijen PvdA en D'66, onlangs uitsprak voor 
de motie-Mommersteeg, die bespreking 
in EPS-verband van de politieke aspecten 
van de Europese veiligheidsproblematiek 
bepleitte. 

1 Frankrijk blcef daar buiten, omdat het, hoewel v66r het moderniseringsbesluit, blijft weig~ren 
aan de militaire integratie binnen de NAVO dee! te nemen of Amerikaanse wapens op het e1gen 
grondgebied te aanvaarden. 
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Europa en Amerika 
Vroeger is veel gesproken over een 'two 
pillar' constructie voor bet Atlantiscb 
bondgenootschap: enerzijds een verenigd 
Europa, anderzijds de VS, en uiteraard 
ook Canada. Hoe men op zicb zelf ook 
tegenover deze gedachte staat, in elk ge
val is zonder meer duidelijk dat deze 
alleen werkelijkbeid zou kunnen worden 
als Europa op buitenlands-politiek en 
militair gebied over een besluitvormings
centrum zou kunnen bescbikken, kortom 
als een volledig getinificeerd buitenlands 
politiek en militair beleid binnen de Euro
pese Gemeenscbap tot stand zou kunnen 
worden gebracbt. En daarvan zijn wij nog 
ver verwijderd. Het is weinig aannemelijk 
dat de in de 'two-pillar' constructie voor
onderstelde supranationale besluitvorming 
op buitenlands-politiek en militair gebied 
in de komende decennia verwezenlijkt 
zal kunnen worden, wanneer men bedenkt 
dat in de ruim twintig jaar van bet be
staan van de EG supranationale oplos
singen binnen dat kader eerder verderaf 
dan dicbterbij zijn komen te liggen. De 
mislukking van plannen voor een Euro
pese Defensie Gemeenscbap in de 50-er 
jaren en de controverses rond de gedacbte 
van een Europese atoommacht - welhaast 
onvermijdelijk een centraal element van 
een geintegreerde Europese defensiepoli
tiek - tonen bovendien aan dat bet op dit 
vlak vermoedelijk nog moeilijker is boven
nationale oplossingen te bereiken dan op 
economiscb gebied. 
Met de constatering dat de 'two pillar' 
constructie binnen bet Atlantiscb bond
genootschap in de voorzienbare toekomst 
niet verwezenlijkbaar is, kan overigens de 
kwestie van de bespreking van Europese 
veiligheidsproblemen in EPS-verband 
geenszins worden afgedaan. Anders ge-

zegd: de vraag blijft bestaan of buiten bet 
NAVO-kader ruimte moet worden ge
schapen voor de bezinning op specifieke 
Europese veiligheidsbelangen 1_ 

Dit dwingt op zijn beurt tot een analyse 
van de verbouding tussen de Verenigde 
Staten en West-Europa. Binnen de lid
staten van de Europese Gemeenschap is 
de vrij algemeen aanvaarde opvatting dat 
een voortgezette samenwerking in NA VO
verband met Amerika essentieel is voor 
de stabiliteit van de machtsverhoudingen 
op het Europese continent. Dat betekent 
echter niet dater een volledige identiteit 
van belangen bestaat. Evenmin betekent 
dit dat wij de ogen moeten sluiten voor 
nieuwe ontwikkelingen in de Europees
Amerikaanse verhoudingen. 
Spanningen in de betrekkingen tussen de 
Verenigde Staten en de Europese bond
genoten zijn ook in het verleden berhaal
delijk voorgekomen. Het Koreaanse con
flict heeft in de periode van het eigen
zinnig optreden van Generaal Mac Arthur 
tot grote moeilijkheden geleid. Enkele 
jaren later leidde het Brits-Franse Suez
kanaal avontuur tot een dieptepunt in de 
Atlantische verhoudingen. De menings
verscbillen over de vorming van een multi
laterale atoommacbt lieten diepe wonden 
na. Het Amerikaanse Vietnam-beleid gaf 
eveneens aanleiding tot diepgaande me
ningsverschillen. En het wisselvallige be
leid van Carter leidde tot groot onbehagen 
bij de Europese bondgenoten. De Atlan
tische samenwerking is echter al deze 
crises te boven gekomen, dit vooral als 
gevolg van bet wederzijdse besef dat ge
meenschappelijke belangen blijvend sa
mengaan, ondanks meningsverschillen, 
noodzakelijk maakten. 
Ook op dit moment doen zicb in Atlan
tiscb verband tal van meningsverscbillen 

1 Men zou in dit verband ook kunnen denken aan de West-Europese Unie en de eventuele uitbrei
ding van de nu zeven lid-staten van de Europese Gemeenschap tellende WEU met Denemarken en 
Griekenland. Daargelaten of deze Ianden voor toetreding zouden voelen. Ievert dit het probleem op 
dat dan naast de tweedeling EG-EPS ook nog de tweedcling EPS-WEU zou ontstaan. Ik laat deze 
mogelijkheid dus buiten beschouwing. 
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voor. De Amerikanen klagen voortdurend, 
dat West-Europa, ondanks spectaculaire 
economische groei in de afgelopen twintig 
jaar, onvoldoende bijdraagt aan de ge
mecnschappelijke defensie. Het Europese 
tegenargument dat het Europese percen
tage van de totale NA VO-defensie-uitga
ven sterk is gestegen, doet deze klachten 
niet verstommen. Bovendien leeft in 
Amerika sterk de vrees dat de Westeuro
peanen erop uit zijn om Amerika nage
noeg aileen de Jasten te Iaten dragen van 
het veilig stellen van vitale Europese be
langen in criseshaarden buiten Europa, 
met name het Midden-Oosten. Telken
male wordt de Europeanen voorgehouden 
dat Europa veel ernstiger wordt bedreigd 
dan Amerika door stopzetting of onder
breking van de olietoevoer uit dit gebied. 
Pogingen vanuit West-Europa om bij te 
dragen tot oplossing van de Palestijnse 
kwestie worden door Washington met een 
wantrouwig oog bekeken. Omgekeerd 
maakt men zich in Europa zorgen dat de 
Amerikanen zich te veel blind staren op 
de Sovjet-dreiging in het Midden-Oosten, 
en er te weinig oog voor hebben dat het 
onopgelost blijven van het Palestijnse 
vraagstuk een nag ernstiger bedreiging 
vormt voor de stabiliteit in de regio. De 
wrijvingen strekken zich oak uit tot an
dere terreinen dan het veiligheidsbeleid. 
De Europese klachten over de hoge rente
stand in Amerika, die zoveel afbreuk 
doet aan de mogelijkheden voor Europa 
om de recessie te boven te komen, zijn 
bijna dagelijks te horen. 

Meningsverschillen als deze zijn ook in 
het verleden voorgekomen. Maar thans 
voegen zich daarbij zorgen en twijfels, die 
meer fundamentele aspecten van de At
lantische verhoudingen raken. 
In de eerste plaats is er de vooral door 
Kissinger naar voren gebrachte opvatting 
dat het verdwijnen van de Amerikaanse 
nucleaire superioriteit ten opzichte van de 
Sowjet-Unie consequenties heeft voor de 
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zgn. 'extended deterrence' die Amerika 
tot dusver West-Europa had geboden. Is 
een nucleaire garantie geloofwaardig, zo 
vroeg hij zich af, als deze betekent dat ter
wille van de verdediging van West-Europa 
zo nodig ook strategische nucleaire wa
pens tegen de Sowjet-Unie zouden worden 
ingezet, terwijl men weet dat de Sowjet
Unie in staat is te reageren met de ver
nietiging van een groot aantal Amerikaan
se steden? 
Vermoedelijk heeft Kissinger met dit be
toog willen onderstrepen dat het voor de 
Europeanen noodzakelijk was de voor
stellen tot modernisering van de Ameri
gaanse kernbewapening in Europa door 
stationering van 108 Pershing II- en 464 
kruisraketten - niet in de categoric van de 
strategische wapens vallende- te aanvaar
den. Maar zijn betoog had een andere uit
werking. Het wakkerde de twijfels inzake 
de betekenis van de Amerikaanse nucleai
re garantie voor West-Europa aan. Minder 
aandacht was er voor de ongeveer tegelij
kertijd door McGeorge Bundy verdedigde 
opvatting dat aileen al de aanwezigheid 
van een 300.000 man sterke Amerikaanse 
strijdkracht op het Europese continent- en 
dus de zekerheid dat een agressie tegen 
West-Europa oak tot een militair conflict 
met Amerika zou Jeiden- een sterk af
schrikkend effect op de Ieiding in Moskou 
zou moeten hebben. 
Meningsverschillen tekenen zich oak af 
op het gebied van de wapenbeheersing. 
Weliswaar heeft de regering-Reagan her
vatting van het overleg daaromtrent met 
de Sowjet-Unie in het vooruitzicht gesteld 
- zij het dan oak onder het voorbehoud 
dat het internationale optreden van Mos
kou daarvoor geen beletsel zou vormen -
maar evenzeer blijkt telkenmale dat 
Washington eerst werkelijk wat gaat zien 
in deze besprekingen als de militaire 
machtsverhoudingen zich ten gunste van 
de Verenigde Staten hebben gewijzigd. 
Tegen die achtergrond kan vermoedelijk 
worden verklaard waarom Washington 
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eerst in december van dit jaar het overleg 
over wederzijdse beperking van LRTNF 
in Europa wil hervatten en SALT -bespre
kingen pas in het voorjaar voor 1982 wil 
van de verificatie van de te maken afspra
ken naar voren wordt geschoven. 

In Europa daarentegen bestaat ook bij 
voorstanders van bet moderniserings
besluit van 12 december 1979 de sterke 
wens ook de wapenbeheersingscom
ponent daarvan tot gelding te laten 
komen en zo snel mogelijk het LRTNF
overleg met de Sowjet-Unie te laten be
ginnen. Zo verklaarde Schmidt onlangs 
gaarne een eerder begin van dit overleg 
te hebben gezien. Teleurstelling over de 
Amerikaanse afwijzing van het SALT II
verdrag, dat men graag geratificeerd had 
gezien, voegt zich in Europa bij zorg over 
het behouden blijven van het ABM-ver-

drag.1 
Ernstige spanningen zouden binnen het 
bondgenootschap ontstaan wanneer de 
Amerikanen niet op korte termijn tot wer
kelijk serieuze wapenbeheersingsonder
handelingen met de Sowjet-Unie zouden 
overgaan. Verwachtbaar is dan immers, 
dat het toch al zo omstreden modernise
ringsbesluit dat de Amerikanen nu juist 
van zo essentieel belang achten, op nog 
meer verzet zal gaan stuiten. Dit geldt met 
name voor de Bondsrepubliek en de 
grootste regeringspartij in dat land, de 
SPD. 

De meningsverschillen over wapenbe
heersingskwesties krijgen scherpere accen
ten door het verschil in klimaat in Europa 
en Amerika. De groeiende afkeer van 
nucleaire bewapening in West-Europa 
versterkt de Europese belangstelling voor 
de mogelijkheden van vermindering daar
van middels ontwapeningsafspraken met 
de Sowjet-Unie. In Amerika overheerst 
de angst voor Russische militaire superio-

1 ABM: Anti Ballistic Missile. 
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riteit. Dientengevolge krijgt daar de her
bewapening meer aandacht dan de wapen
beheersing. 
Meer in het algemeen lijkt vaak de Oost
West problematiek in Washington met 
een ander oog te worden bekeken dan 
veelal in West-Europa bet geval is. In 
Amerika wordt vooral beklemtoond dat 
ontspanning in Europa de Sowjet-Unie 
niet heeft weerhouden buiten Europa een 
expansief beleid te voeren. Zolang dit niet 
wezenlijk verandert, bestaan duidelijke 
reserves tegen Russisch-Amerikaans over
leg op topniveau, zoals onder vorige Ame
rikaanse presidenten nagenoeg een ge
bruik was geworden. Amerika lijkt ge
obsedeerd door bet communistische ge
vaar, zelfs in die mate dat andere voor 
vrede en stabiliteit in de komende decen
nia vitale kwesties, zoals de Noord-Zuid 
problematiek, onvoldoende belangstelling 
krijgen. 
Europa blijft niet achter in het veroor
delen van de Russische invasie in Afgha
nistan, maar acht het toch geboden op 
allerlei niveaus een zo intensief mogelijke 
dialoog met de Sowjet-Unie te voeren. 
Dit geldt in bet bijzonder ook voor de 
Bondsrepubliek, die de kwetsbare positie 
van West-Berlijn geen moment kan ver
geten en bovendien niet gaarne zou zien 
dat een toeneming van de spanningen 
weer ongedaan zou maken wat in de afge
lopen jaren op het humanitaire vlak werd 
bereikt om de effecten van de Duitse 
deling te verzachten. Tekenend voor bet 
verschil in benadering tussen Bonn en 
Washington is het meningsverschil over 
bet gascontract met de Sowjet-Unie, dat 
door de Amerikanen scherp wordt ge
kritiseerd. 
Groeien Europa en Amerika uit elkaar? 
Verschillen in standpunten en inzichten, 
maar soms ook verschillen in belangen, 
zijn duidelijk waarneembaar. Daartegen
over staat dat zowel in Europa als in 
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Amerika de wens overheerst om een 
hechte Atlantische samenwerking in stand 
te houden. West-Europa kan zich een 
breuk op veiligheidsgebied met Amerika 
niet veroorloven; Amerika is bevreesd 
dat na het uiteenvallen van de NA VO 
West-Europa zich niet zou kunnen staan
de houden tegenover de Sowjet-Unie. 
Geconfronteerd met meningsverschillen 
enerzijds, en met de noodzaak om tegen
stellingen te overbruggen anderzijds, zou
den West-Europa en Amerika er goed 
aan doen de Atlantische dialoog te inten
siveren. En de kansen dat deze dialoog 
tot een voor Europeanen bevredigend 
resultaat zou kunnen voeren, zouden aan
zienlijk kunnen stijgen als de Europeanen 
erin zouden slagen gezamenlijk specifieke 
Europese belangen en inzichten in Was
hington te verdedigen. Hier zou de EPS 
een vitale rol kunnen spelen. 
Of dit steeds zal lukken, valt nog te be
zien. Margaret Thatcher zal wellicht over 
de Oost-West verhouding niet dezelfde 
inzichten hebben als Helmut Schmidt. 
De kritiek op het Amerikaanse mensen
rechtcn-beleid zal niet in aile lid-staten 
van de Gemeenschap even scherp klinken. 
Vee! omzichtigheid vereist het betreden 
door de EPS van het terrein van de Euro
pese veiligheid. Het najagen van concep
ties als een Europese Defensiegemeen
schap zou aileen maar oude controverses 
heropenen en tot geen enkel concreet 
resultaat leiden. Het zou ook een slechte 
zaak zijn om in Europees verband allerlei 
NA VO-overleg te dupliceren. En nog 
slechter zou het zijn wanneer een dergelijk 
Europees overleg het NA VO-overleg zou 
doen verschralen. Maar wei lijkt het juist 
en verantwoord van tijd tot tijd na te gaan 
of er specifieke Europese veiligheidsbe
langen zijn waarvoor de Ianden van de 
Europese Gemeenschap gezamenlijk 
de aandacht van Washington zouden 
kunnen vragen. In de huidige situatie 
zou met name een beroep op Washington 
op zijn plaats zijn om naast het LRTNF-
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overleg ook het SALT -overleg spoedig 
te hervatten, met de bereidheid tot be
houd van essentiele componenten van het 
SALT II-verdrag. 
Tot de specifieke taak van Nederland in 
EPS-verband behoort in elk geval het 
ondernemen van dergelijke Europese 
initiatieven in Washington te stimuleren. 
Daarnaast dient Nederland te proberen 
in EPS-verband zo veel mogelijk tot ge
zamenlijke stappen te komen in de strijd 
tegen de schending van mensenrechten. 
Nederland zal zoveel mogelijk dienen te 
voorkomen dat zich binnen de EPS een 
feitelijk directorium van de grotere Ianden 
gaat ontwikkelen. Maar het zal zich wei 
moeten realiseren dat bilaterale contacten 
tussen de grotere Ianden over EPS-aange
legenheden niet zijn te vermijden, en het 
zal daarom goed eraan doen zelf actief 
dergelijk bilateraal overleg na te streven. 
Nederland zal ongetwijfeld in de toe
komst, evenals in het verleden, tot de ont
dekking komen dat opvattingen die in 
ons land gemeengoed zijn, binnen de tien 
soms niet of nauwelijks ingang vinden. 
Het is geen schande eens aileen te blijven 
staan, in de hoop dat de anderen later 
meer begrip zullen tonen voor onze op
vattingen. Dat zal bijvoorbeeld dienen te 
gelden, zoals uitdrukkelijk door de Twee
de Kamer uitgesproken, voor de olieboy
cot tegen Zuid-Afrika. Maar in menig 
geval zal Nederland zich ook dienen af te 
vragen of het niet voor het belang dat men 
wil dienen van groter gewicht is wanneer 
alle tien al was het maar een kwart van 
de door Nederland gewenste afstand af
leggen, dan wanneer Nederland als enige 
de volledige sprong doet. 
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door drs. H. A. C. M. Notenboom 

drs. H. A. C. M. Notenboom (54) was van 1963-1979 
lid van de Tweede Kamer voor de KVP. Sinds 1971 
is hij lid van de EVP-fractie van het Europees Parle
ment. 

De verhouding Europees Parlement, 
Europese Commissie en Raad van 
Ministers 
mede aan de hand van de begrotingsconflicten 

'Wanneer Europa nu eerst maar eens wat doet tegen de werkloosheid, dan willen we 
later misschien nog ecns praten over wijziging van het Verdrag of andere verruiming 
van het institutionele jasje, maar nu interesseert de burger zich daar totaal niet voor!' 
Woorden van deze strekking werden gesproken in een recent gesprek tussen Neder
landse Eerste en Tweede Kamerleden en Europese Parlementariers uit het CDA. 

Een uitlating, die wellicht op het eerste 
gehoor ondersteuning bij velen zou vin
den, die echter m.i. miskent het feit dat 
juist het besluitvormingsmechanisme en 
een - zeker na de rechtstreekse verkiezing 
van de leden van het Europese Parlement 
- voldoende democratisch controleerbare 
relatie tussen de instellingen van de Euro
pese Gemeenschap ontbreken, die juist 
zo nodig zijn onder meer om die werk
loosheid op Europees vlak te helpen be
strijden en eveneens nodig zijn om vele 
andere dreigende ontwikkelingen om te 
zetten in hoop. 

Dat in sterkere mate maatregelen op 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7·8/81 

EEG-vlak nodig zijn, omdat puur natio
nale (laat staan nationalistische) ontoe
reikend zijn, wordt door steeds meer 
regeringen, vakorganisatics, werkgevers, 
wetenschappers en politici ingezien en 
beleden; daar staat tegelijkertijd tegen
over dat de lid-staten niet sterk genoeg 
bleken om een Europese Unie, zelfs om 
een Economische Monetaire Unie tot 
stand te brengen. Terwijl toch in de Slot
akte van de Topconferentie van 19/21 
oktober 1972 de staatshoofden of rege
ringsleiders plechtig verzekerden dat 'zij 
de omzetting v66r het einde van dit de
cennium van de totaliteit der betrekkingen 
tussen de lid-staten ... in een Europese 
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Unie, als hun voomaamste doel be
schouwden'. 
Thans bestaat zelfs het gevaar dat het 
huidige integratieniveau van de Europese 
Gemeenschap niet kan worden gehand
haafd, waardoor niet aileen de gedachte 
van een Verenigd Europa aan een crisis 
ten prooi is, maar ook de instrumenten 
ontbreken om op Gemeenschapsniveau 
iets fundamenteels te doen tegen de ver
lammende werkloosheid. 
De structuurcrisis, zichtbaar en voelbaar 
geworden na de oliecrisis, 'overviel' de 
EEG in een fase van de ingezette integra
tie, die de Gemeenschap nog niet eens 
een instrumentarium had verschaft voor 
de toen bestaande problemen, laat staan 
om de nadien ontstane problematiek aan 
te pakken. 

We kunnen aan de andere probleemvel
den, ten dele samenvallend met boven
staande, die evenzeer adequate besluit
vorming ontberen, in dit verband wellicht 
voorbijgaan, om te concluderen dat het 
aan de orde stellen van de institutionele 
verhoudingen, over verbetering van het 
besluitvormingsmechanisme, over uitbrei
ding van bevoegdheden van het Parlement 
niet een spelletje van hobbyisten is, niet 
een aardige tijdsbesteding voor degenen, 
die nu eenmaal beroepsmatig in de EEG 
benoemd of gekozen hun werk hebben te 
verrichten, maar integendeel, taak van 
allen wie het ernst is met ons eigen voort
bestaan, met de toekomst van de jeugd, 
met de rol die onze Europese volkeren 
kunnen en moeten spelen in de wereld 
voor meer gerechtigheid en voor vrede. 
Daarbij moeten de christendemocraten in 
Europa een vooraanstaande rol spelen. 
Omwille van de rol, die onze voorgangers 

al speelden bij de totstandkoming van de 
Europese Verdragen en de ontwikkeling 
van de gedachten en idealen die de basis 
daarvan vormden. Maar ook omdat de 
christendemocraten bij de rechtstreekse 
verkiezingen de meeste stemmen kregen, 
ondanks het feit dat ze in twee lid-staten 
niet aan de verkiezingen deelnamen. 
Zeker mede een gevolg van de duidelijke 
stellingname voor verdere integratie, voor 
supra-nationale besluitvorming en met een 
zeer uitgesproken idee over de ontwikke
ling van de instellingen, neergelegd in het 
in aile lid-staten geldend EVP-verkie
zingsprogram. 
Is het dan niet juist hun taak om op basis 
van deze kiezerssteun ruim v66r de vol
gende verkiezingen van het Europese Par
lement met duidelijke standpunten te 
komen en zich in te zetten voor de reali
sering daarvan? 

In de loop der jaren zijn veel voorstellen 
en ideeen ontwikkeld 1 om- binnen of 
buiten de Verdragen- de instellingen van 
de Gemeenschap die feitelijke plaats en 
macht te geven, die nodig zijn ter verdere 
- democratisch gecontroleerde - ontwik
keling van de integratie. Bij het verschij
nen van dit artikel zal het Parlement zich 
hebben uitgesproken over samenhangende 
rapporten o.m. 'over de betrekkingen 
tussen het Europees Parlement en de 
Raad van de Gemeenschap' 2 , 'over het 
recht van initiatief en de rol van het 
Europees Parlement bij de totstandkoming 
van de Communautaire wetgeving' s, 'over 
de betrekkingen tussen het Europees Par
lement en de nationale parlementen' 4 

en 'over de betrekkingen tussen het Euro
pees Parlement en het Economisch en 
Sociaal Comit6' 5 . Terwijl eerder een 

1 Rapport-Vedcl, Rapport-Tindemans, Rapport van de Drie Wijzen e.a. 

' Rapporteur namens de Politiekc commissie, de heer K. IHnsch. Zittingsdocument 1-216/81. 
3 Rapporteur id. de heer K. van Miert. Zittingsdoc. 1-207/81. 
t Rapporteur id. de heer A. Diligent. Zittingsdoc. 1-206/81. 

' Rapporteur id. mevrouw M. F. Baduel Glorioso. Zittingsdoc. 1-226/81. 
De grate meerdcrheden waarmce deze rapporten in de Politieke commissie werden aanvaard 
wettigen de verwachting dat zij ook in het Parlement globaal zullen worden aanvaard. 
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rapport was aanvaard 'over de betrek
kingen tussen het Europese Parlement en 
de Europese Commissie' 6. 

De samenhangende rapporten beogen bin
nen de bestaande verdragen het- hier en 
daar verlamde - besluitvormingsmecha
nisme weer werkzaam te maken, daarbij 
het Parlement een positie gevend rekening 
houdend met zijn door de rechtstreekse 
verkiezingen versterkte legitimiteit, de 
Commisie te versterken in haar- door het 
Parlement gecontroleerde - positie als 
de instelling die de wettelijke initiatieven 
moet nemen, en een beter afgewogen 
samenwerking te verkrijgen van de instel
lingen, vooral in het Iicht van de derde 
uitbreiding van de Gemeenschap. 
Tengevolge van het zogenaamde akkoord 
van Luxemburg van januari 1966 waarin 
het meerderheidsbeginsel bij stemmingen 
in de Raad over voorstellen van de Com
missie 1, grotendeels wordt vervangen 
door een op consensus of unanimiteit ge
baseerde besluitvorming, is een verlam
ming opgetreden. Politiek gezien worden 
daardoor de mogelijkheden voor de Com
missie om een nieuw beleid voor te stellen 
geringer. 
Bovendien heeft de Europese Raad er 
een gewoonte van gemaakt belangrijke 
initiatieven op nieuwe terreinen voor te 
stellen. Het zwaartepunt in de wetgevings
procedure verschoof in politiek opzicht 
aldus van de Commissie naar de Raad. 
Daardoor werd het immobilisme groter 
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gezien het aldaar vaak heersend nationa
lisme en werd de positie van het Parle
ment verzwakt, immers het is vooral de 
Commissie die volgens het Verdrag door 
het Parlement gecontroleerd wordt s. 
Evenals de begrotingsbevoegdheden van 
het EP zijn ontwikkeld via gemeenschap
pelijke verklaringen of gentlemen agree
ments tussen de instellingen, later ver
vangen door verdragswijziging, vragen 
de rapporten om het aangaan van zulke 
agreements zonder de verdragen te wij
zigen. 
Het weer bij meerderheidsbesluit gaan 
beslissen van de Raad 9 is zelfs een terug
gaan naar letter en geest van de Verdra
gen. De Commissie zou moeten verklaren 
dat zij formeel de wetgevende initiatieven 
zal nemen die noodzakelijk zijn om door 
het Parlement gedane voorstellen om te 
zetten in nieuw gemeenschapsrecht. 
Diverse voorstellen betreffen een op zich 
te nemen verplichting van de Commissie 
om amendementen van het Parlement in 
Commissievoorstellen aan de Raad over 
te nemen, dan wei binnen bepaalde ter
mijnen te verklaren waarom ze het niet 
heeft kunnen doen. 
Diverse voorstellen betreffen de wijze 
waarop de Raad zou moeten omspringen 
met parlementsvoorstellen of wijzigings
voorstellen, alsmede over de informatie 
die de Raad zou dienen te geven over het 
verloop van de beraadslagingen in de 
Raad en de reden waarom ze bepaalde 

6 Rapporteur namens de Politieke commissie, de heer J. Rey. 
7 Neergelegd in artike!148 van het EEG-Verdrag. Voor bepaalde gevallen gelden andere Verdrags
bepalingen. 
8 Art. 144 van het EEG-Verdrag is daarvoor het zwaarstwegend voorbecld. Het luidt: 'Wanneer 
aan de Vergadering een motie van afkeuring betreffende het beleid van de Commissie wordt 
voorgelegd, kan de Vergadering zich over deze motie niet eerder uitspreken dan ten minste 
3 dagen nadat de motie is ingediend en slechts bij openbare stemming. 
Indien de motie van afkeuring is aangenomen met een mecrderheid van 2/3 der uitgebrachte stem
men en tevens bij meerderheid van de !eden der Vergadering, moeten de !eden der Vergadering 
gezamenlijk aftreden. Zij blijven de lopende zaken behartigen tot in hun vervanging is voorzien 
overeenkomstig artikel 158.' 
9 Daarvoor zijn verschillende praktijken denkbaar, waarbij vitale belangen van lid-staten kunnen 
worden gevrijwaard. Men kan er ook evt. een voorzichtig begin mee maken. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7-8/81 



4 

r 

n 

~t 

5-

1-

EUROPA 

voorstellen niet heeft kunnen overne
men 10. Ook wordt voor een veel breder 
terrein dan de begrotingsprocedure waar 
deze bestaat, een overlegprocedure tussen 
Raad en Parlement voorgesteld. 
Kortom, zonder aantasting van de wet
gevende bevoegdheid van de Raad en van 
de initiatiefnemende bevoegdheid van de 
Commissie kunnen veel verbeteringen tot 
stand komen. 
Van de grootste betekenis is ook dat
waar het aantal EP-leden met een 'dub
bel mandaat' afneemt - er nauwere rela
ties worden opgebouwd tussen de natio
nale parlementen en het Europese. Aileen 
de nationale parlementen beschikken 
over middelen om rechtstreekse druk uit 
te oefenen op hun regering, waarvan de 
vertegenwoordigers deel uitmaken van de 
Raad. Zo kunnen zij indirect de beleids
lijnen van het EP steunen of tegenwerken. 
Er zullen structurele hetrekkingen moeten 
komen teneinde een - hier en daar wei 
optredende - isolatie te voorkomen. Ook 
hieromtrent worden concrete voorstellen 
gedaan. 

De christen-democratische fractie in het 
EP is het met bovenbedoelde pragmati
sche voorstellen van kleine stapjes zeker 
ecns. Maar is tevens van oordeel dat er 
meer moet gebeuren om het fundamentele 
gebrek aan institutioneel evenwicht op te 
heffen, dat een van de diepere oorzaken 
is van de stagnatie van het eenwordings
proces. 
Het Parlement kan niet corrigerend op
treden tegenover de beslissingen en de 
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niet-beslissingen van de Raad, omdat het 
geen wetgevende bevoegdheid heeft. In 
Europa is het immers niet zo, dat een 
parlementaire stok achter de deur aan
wezig is om beslissingen af te dwingen, 
die door wat voor oorzaak dan ook, niet 
genomen worden. 
In een rapport dat Sjouke Jonker voor de 
fractie maakte en dat in grote lijnen werd 
overgenomen, wordt gesteld dat elke 
poging om binnen de Verdragen of niet 
in strijd met de Verdragen, nog iets te 
bereiken 'gefrutsel in de marge' is, en on
voldoende om de Europese kiezer echt 
aan te spreken. 
Daarom is, aldus het rapport, een nieuw 
Verdrag nodig dat het kader zal moeten 
bieden voor de Europese Unie en waarin 
het geheel van bestaande institutionele 
verworvenheden ondergebracht en aan
gevuld zal moeten worden met nieuwe 
elementen, waarvan het belangrijkste is, 
dat het Europese Parlement een centrale 
rol krijgt te vervullen bij het op gang 
brengen en op gang houden van het com
munautaire besluitvormingsproces. 
Het Parlement mag niet wijken voor die 
lid-staten waar dit alles taboe is. De 
fractie moet eerst naar een meerderheid 
zoeken in het EP. Er wordt nu een werk
groep van de fractie ingesteld, die als 
opdracht krijgt een Verdragsontwerp 
voor een Europese Unie op te stellen, dat 
aan het plenum van het Parlement wordt 
voorgelegd, naar de Politieke commissie 
wordt verwezen en gepresenteerd wordt 
aan de Europese Commissie, Raad en 
nationale Parlementen. De Politieke com-

10 Het feit dat de Raad achter gesloten deuren beraadslaagt en beslist kan ook nog ernstige juridi
sche inconvenienten met zich brengen. Een voorbeeld is de 6de Richtlijn BTW, en ingewikkelde, 
lange tekst. Tot en met de fasc dat de Commissie in een gewijzigd voorstel een aantal wijzigings
voorstellen van het Parlcment overnam, is clke bcpaling van een toelichting voorzien. De be
raadslagingen in het Parlcment zijn bovendien openbaar. Daarna echter treedt groot stilzwijgen in, 
met als resultaat dat met betrekking tot enkele bepalingen die de Raad afwijkend nam een 
toclichting ontbreekt, hetgeen voor nationale wetgevers, belastingplichtigen en rechters tot grote 
problemen kan leiden. 
De controlerende taak, die in dit soort wetgeving niet mcer door de nationale parlementen vervuld 
kan worden, kan - tenzij vee! grotere openheid en informatie tot stand komt - ook niet door 
het EP worden vervuld, waardoor een ernstige Ieemte is ontstaan. 
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missie zou dan in overleg met vertegen
woordigers van de tien nationale parle
menten en diverse consultaties het ant
werp rijp moeten maken voor een plenaire 
behandeling v66r het zomerreces 1982. 
Er zijn daarna verschillende mogelijkhe
den: rechtstreeks voorleggen aan de Raad 
met het verzoek om er uiterlijk voorjaar 
1983 over te beslissen of toepassing van 
de formele procedure, die via de Com
missie als formele initiatiefneemster loopt. 
Voldoende contacten met de nationale 
parlementen zouden erin moeten voorzien 
dat, wanneer de Raad de beslissing niet 
(tijdig) neemt, in de nationale parlemen
ten initiatiefwetten worden ingediend. 
Zou de geschetste operatie niet v66r de 
verkiezingen van 1984 uitlopen op con
crete resultaten, dan zou de totstandko
ming van de Europese Unie na 1984 
automatisch inzet worden van die verkie
zingen. V oor de invulling van zo een 
Unieverdrag zijn elementen voorhanden 
in bestaande documenten 11 • 

Dit alles staat niet in tegenstelling tot de 
realisering van een groot aantal kleine 
stapjes, die voor de korte termijn nodig 
blijven en al een belangrijke verbetering 
kunnen opleveren, maar de kleine stapjes 
mogen naar het oordeel van de fractie niet 
in de plaats komen van de grote. Dan zou 
in wezen de onwil van anderen bepalend 
zijn voor de toekomst van Europa en dat 
zou zeker bij de verkiezingen van 1984 
worden afgestraft. 
Ik realiseer mij dat het op deze wijze be
trekken van de nationale parlementen en 
tenslotte van de Europese kiezers als 
voorwaarde heeft een vee! frequentere en 
meer diepgaande voorlichting over de 
worstelingen die momenteel in de Gemeen
schap gaande zijn. Een opkomend mis
verstand moet daarbij ook de kop worden 
ingedrukt, nl. dat nu er rechtstreeks ge-

386 

kozen parlementsleden zijn, aan hen de 
verdere uitbouw van de Gemeenschap 
kan worden overgelaten. Niets is minder 
waar. De nationale parlementen en het 
Europese zullen zoveel mogelijk parallel 
moeten werken en daarvoor zijn intensie
vere contacten nodig dan thans aanwezig 
zijn. 

De begrotingsconflicten 
Op het gebied van de begroting van de 
Europese Gemeenschappen heeft het Par
lement geleidelijk medebeslissingsrecht 
verworven. Twee verdragswijzigingen zijn 
op dit gebied tot stand gekomen, die be
langrijke stappen vormen op de weg naar 
de erkenning van het Europese Parlement 
die veel verder gaat dan adviserende en 
controlerende instelling. 
Het is uitgesloten in dit bestek de zeer 
ingewikkelde begrotingsprocedure te be
spreken. In elk geval is de Raad ge
dwongen het Parlement als een volwaar
dige partner te aanvaarden. De samenstel
ling van de Raad brengt echter mee dat 
het meer een onderhandelingsorgaan tus
sen regeringen is, dan een onderhande
lingspartner van het Parlement. Het feit 
dat de wetgevende bevoegdheid in handen 
is van de Raad en de begrotingsbevoegd
heid gedeeld wordt door Raad en Parle
ment, alsmede de voor meer dan een 
uitleg vatbare verdragsbepalingen leveren 
veel moeilijkheden op. De begrotingen 
voor 1979 en 1980 konden niet dan na 
ernstige conflicten worden vastgesteld en 
uitgevoerd, terwijl het conflict voor de 
begroting 1981 nog voortbestaat in die zin 
dat drie lid-staten de vaststelling ervan 
niet volledig als rechtmatig beschouwen. 
Het is van de grootste betekenis dat er 
eenduidige uitleg van de bepalingen ont
staat. 
Het spreekt vanzelf dat het Parlement 

11 O.m. rapport van de werkgroep-Liicker van de Europese Volkspartij 1981, verslag Tindemans 
1976, ontwerp-resolutie E.P. van J. van Aerssen sept. 1979 en het politick program van de EVP 
en vele andere documenten. 
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poogt via de begrotingsprocedure zijn 
zeggenschap over Gemeenschapszaken 
zoveel mogelijk uit te breiden. De Raad 
daarentegen neigt ertoe de begroting als 
een boekhoudkundige staat te beschou
wen, waarbij de echte beslissingen aan de 
wetgevende macht blijven. 
In begrotingszaken stemt de Raad veelal 
met gekwalificeerde meerderheden (het 
Parlement overigens in bepaalde gevallen 
eveneens) en soms kan aileen een gekwa
lificeerde meerderheid van de Raad een 
beslissing van het Parlement ongedaan 
maken. Slaagt de Raad daar niet in, dan 
is het besluit van het Parlement rechts
geldig en dat wordt soms weer niet door 
individuele lid-staten aanvaard. De instel
ling van een overlegprocedure tussen een 
delegatie van het Parlement en de begro
tingsraad kan het aantal conflicten wei 
beperken, maar ze bij lange na niet uit
sluiten. 

Begroting 1979 
De behandeling van deze be grating- door 
het nog niet rechtstreeks gekozen Parle
ment - leidde tot zeer sterk verhoogde 
uitgaven voor het regionaal fonds, ver 
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uitgaande hoven het maximum stijgings
percentage 12 (MSP). 
Het Parlement meende dat geen effectieve 
Europese politiek gevoerd kon worden 
zonder afwijkingen van de basisregel. De 
Raad kon niet de vereiste meerderheid 
vinden om het amendement van het Parle
ment te verwerpen, waardoor het krach
tens art. 203 lid 5 van het EEG-Verdrag 
aangenomen geacht wordt en kan evenmin 
een meerderheid vinden om een nieuw 
MSP voor te stellen. 
Sommige lid-staten erkenden deze begro
ting niet en eerst nadat een aanvullende 
en wijzigingsbegroting was ingediend en 
aanvaard 13 kon men spreken van een 
door aile instellingen als vastgesteld er
kende begroting. De gezichten waren ge
red in april 1979. Berst toen werden de 
eigen middelen van de EEG door aile 
lid-staten afgedragen. 

Begroting 1980 
De behandeling van de begroting door het 
inmiddels gekozen Parlement mondde 
zelfs uit in een globale verwerping in 
december 1979 14 • Het ging tot het uiterste 
toen de Raad bleek de positie van deze 

" Bij het begin van de begrotingsprocedure wordt aan de hand van de in artikel 203 van het 
EEG-Verdrag vastgelegde objectieve factoren, het maximum stijgingspercentage vastgesteld, waar
mee de niet verplichte uitgaven ten opzichte van de voorgaande begroting mogen stijgen. Als de 
Raad verhogingen aanneemt van meer dan de helft van het MSP dan blijft toch nog een volle
dige helft beschikbaar als marge voor het Europees Parlement. 
Het MSP kan slechts met instemming van Parlement en Raad overschreden worden. 
Niet verplichte uitgaven zijn volgens artikel 203 lid 9 van het EEG Verdrag: 
'aile andere uitgaven, dan die welke verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering 
daarvan vastgestelde besluiten'. 
Over de classificatie van de uitgaven in de praktijk verschillen het Parlement, de Raad en de 
Commissie aanzienlijk van mening, o.m. over de uitgaven voor de aanvullende Britse maatregelen, 
interest bonificaties, landbouwstructuurbeleid en voedselhulp. Deze verschillen hebben een weer
slag op de marges voor het Parlement. 
Niet verplichte uitgaven zijn in de praktijk die uitgaven die nodig zijn om gemeenschapspolitie
ken te financieren naast de reeds bestaande landbouwgarantie-uitgaven, die ruim 2/3 van het 
budget uitmaken. 

" 1 Deze aanvullende en wijzigingsbegroting werd door het toenmalige Franse Voorzitterschap 
nadrukkelijk niet als zodanig genoemd. Het heette een 'document'. 

" Artikel 203 lid 8 van het EEG-Verdrag luidt: 
'De Vergadering kan evenwel, met meerderheid van de stemmen van haar !eden en met twee 
derde van het aantal uitgebrachte stemmen, om gewichtige reden, de ontwerp-begroting afwijzen 
en vcrzoeken dat haar een nieuw ontwerp wordt voorgelegd.' 
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volksvertegenwoordiging niet te verstaan. 
Zou de Raad slechts een van de drie wij
zigingsvoorstellen van het Parlement op 
het gebied van de verplichte uitgaven (i.e. 
zuivelsector) niet hebben verworpen, dan 
zou hoogst waarschijnlijk de verwerping 
niet zijn geschied. 
Het Parlement aanvaardde in wezen niet 
de totale scheiding tussen de wetgevende 
landbouwraad en de samen met het Par
lement als begrotingsautoriteit optredende 
Begrotingsraad, terwijl de Raad het Par
lement het recht ontzegde via de begroting 
invloed uit te oefenen op de uitvoering 
van de gemeenschappelijke landbouwpoli
tiek 16. Het zou tot juli 1980 duren eer 
een nieuwe begroting voor dat jaar werd 
vastgesteld 17 waarbij weinig werd bereikt 
met betrekking tot het vergroten van de 
financiele mogelijkheden voor nieuwe po
litiek. 
Het Parlement heeft met het inzetten van 
het uiterste middel van de verwerping 
wei bereikt, dat deze bevoegdheid nu 
uit de kast van de theoretische mogelijk
heden is gehaald en bovendien aanzienlijk 
bijgedragen heeft aan het eerst nadien 
algemeen aanvaarde standpunt dat de 
uitwassen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (volledig gefinancierde 
overproduktie) niet !anger aanvaardbaar 
zijn. 

Begroting 1981 
Deze begroting stond in het teken van de 
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dreigende uitputting van de eigen midde
len van de Gemeenschap. De eigen mid
delen bestaan uit de douane-rechten, de 
landbouwheffingen en maximaal 1 % van 
de praktisch volledig geharmoniseerde 
grondslag van de BTW. Er is grote weer
stand en bij sommige lid-staten de vol
strekte weigering om te tornen aan dat 
1 % plafond. Voor velen werkt dit pia
fond bovendien gunstig als drukmiddel op 
de nogal fors gestegen kosten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. De 
algemene budgettaire situatie in de lid
staten speelt uiteraard een grote rol, ook 
al is het de bedoeling in Europa ver
vangend beleid te voeren, nl. beleid dat 
alsdan niet meer nationaal behoeft te 
worden gevoerd en efficienter kan zijn. 

Ondanks een terughoudend voor-ontwerp 
dat de Europese Commissie had opge
steld, had de Raad een aantal begrotings
hoofdstukken aanzienlijk gekort in het 
ontwerp. De Raad had niet eerst bepaald 
welke uitgaven dringend nodig waren om 
de Europese integratie niet te laten stag
neren, maar integendeel eerst een maxi
mum bedrag vastgesteld, waarna er dien
overeenkomstig werd gekort. Een duide
lijk voorbeeld van het feit dat de Raad in 
zijn verschillende samenstellingen, maar 
in het Verdrag bedoeld als de Europese 
Ministerraad, tegenstrijdigheden vertoont 
is gelegen in het feit dat de Europese Raad 
de totstandkoming van een Europese 
energiepolitiek tot eerste prioriteit ver-

15 Wijzigingsvoorstellen betreffen de niet verplichte uitgaven en behoeven een gewone meerderheid; 
amendementen betreffen de verplichte uitgaven en behoeven een gekwalificeerde meerderheid in 
het EP. 
Een blokkerende minderheid in de Raad kan verwerping van wijzigingsvoorstellen (indien deze 
niet tot verhoging van het begrotingstotaal leiden) van het EP voorkomen. 
16 De verwerpingsargumenten van het Parlement betroffen verder nog de weigering van de Raad ~ 
om voldoende verplichtingen aan te gaan voor bepaalde Europcse uitgaven (die nationale uitga-
ven konden vervangen en dus niet noodzakelijkerwijs tot hogere totale lasten behoeven te voeren). (J 

Het derde argument was gelegen in de weigering van de Raad om het Europees Ontwikkelings- b 
fonds (Lome) en de 'politieke' leningen in de begroting van de Gemeenschap op te nemen. 
17 In de tussenliggende periode gold het stelsel van de voorlopige twaalfden. D.w.z. per maand 
geldt als uitgave-maximum per post 1/12 van de laatste vastgestelde begroting, hetgeen met aan- ' 
zienlijke moeilijkheden gepaard ging. 
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klaarde, terwijl kort nadien de Begrotings
raad de bedragen voor energiepolitiek uit 
het voor-ontwerp van de Europese Com
missie aanzienlijk reduceerde. 

Op het gebied van de verplichte uitgaven 
aanvaardde het Parlement in zijn eerste 
Iezing wijzigingsvoorstellen 18. Het kan 
als een vooruitgang worden aangemerkt 
dat deze keer de Raad in zijn tweede 
Iezing deze wijzigingsvoorstellen niet ver
wierp. 
Op het terrein van de niet verplichte uit
gaven was het succes van het Parlement 
aanzienlijk geringer. De Raad aanvaardde 
niet een aantal amendemcnten van het 
Parlement die tot bezuinigingen in het 
beheer en de administratie moesten Ieiden 
en slechts 183 miljoen ERE (Europese 
Rekeneenheden) betalingskredieten van 
de 840 miljoen die het Parlement meer 
had gewenst ter versterking van bepaalde 
Europese uitgaven en slechts 280 miljoen 
vastleggingskredieten (aan te gane ver
plichtingen) van de 1062 miljoen van het 
Parlement. De as Parijs-Bonn had in de 
Raad zeer blokkerend gewerkt, terwijl het 
Verenigd Koninkrijk- met het 'akkoord' 
inzake de 'Britse bijdrage' in de zak- zich 
anders opstelde dan vorig jaar. 

De tweede lezing van het Parlement werd 
erg gecompliceerd doordat er in het najaar 
twee voorstellen tot wijziging van de be
grating 1980 waren ingediend, de eerste 
per saldo leidende tot daling van de totale 
begroting en dus van het BTW-percen
tage, de tweede weer tot stijging daarvan. 
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Het voert te ver op bijzonderheden in te 
gaan, maar vermelding is nodig om de 
afloop van de procedure 1981 globaal te 
verstaan 19 . Het Parlement was zo teleur
gesteld over de houding van de Raad en 
voelde zich zo verantwoordelijk voor de 
voortgang van een aantal Europese uit
gaven, dat het een novum schiep, door 
het ontwerp tweede aanvullende begro
ting, dat in december werd ingediend, 
aanzienlijk te amenderen. 
Dit ontwerp voorzag niet aileen in spoed
hulp voor de aardbevingsramp in Italii~ 
(40 miljoen), maar ook in 60 miljoen 
aanvulling voor het sociaal fonds, waar
van de noodzaak de Commissie eerst heel 
laat was gebleken. De Raad had weliswaar 
het door de Commissie gevraagde bedrag 
van 100 miljoen tot 60 miljoen geredu
ceerd, maar toch in meerderheid een be
drag aanvaard. Het Parlement gebruikte 
zijn bij de begrotingsbehandeling voor 
1980 niet volledig benutte 'speelruimte' 
en amendeerde (niet zonder interne kri
tiek) de 60 miljoen omhoog naar 326 
miljoen. Via deze noodsprong wenste het 
dat het in 1980 niet meer uit te geven deel 
van dit bedrag via automatische krediet
overdrachten naar 1981 zou worden over
geheveld. Daarmee zou een deel van zijn 
verlangens voor 1981 kunnen worden 
vervuld. De Commissie werkte aan deze 
procedure mee. 

We gaan voorbij aan de overige schermut
seling rond de amendementen voor het 
budget 1981 en volstaan met de verrnel
ding dat het een begroting 1981 sternde, 

" Schrapping van 50 miljoen Europese Rekeneenheden (1 ERE is ± f 2,80) voor steun voor 
magere melkpoeder bestemd voor varkensvoer en een lineaire verlaging van 2 % van alle posten 

tad van het Garantiefonds voor de landbouw, terwijl het betreffende bedrag in dezelfde titel als reserve 
wcrd opgenomen (ca. 275 miljoen ERE). Dit als uiting van de wens van Commissie en Parlement, 

t). dat de later vast te stellen jaarlijksc prijsbesluiten binnen de begroting en niet na een aanvullende 
begroting zouden moeten worden gcfinancierd. Dit is intussen mogelijk gebleken. De landbouw
uitgaven kunnen zelfs verder omlaag blijkens een voor-ontwerp van wijzigingsbegroting 1981. 

" Via het eerste wijzigingsvoorstel zouden meevallende opbrengsten gebruikt worden om een 
voorschot inzake een uitkering aan het Verenigd Koninkrijk (tijdelijke oplossing van het probleem 
van de Britse bijdrage) te verlenen alsmede het BTW% door de lid-staten af te dragen te verlagen. 
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die nog iets uitging boven zijn formele 
speelruimte. De Raadsvoorzitter kon die 
dag geen standpunt van de Raad mede
delen, noch met betrekking tot de aan
vullende begroting 1980 noch over de 
begroting 1981. 
De Begrotingsraad is nog op 22 december 
bijeengekomen en kon toen niet de nood
zakelijk gekwalificeerde meerderheid vin
den om de parlementsbesluiten inzake de 
aanvullende begroting 1980 af te wijzen. 
Het via deze aanvullende begroting opge
trokken bedrag voor de niet verplichte uit
gaven verhoogt automatisch de parle
mentsspeelruimte voor 1981. Op 23 de
cember deelde de Raadspresident een en 
ander mede aan Parlementsvoorzitter 
mevrouw Veil, die van haar bevoegdheid 
gebruik maakte nog diezelfde dag de beide 
procedures voor geeindigd te verklaren 
en daarmee de Begrotingen voor vastge
steld. 
Mededeling van haar besluiten in de ple
naire vergadering van januari 1981 lever
de haar langdurig applaus op, alsmede 
een verklaring namens nagenoeg alle 
fracties, inclusief de liberale die tegen de 
'noodsprong' had gestemd, zelfs van de 
'Gaullisten', dat zij juist had gehandeld. 
De correcte uitvoering van de beide be
grotingen was hiermee echter nog niet ge
waarborgd. Frankrijk, Duitsland en Bel
gie hebben niet conform de aanvullende 
begroting 1980- zoals door de voorzitter 
van het Europese Parlement vastgesteld -
de eigen middelen van de Gemeenschap 
afgedragen. Zij menen, dat het gedeelte 
uitgaande boven het Raads-ontwerp niet 
existent is, omdat het in strijd met het 
financieel reglement zou zijn tot stand 
gekomen 20. 

De inmiddels nieuw aangetreden Europese 
Commissie 'is van mening dat zowel de 
aanvullende begroting '80 als de begroting 
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'81 een rechtmatig bestaan hebben en 
daardoor executoir zijn. De Commissie 
zou zeer gaaarne zien, dat de lid-staten 
de situatie vrijwillig regulariseren, maar 
mocht dit niet het geval zijn, dan zal zij 
als hoedster der verdragen geen andere 
keuze hebben dan de voorgeschreven 
wettelijke maatregelen te treffen' 21. 

Inmiddels - eind juni - is een politieke 
oplossing nog niet gevonden en het is zeer 
de vraag of het voor-ontwerp van een 
wijzigingsbegroting '81 daartoe bijdraagt. 
Duitsland heeft een klacht ingediend bij 
het Europese Hof van Justitie in verband 
met de aanvullende begroting. De Com
missie heeft aileen nog de voorbereidende 
stappen voor een procedure bij het Hof 
gezet, in de hoop op een politieke oplos
sing. Het lijkt op een derde lezing zonder 
eindtermijn. Inmiddels heeft de Commis
sie haar rapport ingevolge 'het mandaat 
van de Europese Raad van 30 mei 1980' 
ingediend en bestaat de kans dat alles 
weer met alles wordt vermengd. 
Er bestaat een zekere overeenstemming 
over de eindfase van de begroting 1979 
en die van 1981. In beide gevallen kan de 
Raad geen beslissingsmeerderheid vinden 
en vormden een aantal lid-staten dit 
eigen versagen om tot een juridisch argu
ment en weigerden telkens die lid-staten 
een dee! van de eigen middelen van de 
Gemeenschap over te dragen. 
Het Parlement, gewoon als het is aan 
tegenstellingen tussen meerderheden en 
minderheden, heeft dit voordeel met een 
zeker succes uitgespeeld tegen een zwak 
punt van de Raad in begrotingsaangele
genheden. In Raadskringen, althans bij 
bepaalde lid-staten, helaas gewend aan 
unanimiteitsbesluiten, schijnt men de ge
volgen van besluitvorming met gekwali
ficeerde meerderheden en minderheden 
niet te willen aanvaarden. 

20 Daarbij vooral doelend op de bepaling dat op de begroting bedragen (voor betalingskredieten) 
worden opgenomen voor een begrotingsjaar. 

' 1 President Thorn in de januari-zitting van het Europees Parlement. 
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Zo kan het echter niet Ianger. Ingestemd 
moet worden met de woorden van Thorn 
in de februari-zitting van het EP: 'Het 
getwist over procedures tussen onze in
stellingen dat op het ogenblik een groot 
deel van Uw aandacht vraagt, houdt niet 
in dezelfde mate de Europeanen bezig 
die U hebben verkozen. Deze twisten 
worden te subtiel en daarvan kan men 
geen grote motivering van het grote pu
bliek meer verwachten. Het is trouwens 
voor de Europeanen onbegrijpelijk waar
om deze zogenaamde Europese instel
lingen elkaar tegenwerken en hun krach
ten niet gezamenlijk inzetten voor de op
bouw van Europa'. 

Bovenstaande moge heel globaal enige 
indruk hebbcn gegeven van de aard van 
de institutionele problemen: bij de legisla
tieve besluitvorming de ingetreden ver
lamming door de foute praktijk van de 
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unanimiteitsregel; bij de begrotingspro
blemen, waar de Raad zelf meewerkte aan 
de versterking van de bevoegdheden van 
het EP en zelf de (gekwalificeerde) meer
derheidsregels toepast, door het getwist 
over de uitleg van verdragsbepalingen. 
Dit ernstig institutioneel vraagstuk moge 
de volle aandacht krijgen van !eden van 
regeringen en nationale parlementen, als
mede van de bevolkingen der lid-staten: 
de Europese kiezers. Met gemeenschap
pelijke kracht moeten hier snel en aan
zienlijke verbeteringen tot stand komen. 
Anders zal 'Europa' niet een bijdrage 
kunnen leveren voor de oplossing van 
het werkloosheidsvraagstuk, waarover het 
ging in het gesprek waarmee dit artikel 
begon. 
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door mr. T. P. J. N. van Rijn 

mr. T. P. 1. N. van Rijn (32) is vanaf 1978 werkzaam 
hij de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
sinds 1980 als lid van haar luridische Dienst. Hij heeft 
veel puhlikaties op het gehied van het Europese recht 
op zijn naam staan. 

Institutionele verhoudingen In de 
E.G. bij een groeiende Europese 
identiteit 

392 I 

I 

L 

"Au sujet des institutions europeenncs tout a depuis longtemps l 
ete imagine, espere ct redoute, dit et ecrit, souvent avec 
vehemence." 

Michel Gaudet 

INLEIDING 
Over geen Europees onderwerp is zoveel gescbreven en gezegd als over de institutio
nele verboudingen in de Europese Gemeenscbappen: analyserende politicologiscbe en 
juridiscbe boekwerken, pamfletten, blauwdrukken, rapporten, congressen, colloquia en 
studiedagen 1 . Velen bebben getracbt ideale structuren te scbetsen; geen enkele daarvan 
is verwezenlijkt. Niettemin is bet nog steeds de moeite waard er over te scbrijven, 
omdat men moet blijven streven naar beter functionerende instellingen. Als deze goed 
werken, vergemakkelijken ze bet gestelde maatscbappelijke doe! te bereiken. 

Het maatscbappelijk doe] dat in dit artikel 
centraal staat is de Europese integratie. 
Deze term vat ik niet op als een vastge
legd einddoel, maar als een proces dat in 
1950 is begonnen en zicb vervolgens jaar
lijks beeft voltrokken en nog steeds vol
trekt. Men zou ook kunnen spreken van 

bet proces van Europese eenwording of 
Europese identiteit. 
De instellingen van de Europese Gemeen
scbappen zijn in de vijftiger jaren ont
worpen en met de jaren bebben zij een 
ontwikkeling doorgemaakt, mede als ge
volg van de groeiende Europese identiteit. 

1 Bijzondere vermelding verdienen het rapport Vedel (1972), Bull. EG Suppl. 4/72; het rapport J 
over de Europese Unie van Tindemans (1975), Bull. EG Suppl. 1176 en het rapport over de 
Europese lnstellingen van het Comite van Wijzen (1979). 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7·8/81 



92 

1ps 

dct 

LO

~n 

en 
an 

~n-

e
~it. 

t 

EUROPA 

In de toekomst zal deze ontwikkeling 
verder blijven gaan. 
Doel van dit artikel is te zien welke de 
gevolgen van de groeiende Europese iden
titeit in de komende jaren zullen zijn voor 
de verhoudingen tussen de beleidsvor
mende instellingen van de EG. Mij staat 
niet voor ogen een blauwdruk te schetsen; 
dit zou een tamelijk theoretische exercitie 
zijn. Veeleer zou ik willen nagaan in welke 
richting naar mijn mening de ontwikkeling 
in de nabije toekomst zal moeten gaan. 
Allereerst zal ik echter een overzicht en 
een analyse geven van de huidige be
voegdheden van de instellingen. Kennis 
hiervan is een onontbeerlijke basis voor 
een goed begrip van toekomstige verhou
dingen. Dit is temeer het geval omdat een 
ingrijpende institutionele hervorming niet 
verwacht mag worden. 
Verder zal ik zeer kort ingaan op de 
vraag op welke gebieden de Europese 
identiteit in de komende jaren hechter 
zou kunnen of moeten worden. Zoals in 
het verleden is gebleken, bestaat er een 
correlatie tussen de ontwikkeling van de 
institutionele verhoudingen en de ontwik
keling van de Europese integratie. Instel
lingen zijn immers slechts instrumenten 
- maar wel belangrijke - om het doel te 
bereiken. 

I. Overzicht van de bestaande institu-
tionele verhoudingen binnen de EG 

1. Van de instellingen van de Europese 
Gemeenschappen neemt de Raad van Mi
nisters juridisch en feitelijk de belang
rijkste positie in. Zo is in het EEG-Ver
drag 2 duidelijk neergelegd dat het zwaar
tepunt van het besluitvormingsproces bij 
de Raad ligt. Op de meeste terreinen 
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worden de beleidsbeslissingen door deze 
instelling genomen. Ook het nemen van 
uitvoeringsbesluiten behoudt hij zich dik
wijls voor. 
De Raad vervult de belangrijke rol van 
wetgever van de Gemeenschappen. Als zo
danig bei'nvloedt hij in aanzienlijke mate 
het economische Ieven. Een paar cijfers 
kunnen dit illustreren: in 1980 heeft de 
Raad 435 verordeningen en 59 richtlijnen 
aangenomen. Verordeningen zijn te be
schouwen als Europese wetten die recht
streeks op een ieder van toepassing zijn 
(vergelijkbaar met de nationale wetten). 
Richtlijnen zijn besluiten die de nationale 
wetgever of administratie verplichten de 
nationale wetgeving in een bepaalde in de 
richtlijn aangegeven zin aan te passen; 
zij moeten derhalve door de lid-staten 
worden uitgevoerd en zijn in het algemeen 
slechts indirect via de nationale uitvoe
ringswetten van toepassing. Bij het maken 
van verordeningen en richtlijnen is de 
Raad niet geheel autonoom: de meeste van 
deze besluiten :J kunnen slechts op voorstel 
van de Commissie worden genomen. Zan
der voorstel is geen besluit mogelijk. Op 
de rol die de Commissie aldus speelt in het 
besluitvormingsproces wordt hierna terug
gekomen 4 • 

Verder is de Raad begrotingsautoriteit. 
Sinds 1970 moet hij deze positie evenwel 
delen met het Europees Parlement. Ook 
dit punt zal hierna uitvoerig aan de orde 
komen 5• 

Tot slot speelt de Raad een belangrijke 
rol bij de onderhandelingen over en de slui
ting van door de Gemeenschappen gesloten 
internationale overeenkomsten. De slui
ting is een uitsluitende bevoegdheid van 
de Raad. Deze bevoegdheid Joopt dus 

2 De situatie is onder het EGKS-Verdrag enigszins verschillend. Hierna zal evenwel uitsluitend 
worden gesproken over de institutionele verhoudingen, zoals die in hct EEG-Verdrag zijn ge
regeld. 
3 Vgl. bijv. art. 43 EEGV met art. 28 EEGV. 
4 Nr. 4. 
5 Nr. 7. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7·8/81 



@ 
~ 
Ul 

til z 
t:l m 
~ 
0 

~ 
)> 

::I 
Ul 

@ 
m 
< 
~ 

"' m z 
~ z 
Cl 

~ 
.... 
.Ee 
~ 

0 

ONAFHANKELIJKE 

PERSONEN 

SCHEMA INTERINSTITUTIONELE VERHOUDINGEN IN DE E.G. 

I 
I 

j;! 
Q;-0 

.t-; 
0' c 

~I 
!'; 

o'" 
~; 

I 
I 

EUROPEES 

PARLEMEl'\T 

0~ ~ \7<)~ 
"t 7c. ~ \~ 
'""o~ o-" ~ 

:.¢ 't-"~ \ 
.Po "" S. 
(\').' \ 
~ 
~ 
"" 

COMMISSIE 1- VOORSTELLEI\i -------------

< AUTOl'\OME 

BESLUITE:\ 

NA DELEGATIE 

CONTROLE OP WETTIGHEID 

UITLEGGING 

~~ 
<y()<v 

..;,.<v«-"' 

RAAD 

WETGEVER 

BESLUITEN 

::v«-"' 
-v'() 

oo'<

EUROPESE 

RAAD 

NATIONALE 

REGERINGEN 

l'!l 

~ 
"'= > 

v.> 

'£ 

~~;r'O"::l ~\TCI < ;;;"::l"'\rCi H?::i::::t:ro ::l < N ;:;; :::: ::r:;:: <: H o.. O..[Jq ~ -rn ,.,., - ~ ~ ~-;:;; < i\;" H ~ ;:;; :::: .:::: 7::i (:l.. ::r ~ '"Cl 1. l'!l_ 



EUROPA 

parallel met zijn hoedanigheid van com
munautaire 'wetgever'. Hoewel de onder
handelingen meestal gevoerd worden door 
de Commissie, is zij gebonden aan door de 
Raad vastgestelde onderhandelingsricht
lijnen. Ook de Raad zelf onderhandelt 
wei; feitelijk gebeurt dit dan door een ver
tegenwoordiger van de lid-staten die het 
voorzitterschap bekleedt. 
De besluitvorming binnen de Raad is de 
laatste jaren aanmerkelijk verslechterd. 
Verschillende oorzaken zijn hiervoor aan 
te wijzen. De belangrijkste zijn mijns in
ziens de moeilijke economische situatie 
en de aard van de te nemen besluiten, die 
met de voortgang van het integratieproces 
steeds dieper in het nationale economische 
Ieven ingrijpen. De nationale belangen 
treden hierdoor meer en meer op de voor
grond. Deze ontwikkeling is aan de Raad, 
die immers uit vertegenwoordigers van 
de lid-staten bestaat, niet voorbijgegaan. 
Deze is meer het karakter gaan vertonen 
van een intergouvernementeel orgaan, 
waarin de nationale belangen de overhand 
hebben, dan van een gemeenschapsinstel
ling die probeert het gemeenschapsbelang 
te vertolken. 

2. De Raad is samengesteld uit leden 
van de regeringen van de lid-staten: mi
nisters (ministers van buitenlandse zaken 
of vakministers) of staatssecretarissen. 
Hoewel juridisch mogelijk, zijn de rege
ringsleiders (eerste ministers) nooit in de 
Raad samengekomen. 
De toenemende invloed van het Europese 
gebeuren op de nationale politiek maakte 
het evenwel gewenst dat ook de regerings
leiders zich met belangrijke Europese 
vraagstukken gingen bezighouden. Dit 
geldt vooral voor de Ianden waar de 
staatsrechtelijke positie van de eerste mi
nister of staatshoofd belangrijk is, zoals 
bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk. Derhalve be
sloten de regeringsleiders en het Franse 
staatshoofd vanaf 1975 drie maal per jaar 
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bijeen te komen in wat werd genoemd de 
Europese Raad. 
Deze Europese Raad kan niet beschouwd 
worden als een gemeenschapsinstelling. 
Hij is een afzonderlijk orgaan, dat het als 
haar taak zag de algemene orientaties 
voor het te voeren beleid in de Gemeen
schappen vast te leggen. Deze orientaties 
zouden dan door de gemeenschapsinstel
lingen als basis voor hun werkzaamheden 
moeten worden genomen. 
Van deze taak is in de praktijk helaas 
minder terecht gekomen dan verwacht of 
gehoopt werd. De Europese Raad heeft 
zich voortdurend moeten bezighouden 
met zaken waarin de Raad niet tot een 
beslissing kon komen. De gewoonte is 
zelfs gegroeid om dossiers, waarover in 
de Raad moeilijk overeenstemming kan 
worden bereikt, door te sturen naar de 
Europese Raad. Te zeer bezig met het 
ontwarren van knopen heeft deze zich 
aldus niet voldoende kunnen wijden aan 
haar eigenlijke taak: het ontwikkelen van 
het gemeenschapsbeleid. 
Bovendien heeft het feit dat de Europese 
Raad verworden is tot een beroepsinstan
tie voor in de Raad gerezen problemen 
een ongunstig effect op het besluitvor
mingsproces in de Gemeenschappen. De 
instelling die volgens het Verdrag de be
sluiten moet nemen, de Raad, is daar 
immers niet meer toe in staat. 

3. Binnen het institutionele kader van de 
Europese Gemeenschappen wordt op de 
werkzaamheden van de Raad (en Euro
pese Raad) nauwelijks democratische con
trole uitgeoefend. De Raad is geen ver
antwoording schuldig aan een van de 
andere instellingen, afgezien natuurlijk 
van de rechterlijke controle uitgeoefend 
door het Hof van Justitie. Het Europees 
Parlement probeert wel enige greep op 
de Raad te krijgen, maar is daar tot nog 
toe niet erg succesvol in geweest. Het 
belangrijkste dat het Parlement heeft be
reikt is het feit dat de Raad zich bereid 
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heeft verklaard schriftelijke en monde
linge parlementaire vragen te beantwoor
den. 
Op nationaal niveau is wel parlementaire 
controle op de besluiten of het afwezig 
zijn van besluiten van de Raad mogelijk, 
hoewel op zeer onvolledige wijze. Een lid 
van de Raad kan in zijn eigen parlement 
hierover ondervraagd worden. Gezien het 
geheime karakter van de beraadslagingen 
van de Raad kan deze minister echter 
hoogstens rekenschap afleggen van de 
door hem ingenomen positie. Het leidt 
geen twijfel dat op deze wijze geen con
trole op de Raad als zodanig kan worden 
uitgeoefend. In verschillende landen 
(vooral Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk) bemoeit het nationale parle
ment zich aldus met de in de Raad in te 
nemen of ingenomen standpunten. Soms 
gaat deze bemoeienis zo ver dat v66r een 
Raadszitting aan de minister gedetailleer
de en min of meer bindende richtlijnen 
over het door hem in te nemen standpunt 
worden gegeven. Het behoeft geen uitleg 
dat een dergelijke handelwijze het func
tioneren van de Raad aanmerkelijk kan 
bemoeilijken. 

4. De Commissie is de bij uitstek commu
nautaire instelling. Zij heeft de taak bij 
haar handelen altijd het gemeenschaps
belang voorop te zetten. In dat kader 
heeft de Commissie de belangrijke op
dracht gekregen toe te zien op de toepas
sing van de Verdragen en van de uitvoe
ringsbepalingen. Deze geven concrete 
vorm aan het gemeenschapsbelang en 
dienen derhalve door alle lid-staten ge
respecteerd te worden. 
Ook de belangrijkste bevoegdheid van de 
Commissie - het recht om voorstellen te 
doen - moet in dit licht worden bezien. 
Haar taakopdracht en haar samenstelling 
als college van onafhankelijke personen 
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uit alle lid-staten stellen haar beter dan 
wie ook in staat voor problemen gemeen
schapsoplossingen te vinden. Dat is dan 
ook de ratio van haar initiatiefrecht: de 
Commissie werkt een regeling uit waarin 
het gemeenschapsbelang is neergelegd. 
Op basis van dit voorstel neemt de Raad 
een besluit; hij kan slechts met eenparig
heid van stemmen van het Commissie
voorstel afwijken. Deze bepaling en het 
feit dat de Raad zonder voorstel van de 
Commissie volgens het Verdrag in de 
meeste gevallen geen besluit kan nemen 
geven de unieke positie van de Commissie 
onder de instellingen van de Gemeen
schappen aan. Deze positie kan dan ook 
geenszins gelijkgesteld worden aan die 
van een secretariaat in de meeste inter
nationale organisaties. Vervult dit hoofd
zakelijk uitvoerende taken, de Commissie 
heeft een duidelijk politieke opdracht: het 
behartigen van het algemeen belang van 
de Gemeenschappen. Haar taak bij het 
doen van voorstellen is niet het zoeken 
van een moeizaam compromis van natio
nale belangen, maar het aangeven van een 
oplossing die ge'inspireerd is door het ge
meenschappelijk belang. 
In het besluitvormingsproces van de Ge
meenschappen is de Commissie een on
misbare schakel. Zij kan de besluitvor
ming verhinderen door geen voorstel in te 
dienen. Een reeds op gang gekomen be
sluitvormingsproces kan zij onderbreken 
door haar voorstel in te trekken, bijvoor
beeld omdat zij niet kan instemmen met 
de door de Raad in dat voorstel aange
brachte wijzigingen. Raad en Commissie 
zijn dus van elkaar afhankelijk. De Com
missie kan geen belangrijke besluiten ne
men; dat is de bevoegdheid van de Raad. 
Anderzijds kan deze die bevoegdheid 
niet uitoefenen zonder medewerking van 
de Commissie 6. 

De Commissie heeft ook een eigen be-

6 Zie echter art. 152 EEGV, volgens welk de Raad de Commissie kan verzoeken aile terzake 
dienende voorstellen te doen. 
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slissingsbevoegdheid, hetzij rechtstreeks 
krachtens het Verdrag, hetzij op grand 
van delegatie door de Raad. In het Ver
drag geven de mededingingsbepalingen 
aan de Commissie de bevoegdheid om 
controle uit te oefenen op de naleving 
ervan. Vooral het toezicht op nationale 
steunmaatregelen kan in dit kader erg 
belangrijk zijn. Oak is aan de Commissie 
opgedragen machtigingen te geven tot het 
nemen van vrijwaringsmaatregelen - dat 
zijn maatregelen waarbij de lid-staten 
tijdelijk afwijken van de Verdragsbepa
lingen - bijvoorbeeld bij betalingsbalans
moeilijkheden van een lid-staat. Gedele
geerde bevoegdheden heeft zij voorname
lijk op douane- en landbouwgebied. Deze 
zijn over het algemeen technisch van aard. 
De toezichthoudende taak van de Com
missie is hierboven reeds vermeld. Deze 
is zeker niet onbelangrijk. In een Gemeen
schap die berust op een stelsel van weder
zijdse rechten en plichten en op onder
linge solidariteit tussen de lid-staten, kan 
niet worden aanvaard dat een lid-staat wei 
voordelen geniet, maar zijn verplichtingen 
niet nakomt 7• Dit zou het evenwicht ver
storen. Het is derhalve in het algemeen 
belang van de Gemeenschappen dat de 
lid-staten hun verplichtingen nakomen. 
Als instelling die het gemeenschapsbelang 
vertegenwoordigt, is de Commissie belast 
hierop toezicht te houden. Deze taak 
oefent de Commissie uit in samenwerking 
met het Hof van Justitie. In het EEG
Verdrag is het namelijk niet de Commissie 
die vaststelt dat een lid-staat zijn verplich
tingen niet is nagekomen, maar het Hof, 
dat uitspraak doet nadat de Commissie 
daartoe een verzoek heeft ingediend. 
De feitelijke rol van de Commissie in de 
Europese Gemeenschappen is in de loop 
der jaren een andere geworden dan die 
welke de opstellers van de Verdragen voor 
ogen hadden en welke hierboven is ge
schetst. Ten opzichte van de Raad heeft 
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de Commissie zich te veel in een secreta
riaatsfunctie laten dringen. Te dikwijls 
geven de voorstellen van de Commissie 
niet de politieke keuze weer van hetgeen 
zij in het gemeenschapsbelang noodzake
lijk acht te doen, maar bevatten zij dat
gene waartoe de lid-staten naar de mening 
van de Commissie eventueel bereid zullen 
zijn. Het Commissie-voorstel is dus dik
wijls al een compromis tussen verschillen
de nationale belangen, terwijl het eigenlijk 
een gemeenschapsoplossing voor de ge
rezen problemen moet bevatten. Soms 
oak Jaat de Commissie zich door de Raad 
of de Europese Raad dwingen een voor
stel in een bepaalde richting te doen en 
berust het initiatief in feite helemaal niet 
bij haar. 
Oak de delegatie van bevoegdheden aan 
de Commissie verloopt niet altijd op be
vredigende wijze. Terwijl de Commissie 
in het systeem van het Verdrag de instel
ling bij uitstek is voor het uitoefenen van 
beheersfuncties, behoudt de Raad zich 
vele bevoegdheden op het gebied van het 
beheer van bepaalde gemeenschapsrege
lingen voor. Het behoeft geen betoog dat 
dat Raad hiervoor te log en dus niet het 
geschikte orgaan is. De besluitvormings
procedure die tach al moeizaam verloopt, 
wordt hierdoor nag meer belast. 

5. De leden van de Commisie oefenen 
hun ambt volkomen onafhankelijk uit. Zij 
zijn geen vertegenwoordigers van de lid
staat op wiens voordracht zij worden be
noemd. Zij zijn dus oak geen verant
woording schuldig aan deze staat. In feite 
speelt de nationale herkomst wei een 
zekere rol; het is voor de leden van de 
Commissie niet altijd gemakkelijk te weer
staan aan de door hun staat van herkomst 
op hen in deze of gene richting uitge
oefende pressie. 
Voor haar handelen en nalaten is de Com
missie verantwoording schuldig aan het 

7 Vgl. ook de tekst van art. 234, laatstc alinea, EEGV. 
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Europees Parlement. De Commissie is 
dan ook geen technocratisch orgaan, zoals 
het secretariaat van de meeste internatio
nale organisaties, maar een politiek or
gaan, onderworpen aan een politieke con
trole door een rechtstreeks verkozen 
volksvertegenwoordiging. Omdat de Com
missie een coilegiaal orgaan is, bestaat er 
ook aileen een collegiale verantwoorde
lijkheid ten opzichte van het Parlement 
en geen individuele van ieder lid van de 
Commissie afzonderlijk. Op deze parle
mentaire controle zal hierna nader worden 
ingegaan s. 
De indruk bestaat dat het meer techno
cratische karakter dat de Commissie is 
gaan vertonen, ook zijn weerslag heeft op 
de betrekkingen tussen de Commissie en 
het Parlement. Vanuit het Parlement 
wordt wei de kritiek geuit dat het door de 
Commissie niet altijd als volwaardige ge
sprekspartner wordt gezien. De Commis
sie zou zich van de parlementaire me
ningen weinig aantrekken. Deze parle
mentaire kritiek heeft evenwel nog nooit 
geleid tot het aannemen van een motie 
van wantrouwen. 

6. In de opzet van de Verdragen neemt 
het Europees Parlement een zeer be
scheiden plaats onder de instellingen in. 
Zijn bevoegdheden waren aanvankelijk 
beperkt tot het geven van een advies aan 
de Raad over Commissie-voorstellen en 
het uitoefenen van toezicht op de Com
missie. 
Het adviesrecht geeft het Parlement niet 
veel invloed. Het staat de Raad vrij het 
advies niet op te volgen en het Parlement 
heeft dan geen mogelijkheden zijn stand
punt alsnog door te zetten. In de praktijk 
speelt het advies in de discussies in de 
Raad en zijn werkgroepen zelfs nauwelijks 
een rol. Aileen op indirecte wijze kan het 

8 Nr. 6. 
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advies van het Parlement enige invloed 
hebben op de besluitvorming. Artikel149 
van het EEG-Verdrag bepaalt uitdrukke
lijk dat de Commissie, zolang de Raad 
nog geen besluit heeft genomen, haar oor
spronkelijk voorstel kan wijzigen, met 
name ingeval het Parlement omtrent het 
voorstel is geraadpleegd. Het Parlement 
dient derhalve de Commissie te bewegen 
rekening te houden met zijn advies en 
haar voorstel in de gevraagde zin te wij
zigen 9 • Het staat de Raad dan natuurlijk 
vrij van dit voorstel af te wijken, mits hij 
bij unanimiteit beslist. 
Toezicht op de Commissie wordt op ver
schillende wijzen uitgeoefend. Het zwaar
ste wapen waarover het Parlement daarbij 
beschikt is de motie van afkeuring. Als 
deze wordt aangenomen, is de gehele 
Commissie verplicht af te treden. Juist 
vanwege de zwaarte ervan is dit wapen 
moeilijk te hanteren. Het kan niet gebruikt 
worden tegen een commissaris, maar het 
beleid van de gehele Commissie is in het 
geding. Verder heeft het Parlement geen 
enkele greep op de gevolgen van een aan
genomen motie van afkeuring. Het heeft 
immers niets in te brengen bij de benoe
ming van een nieuwe Commissie. Dit is 
een zaak van de regeringen van de lid
staten, die de oude Commissie eventueel 
weer zouden kunnen benoemen. 
Toch beschikt het Parlement over efficien
te methoden om het handelen en nalaten 
van de Commissie te controleren. Een 
belangrijk controle-instrument kan het 
vragenrecht zijn, mits dit verstandig wordt 
gebruikt. Het stelt het Parlement in staat 
de Commissie schriftelijk en mondeling, 
eventueel met debat, over allerlei zaken 
te ondervragen. Voorts neemt de Com
missie deel aan de debatten in het Par
lement en in de parlementaire commissies. 
Vooral in deze commissies vindt dikwijls 

9 Zie voor een gekwantificeerd resultaat het antwoord van de Commissie op Schr. Vraag Nr. 
1682/80 van mevr. Quin, Pb. 1981, C 63, blz. 18. 
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een diepgaande gedachtenwisseling tussen 
Parlement en Commisie plaats. Tot slot 
dicnt niet onvermeld te blijven het jaar
lijks terugkerende debat over de beleids
voornemens van de Commissie voor het 
komende jaar, tezamen met de bespreking 
van het verslag van de Commissie over 
het afgelopen jaar. 

7. Toen in 1970 besloten werd de be
grating van de Gemeenschappen te voeden 
met eigen middelen (douanerechten, Iand
bouwheffingen, 1 % btw) en niet Ianger 
met bijdragen van de lid-staten, was dui
delijk dat democratische controle op de 
besteding van de aldus aan de Gemeen
schap overgedragen geldmiddelen verze
kerd moest worden. De nationale parle
menten konden deze fundamentele con
trole immers niet meer uitoefenen. Der
halve werd met ingang van de begroting 
voor 1975 aan het Europees Parlement 
een beperkt mede-beslissingsrecht over de 
begroting toegekend. De zeer ingewikkel
de regeling hiervan kan als volgt worden 
samengevat. Het Parlement stelt de begro
ting vast. Hij heeft het recht deze in haar 
geheel te verwerpen. De vaststelling van 
de begroting is een zuiver formele han
deling. Het Parlement heeft in laatste 
instantie aileen het beslissingsrecht over 
uitgaven die niet dwingend uit het Ver
drag of de uitvoeringshandelingen voort
vloeien (vooral administratieve uitgaven, 
Sociaal Fonds, Regionaal Fonds, ontwik
kelingshulp). Over de overige uitgaven, 
die ongeveer 70 % van de begroting vor
men, beslist de Raad in Iaatste instantie. 
Het begrotingsrecht van het Europees 
Parlement is dus beperkt. Toch kan het 
als de belangrijkste bevoegdheid van dat 
Parlement worden beschouwd. 

We hebben gezien dat het Parlement over 
het merendeel der uitgaven weinig te 
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zeggen heeft, omdat zij rechtstreeks en 
dwingend voortvloeien uit besluiten van 
de Raad. Dit is uit democratisch oogpunt 
een zeer onbevredigende situatie. Om 
hieraan enigszins tegemoet te komen, heb
ben het Parlement, de Raad en de Com
missie in 1975 een gemeenschappelijke 
verklaring uitgegeven, namelijk dat zij 
overeen zijn gekomen een zgn. overleg
procedure tussen de Raad en het Parle
ment in te stellen met actieve medewer
king van de Commissie. Deze procedure 
kan worden toegepast bij algemene ge
meenschapsbesluiten die belangrijke fi
nanciele consequenties hebben, ingeval de 
Raad wil afwijken van het advies van het 
Parlement. In dat geval vindt er recht
streeks overleg plaats (in een 'Commissie 
van overleg') tussen de Raad en vertegen
woordigers van het Parlement, terwijl de 
Commissie deel neemt aan de werkzaam
heden van deze Commissie van overleg. 
De bedoeling van deze procedure is te 
proberen binnen een bepaalde periode 
(niet Ianger dan drie maanden) overeen
stemming tussen de Raad en het Parle
ment te bereiken. Hoewel de beslissings
bevoegdheid bij de Raad blijft berusten 
- deze neemt het uiteindelijke besluit -
kan het Parlement aldus een grotere in
vloed verkrijgen bij de vaststelling van 
besluiten met belangrijke financiele con
sequenties dan die welke rechtstreeks uit 
de Verdragen voortvloeit to. 

8. Het feit dat het Europees Parlement 
in 1979 voor het eerst rechtstreeks werd 
verkozen, kan om twee redenen een 
sprang voorwaarts betekenen in de strijd 
van het Parlement voor een grotere demo
cratische controle op het Europese ge
beuren. Het Parlement heeft nu een zekere 
legitimiteit gekregen. De verkozenen heb
ben van het volk een opdracht meege
kregen. Op basis van een bepaald pro-

10 Zie voor een voorstel tot verbeteringen in de overlegprocedure het rapport van het Comite van 
Wijzen, biz. 114-118. 
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gramma zijn zij afgevaardigd om de be
langen van het volk op Europees niveau 
te verdedigen. Langzamerhand zullen de 
overige gemeenschaps-instellingen zich 
hiervan rekenschap moeten geven, mits de 
parlementariers zich geloofwaardig rna
ken. Verder zal het Europees Parlement 
beter kunnen gaan functioneren, omdat 
het merendeel van de leden zich nu valle
dig aan Europese zaken kan wijden, ter
wijl zij v66r 1979 ook nog nationaal par
lementarier - met alle verplichtingen 
vandien - waren. Het Parlement zal zich 
beter kunnen organiseren en zal deskun
diger worden. Ondanks de moeilijke start 
is de afgelopen twee jaar al gebleken dat 
dit Parlement geheel verschillend is van 
het voorgaande dat nog niet rechtstreeks 
was verkozen. Gedacht kan bijvoorbeeld 
worden aan de grote parlementaire debat
ten over bepaalde thema's, het hanteren 
van het begrotingsrecht en de werkzaam
heden in de parlementaire commissies. 

9. Buiten het institutionele kader van de 
Gemeenschappen functioneert de Europese 
Politieke Samenwerking (EPS). Deze is 
daarom niet minder belangrijk en verdient 
zeker in deze beschouwing betrokken 
te worden. 
In het kader van de EPS raadplegen de 
lid-staten elkaar over alle belangrijke 
zaken van buitenlandse politiek. Daartoe 
komen de ministers van buitenlandse za
ken driemaal per jaar officieel bijeen en 
voeren zij ook in de marge van de Raads
zittingen overleg. Een belangrijk deel van 
de vergaderingen van de Europese Raad 
zijn ook aan dit soort kwesties gewijd. 
Verder is door de ministeries van buiten
landse zaken een informatie- en consul
tatienetwerk opgezet, zodat dagelijks 
overleg kan worden gevoerd. 
Ondanks het feit dat de EPS als zuiver 
intergouvernementele organisatie is op
gezet, zijn de instellingen van de Gemeen
schappen er bij betrokken. Een lid van de 
Commissie woont de besprekingen op 
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ministersniveau bij. Verder hebben de 
ministers zich bereid verklaard antwoord 
te geven op schriftelijke en mondelinge 
vragen uit het Parlement over zaken be
treffende de EPS. Ook de politieke com
missie van het Parlement wordt terzake 
regelmatig geinformeerd. Aldus is er wei 
geen parlementaire controle van het Euro
pees Parlement op de activiteiten in het 
kader van de EPS, maar wordt het in 
ieder geval wei geinformeerd. 

II. Een groeiende Europese identiteit 

10. Het lijkt wellicht van niet veel wer
kelijkheidszin getuigen in deze tijd nog 
te spreken van een groeiende Europese 
identiteit. Het proces van Europese inte
gratie wordt immers als geblokkeerd be
schouwd. Verschillende waarnemers con
stateren zelfs een achteruitgang, een pro
ces van renationalisatie. Zeker is in ieder 
geval dat de Europese eenwordingsge
dachte in zwaar weer terecht is gekomen 
en dat de lid-staten dikwijls meer bekom
merd zijn zelf het vege lijf te redden dan 
te proberen het communautaire schip 
overeind te houden. 
Niettemin moet gehoopt worden dat het 
verstand zal zegevieren en dat de lid
staten zullen inzien dat een voortgang van 
het integratieproces van wezenlijk belang 
voor hen is, juist in deze crisisperiode. 
Trouwens op bepaalde terreinen kan een 
zekere voortgang worden bespeurd. Ik ga 
er dus vanuit dat het eenwordingsproces 
zich zal voortzetten. Dit proces zal zich 
enerzijds naar binnen manifesteren op het 
gebied van het sociaal-economische beleid 
en anderzijds naar buiten, in de betrek
kingen met derde landen. 

11. Het sociaal-economische beleid wordt 
reeds in belangrijke mate beinvloed door 
op Europees niveau genomen beslissingen. 
Soms is een beleidsterrein tot de bevoegd
heden van de Gemeenschappen gaan be-
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horen, zoals de landbouw; dan weer wor
den aan het nationaal optreden bepaalde 
communautaire grenzen gesteld, zoals 
bijvoorbeeld bij de steunmaatregelen voor 
bedrijven, sectoren en regia's; op weer 
andere terreinen worden op Europees 
niveau slechts orientaties voor het beleid 
gegeven, zoals bij het algemene economi
sche beleid. 
Verdergaande integratie zal betekenen dat 
de Europese invloed op het sociaal-econo
mische beleid groter wordt. Deze invloed 
zal zich evenwel niet op aile terreinen 
even sterk doen gevoelen. Op de reeds tot 
de bevoegdheid van de Gemeenschappen 
behorende beleidsterreinen zal het ge
meenschappelijk beleid verder ontwikkeld 
worden. De regelingsbevoegdheid is of 
wordt hier grotendeels aan de Gemeen
schappen overgedragen. Aan de andere 
kant van het spectrum staan de algemene 
economische politick op korte en middel
lange termijn, de begrotingspolitiek en de 
monetaire politick. Deze beleidsterreinen 
zullen voornamelijk nationale bevoegd
heid blijven, maar op gemeenschapsni
veau zal door middel van bindende richt
lijnen het kader worden bepaald waarbin
nen het beleid moet worden gevoerd. 
Tussen deze twee uitersten zullen zich een 
aantal onderdelen van het economisch 
beleid bevinden (zoals het industriebeleid, 
energiebeleid, regionaal beleid, sociaal 
beleid, milieubeleid), waarvan de hoofd
zaken op Europees niveau geregeld zullen 
worden, maar waarbij de lid-staten een 
eigen bevoegdheid behouden, welke echter 
aileen kan worden uitgeoefend binnen de 
enge door de Gemeenschappen gestelde 
grenzen. 

12. Bij het beleid ten opzichte van derde 
Ianden kan ook onderscheiden worden 
tussen onderwerpen, waarvoor al of niet 
uitsluitende gemeenschapsbevoegdheden 
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bestaan - handelspolitiek en de politick 
ten aanzien van de geassocieerde Ianden -
en gebiedcn waar de Gemeenschappen 
geen bevoegdheden hebben, maar waarop 
wel onderlinge afstemming van beleid 
plaatsvindt - het eigenlijke buitenlandse 
beleid en de ontwikkelingshulp. De voort
gang van het integratieproces zal hier een 
uitdieping van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek medebrengen, vooral ten 
opzichte van de Ianden met staatshandel 
en Japan en met betrekking tot onder
werpen die niet tot de traditionele han
delspolitiek u kunnen worden gerekend. 
Wat betreft het eigenlijke buitenlands be
leid, zal de interrelatie tussen dit beleid 
en het economische beleid een verdere 
communautarisering noodzakelijk maken. 
Tot slot dient niet onvermeld te blijven 
dat de laatste tijd steeds meer stemmen 
opgaan om het defensiebeleid of bepaalde 
onderdelen daarvan in het gemeenschaps
huis onder te brengen. Of dit zal gebeuren 
en eventueel de wijze waarop, valt op dit 
moment nog niet te voorspellen. 

III. Gewenste ontwikkeling van de insti
tutionele verhoudingen 

13. Naar uit het eerste hoofdstuk blijkt, 
bestaan er tussen ieder van de drie be
leidsvormende instellingen relaties, dus 
tussen de Raad en de Commissie, tussen 
het Europees Parlement en de Commissie 
en tussen het Europees Parlement en de 
Raad. Voor ieder van deze verhoudingen 
zal worden nagegaan in welke richting 
deze zich moeten ontwikkelen indien het 
in het voorgaande hoofdstuk geschetste 
integratieproces voortgang vindt. Voorts 
zal worden bekeken welke rol aan de in
stellingen moet worden toebedeeld bij de 
Europese Politieke Samenwerking in het 
Iicht van haar verdergaande communau-

11 Zie hierover bijv. het advies van het Hof van Justitie van 4 oktober 1979 (nr. 1178 m.b.t. de 
Internationale overeenkomst betreffende natuurlijke rubber), Jur. 1979, biz. 2871-2921. 
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tarisering. Vooraf wil ik enkele inleidende 
opmerkingen maken. 

14. Op de eerste plaats zal uit de ( opti
mistische) analyse van de te verwachten 
voortgang van het integratieproces duide
lijk zijn dat de Gemeenschappen niet 
binnen afzienbare tijd tot een klassieke 
federatie zullen evolueren. Dat betekent 
dat zowel bij het sociaal-economische be
leid als bij het buitenlandse beleid nog 
vele belangrijke bevoegdheden bij de 
lid-staten zullen blijven berusten. Ten
einde de coordinatie tussen het nationale 
en het gemeenschapsbeleid te verzekeren 
zal het zwaartepunt van de besluitvorming 
in de Gemeenschappen derhalve bij de 
Raad moeten blijven. 
Vervolgens: in de huidige situatie wordt 
het algemeen als prematuur beschouwd 
via verdragswijziging veranderingen in de 
bevoegdheidsverdeling tussen de instel
lingen aan te brengen. Daarom zal ieder 
onderzoek naar de gewenste ontwikke
ling van de institutionele verhoudingen 
uit moeten gaan van de huidige situatie. 
Zoals zal blijken, geeft deze echter nog 
voldoende mogelijkheden tot een ontwik
keling naar een bevredigender functio
neren. 
Tot slot: hier wordt nagegaan in hoeverre 
zich wijzigingen zouden moeten voordoen 
in de verhoudingen tussen de instellingen. 
Autonome maatregelen van een instelling 
bedoeld om haar meer politieke kracht 
te geven (Parlement) 12 of haar organi
satie en werkwijze efficienter te maken 
(Raad en Commissie) 13, worden buiten 
beschouwing gelaten. 

V erhouding Raad - Commissie 

15. De verhouding tussen de Raad en 

de Commissie is van cruciale betekenis 
voor de besluitvorming in de Gemeen
schappen. In de structuur van de Verdra
gen worden de besluiten immers hoofd
zakelijk in samenwerking tussen beide 
instellingen genomen. Wil deze samen
werking goed verlopen, dient ieder zijn 
eigen taak goed te vervullen en de rol en 
plaats van de ander volledig te respec
teren. 
De verbetering van de besluitvorming
een noodzakelijke voorwaarde voor het 
slagen van het integratieproces - maakt 
de eerbiediging van enkele fundamentele 
regels nodig. Een is de onafhankelijke 
positie van de Commissie, die vereist is, 
opdat het gemeenschapsbelang zo goed 
mogelijk wordt behartigd. De Raad zou 
alleen moeten beraadslagen op voorstel 
van de Commissie. Deze voorstellen moe
ten dan niet de weerslag zijn van het com
promis dat, naar de Commissie meent, 
mogelijk zal zijn, maar het moet de rege
ling bevatten die uit gemeenschapsoog
punt in de gegeven omstandigheden ge
boden is. De Raad zou zich voorts moeten 
verplichten binnen een bepaald (door de 
Commissie aan te geven) aantal maanden 
na het indienen van het voorstel en na 
ontvangst van het advies van het Parle
ment een discussie in de Raad of in het 
Comite van Permanente Vertegenwoor
digers te voeren over de politieke orien
taties van het voorstel. De Commissie 
moet deze duidelijk in de toelichting bij 
het voorstel vermelden. De discussie in de 
Raad geeft de Commissie inzicht in hoe
verre de Raad het met de politieke orien
tatie van het voorstel eens is. Zij kan ver
volgens haar voorstel eventueel zodanig 
wijzigen dat overeenstemming in de Raad 
mogelijk wordt of het voorstel intrekken. 
Indien de Raad het met de politieke 
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12 Zie bijv. het rapport van een studiegroep ad hoc van de Eur. Beweging Nederland over Ret w, 
Europees Parlement na de eerste rechtstreekse verkiezingen en T. Koopmans, Euroverkiezingen; 
symbool of panacee, SEW 1979. 14 

" 1 Zie het rapport van het Comite van Wijzen en het rapport Spierenburg over de organisatie van Br 
de Commissie (1979). G 
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orientaties eens is, dient hij duidelijke 
richtlijnen aan zijn werkgroepen te geven, 
op grond waarvan de technische aspecten 

, kunnen worden behandeld. Mocht achter 
een gerezen technisch probleem politieke 
onenigheid schuil gaan, dient de werk
groep dit onmiddellijk te rapporteren, 
zodat de politieke vraag op het politieke 
niveau wordt beslist. Op deze wijze kan 
de besluitvorming efficienter verlopen en 
is de Commissie in staat - zoals we nog 
zullen zien in nauw overleg met het Euro
pees Parlement - haar onafhankelijke 
positie als hoedster van het gemeen
schapsbelang in de Raad op het politieke 
niveau optimaal geldend te maken. 

16. Een ander belangrijk punt in de 
verhouding tussen de Raad en de Com
missie is de delegatie van bevoegdheden. 
Te weinig worden beslissingsbevoegdhe
den door de Raad aan de Commissie ge
delegeerd. Toch is dit een noodzaak, wil 
het raderwerk van de besluitvorming niet 
vastlopen. Dit is reeds nu het geval, maar 
zal nog dringender worden bij de voort
gang van het integratie-proces. Het is 
onmogelijk in de Gemeenschappen een 
economisch beleid te voeren indien iedere 
beslissing door de Raad moet worden 
genomen. Binnen door de Raad vastge
stelde kaderbesluiten zal aan de Commis
sie moeten worden overgelaten uitvoe
ringsbesluiten te nemen. Om de noodza
kelijke coordinatie met nationaal beleid 
veilig te stellen kan de Commissie ver
plicht worden een Comite van vertegen
woordigers van de lid-staten te raadple
gen, een techniek die ook nu al op grate 
schaal zonder al te grote problemen wordt 
toegepast 14• Het is een misplaatst idee 
te verondersteilen dat aan de nationale 
soevereiniteit onherstelbare schade wordt 
toegebracht indien aan de Commissie 
wordt overgelaten uitvoeringsbesluiten te 

nemen. Te trage of geheel geen besluit
vorming kan voor de nationale belangen 
veel schadelijker zijn. Het is echter wel 
zaak de Commissie in staat te stellen zich 
goed voor haar taak uit te rusten. 

17. Ook de Europese Raad dient be
trokken te worden bij de bespreking van 
de verhouding tussen Raad en Commissie. 
Ook deze is immers samengesteld uit ver
tegenwoordigers van de regeringen van 
de lid-staten, maar dan op het hoogste 
niveau. 
In de Europese Raad moet de positie van 
de Commissie versterkt worden. Deze 
Raad zou terug moeten keren tot de 
functie die hij zich van de aanvang af 
gedacht had: het geven van richtlijnen 
voor toekomstig beleid. Als zodanig zou 
de Europese Raad aileen moeten beraad
slagen op grond van een memorandum 
(of, indien gewenst, een voorstel voor een 
besluit) van de Commissie. Ook op dit 
niveau dient de Commissie haar rol van 
hoedster van het gemeenschapsbelang te 
vervuilen. Een belangrijk middel hiertoe 
is haar (uitsluitende) recht van initiatief. 
In dezelfde lijn zou liggen dat de Europese 
Raad zich zou verplichten slechts op ver
zoek van de Commissie als beroepsin
stantie te dienen voor in de Raad vastge
lopen besluitvorming. 
Natuurlijk sluit het voorgaande niet uit 
dat regeringsleiders en staatshoofden op 
informele wijze met elkaar spreken over 
allerhande communautaire problemen. 
Hierin kan een waardevol bindend en 
stimulerend effect besloten liggen. Ook 
in de Europese Raad dient echter het 
samenspel met de Commissie haar voile 
gewicht te krijgen. 

V erhouding Europees Parlement - Com
missie 
18. Bij de verhouding tussen het Euro-

1l Zie Uitbreiding van de Gemeenschap. Overgangsperiode en institutionele consequenties, Suppl. 
van Bull. E.G. nr. 2/79, biz. 16-17. Vgl. ook Van Rijn, Enkele gedachten over de besluitvorming in de 

Gemeenschappen, Nieuw Europa nr. 1/79, biz. 8-9. 
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pees Parlement en de Commissie moet 
niet de fout worden gemaakt deze te 
identificeren met die tussen parlement en 
regering. De Commissie is geen regering 
en het Europees Parlement heeft niet 
dezelfde bevoegdheden als een nationaal 
parlement (althans het Nederlandse) heeft. 
Het is niet te verwachten dat deze situatie 
in de nabije toekomst zal veranderen. 
Het Europees Parlement en de Commissie 
hebben beide tot taak het gemeenschaps
belang te verdedigen. Er zou daardoor 
een natuurlijk bondgenootschap tussen 
hen moeten bestaan. Hieraan heeft het 
echter nogal eens ontbroken. Natuurlijk 
bondgenootschap of niet, feit is dat de 
Commissie de enige insteiling is waar het 
Parlement daadwerkelijk controle op kan 
uitoefenen. Bij de strijd om versterking 
van zijn bevoegdheden, vooral op wet
gevend terrein, is het de natuurlijke weg 
voor het Parlement als eerste de Com
missie aan te spreken. 
Het Parlement heeft er aile belang bij de 
Commissie sterker te maken in haar ver
houding met de Raad. Via zijn controle 
op de Commissie krijgt het indirect enige 
invloed op de besluitvorming. Anderzijds 
is het in het belang van de Commissie 
de steun van het Parlement te krijgen voor 
haar handelen. Deze steun van een recht
streeks gekozen parlement geeft haar 
meer legitimiteit. Er zou dus toch een 
natuurlijk bondgenootschap tussen de 
twee moeten bestaan. 

19. Bij de voortgang van het integratie
proces is essentieel dat het democratische 
gehalte van de gemeenschapswetgeving 
wordt vergroot. De enige werkelijke mo
gelijkheid daartoe is het Europees Parle
ment meer invloed bij de besluitvorming 
te geven. Op indirecte wijze kan dit ge-

beuren via de Commissie. 
De Commissie is voor al haar handelen 
verantwoording schuldig aan het Parle
ment, dus ook voor haar medewerking 
bij de besluitvorming, zoals de uitoefening 
van haar voorstelrecht. De Commissie 
zou voortaan de politieke orientaties en 
hoofdlijnen van aile belangrijke voorstel
len aan het Parlement moeten voorleggen, 
voordat zij deze voorsteilen bij de Raad 
indient 15. Met de opmerkingen van het 
Parlement zou zij eventueel rekening kun
nen houden en het uiteindelijke voorstel 
kunnen aanpassen. Deze handelwijze is 
te meer aan te bevelen omdat in de Ge
meenschappen steeds meer fundamentele 
politieke keuzen moeten worden gemaakt. 
Steun van het Parlement hierbij versterkt 
de positie van de Commissie in de Raad 
niet onaanzienlijk. Ook belangrijke wij
zigingen in of in trekking van voorsteilen 
zouden na overleg met het Parlement 
moeten gebeuren. Het Parlement zou de 
Commissie moeten vragen stelselmatig op 
de hoogte te worden gebracht van de 
besprekingen van aile belangrijke voor
stellen in de Raad. Het is dan geinfor
meerd en kan via de controle op de Com
missie trachten invloed op de besluitvor
ming te verkrijgen 16. 

Het moet natuurlijk worden vermeden dat 
de Commissie als een schoothondje aan 
de leiband van het Parlement moet gaan 
!open. Zij heeft een eigen verantwoorde
lijkheid en moet over een zekere vrijheid 
van handelen beschikken. Het Parlement 
kan dan ook niet eisen dat de Commissie 
al zijn wijzigingsvoorstellen of suggesties 
zonder meer overneemt. Wei zal de Com
missie achteraf in het Parlement gemoti
veerd moeten verklaren welk gevolg er 
aan is gegeven, zodat het Parlement zijn 
controlerecht kan uitoefenen. 

15 Vgl. voor een verdcrgaand standpunt de rcsolutie van bet EP van 17.4.80, punt 9. 
16 Vgl. rapport van bet Comite van Wijzen, biz. 79 en de rcsolutie Jonker in bet EP (fcbr. 1981), 
samcngevat in Europa van Morgen 1981, biz. 87. Zic ook bet Politick Programma van de Eur. 
Volkspartij, hfst. IV, punt 2.2. 
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20. Een van de hoogtepunten in het na
tionale parlementaire jaar is het jaarlijkse 
debat over de beleidsvoornemens van de 

1 regering. Ook in het Europees Parlement 
wordt een dergelijk debat over de be
leidsvoornemens van de Commissie ge
houden. Aan dit debat zou meer gewicht 
moeten worden gegeven. Het kan zeer 
belangrijk zijn voor de invloed van het 

1 Parlement op het beleid. In dit debat dient 
de Commissie aan te geven in welke rich
ling het sociaal-economisch beleid in het 
komende jaar moet gaan, op welke on
derdelen de nadruk moet worden gelegd, 
welke nieuwe initiatieven zij zich voor
neemt te doen, kortom de hoofdlijnen 
van het te voeren beleid moeten worden 
aangegeven. Aan de hand van de discussie 
in het Parlement kan zij haar plannen bij 
het formuleren van concrete voorstellen 
eventueel bijsturen. Teneinde een zo groot 
mogelijke effectiviteit te verkrijgen moet 
dit debat in het najaar tijdens de begro
tingsbehandeling plaatsvinden. De orien
taties die uit het debat te voorschijn ko
men, kunnen dan door het Parlement bij 
de begroting in aanmerking worden ge
nomen. Aan beleidsombuigingen of ver
legging van zwaartepunten zou eveneens 
een debat in het Parlement dienen vooraf 
te gaan. Door middel van deze debatten 
is het Parlement in staat vooraf invloed 
uit te oefenen op het te voeren beleid, 
althans op het beleid zoals de Commissie 
het aan de Raad voorstelt. 

Verhouding Europees Parlement - Raad 
21. De verhouding tussen het Europees 
Parlement en de Raad is een dubbelzin
nige. Het ligt in de lijn van het Parlement 
invloed trachten te krijgen bij de Raad, 
die immers aile belangrijke beslissingen 
neemt. Buiten de begroting heeft het Par
Jement evenwel geen enkel machtsmiddel 
om de Raad tot een echte dialoog te 
dwingen. De Raad, van zijn kant, hoeft 

zich natuurlijk aan het Parlement niets ge
legen te Iaten Iiggen, maar steun van dit 
Parlement of althans geen afwijzing van 
het gevoerde beleid kan hem met het oog 
op de publieke opinie slechts welkom zijn. 
De Raad heeft echter de moeilijkheid dat 
hij alvorens een standpunt in de discussie 
te kunnen innemen eerst tien nationale 
standpunten tot een gemeenschappelijk 
standpunt moet samensmelten. Een echte 
discussie is dan erg moeilijk geworden. 
Het is evenwel in het belang van het inte
gratieproces dat ondanks aile problemen 
het overleg tussen Parlement en Raad 
gei:ntensiveerd wordt, zonder dat het Par
lement dit nu als een panacee moet be
schouwen. Het is nodig dat er wederzijds 
begrip ontstaat. Het Parlement moet oog 
hebben voor de moeilijkheden van de 
Raad de nationale positie op een noemer 
te brengen - te meer van belang nu de 
Europese parlementariers nauwelijks nog 
banden hebben met de nationale parle
menten - en de Raad dient te beseffen dat 
het Europees Parlement een rechtstreekse 
opdracht van de Europese volkeren heeft 
gekregen en dat het in het belang van de 
Gemeenschappen is het democratische 
element te versterken. 

22. Het overleg tussen het Parlement en 
de Raad functioneert reeds in de laatste 
fase van de begrotingsbehandeling en bij 
de overlegprocedure die gevolgd kan wor
den bij besluiten met belangrijke finan
ciele gevolgen. 
Bij de voortgang van het integratieproces 
is het voor de democratische legitimiteit 
van de gemeenschapsbesluiten noodzake
lijk dat het Parlement invloed krijgt bij 
de totstandkoming van deze besluiten. 
Een middel daartoe kan de reeds ver
melde overlegprocedure zijn, die zou 
moeten worden uitgebreid tot aile belang
rijke besluiten van de Raad n. Dit be
tekent dat het Parlement in zijn advies 

17 Vgl. de resolutie Jonker in het EP (febr. 1981), samengcvat in Europa van Morgen 1981, biz. 87. 
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aan de Raad op een Commissievoorstel 
kan aangeven dat het wil dat de overleg
procedure wordt gevolgd indien de Raad 
wenst af te wijken van het advies. Binnen 
een bepaalde termijn proberen Raad en 
Parlement dan met behulp van de Com
missie tot overeenstemming te komen. 
Te dien einde vindt rechtstreeks overleg 
plaats tussen een delegatie uit het Parle
ment en de Raad, waarbij aile Raadsleden 
aan de discussie moeten kunnen deelne
men, in aanwezigheid van de Commissie. 
Na overeenstemming bereikt te hebben 
brengt het Parlement eventueel een nieuw 
advies uit. In ieder geval wordt het be
sluit uiteindelijk door de Raad genomen. 
Een bepaling dat, indien de Raad niet 
binnen een bepaalde termijn heeft beslo
ten, het Parlement het besluit neemt 1s, 
zou een verdragswijziging behoeven en 
zou mijns inziens in de huidige fase van 
het integratieproces onwenselijk zijn. Op 
zijn hoogst zou dit kunnen worden voor
zien voor besluiten op gebieden die reeds 
volledig tot de bevoegdheden van de 
Gemeenschappen behoren. 

De Europese Politieke Samenwerking 
(EPS) 

23. De insteilingen van de Gemeen
schappen zijn, zoals we hebben gezien, 
nog weinig bij de Europese politieke sa
menwerking betrokken. De voortgang van 
de Europese integratie - in de richting 
van een verdere communautarisering van 
deze politieke samenwerking - maakt ook 
een verdergaande betrokkenheid van de 
insteilingen noodzakelijk. 
Gezien de steeds nauwere verstrengeling 
tussen het buitenlands beleid en het eco
nomisch beleid zal bij de politieke samen
werking het gemeenschapsbelang naast 
de belangen van de lid-staten staan. In 
de EPS dient de Commissie dus een 

406 

actieve rol te spelen als hoedster van het 
gemeenschapsbelang. Daarbij moet haar 
een recht van initiatief worden toegekend, 
dat zich evenwel niet hoeft te uiten in for
meel juridische voorsteilen; er zijn andere 
technieken om dit initiatiefrecht uit te 
oefenen. Dit recht hoeft niet een uitslui
tend recht te zijn. Zolang de politieke 
samenwerking nog niet voiledig in de Ge
meenschappen is opgenomen, moeten aan 
de lid-staten ruime bevoegdheden worden 
gelaten. Vanwege de mogelijke gevolgen 
voor het gemeenschapsbeleid dient de 
Commissie evenwel bij aile aspecten van 
de politieke samenwerking te worden be
trokken en niet aileen bij die aspecten 
waarvan duidelijk is dat zij in nauw ver
band staan met het gemeenschapsbeleid. 

24. De bevoegdheden van het Europees 
Parlement inzake de EPS zuilen beperkt 
blijven. Een wezenlijke uitbreiding kan 
slechts door een nieuw verdrag bewerk
steiligd worden. Voorzover echter de 
Commissie bij de EPS wordt betrokken, 
krijgt ook het Parlement enige invloed. 
Deze zal berusten op informele gedrags
regels, omdat de hele EPS vooralsnog 
niet op formele wijze is geregeld. 
Vooral op de terreinen waar een nauwe 
relatie bestaat tussen het gemeenschaps
beleid en de politieke samenwerking dient 
het Parlement door Commissie en Raad 
geconsulteerd te worden als waren de Ge
meenschapsverdragen toepasselijk. Dit is 
oak daarom noodzakelijk omdat het ge
vaar bestaat dat vele Gemeenschapsregels 
anders in feite op internationaal niveau 
worden bepaald zonder dat het Parlement 
zijn invloed heeft kunnen doen gelden. 

IV. Conclusie 
Uitgaande van de politieke realiteit heb 
ik me als taak gesteld mogelijke ontwik
kelingen te schetsen voor de institutionele 
verhoudingen in de Europese Gemeen-

18 Bepleit door Politiek Programma van de Eur. Volkspartij, hfst. IV, punt 2.1. 
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schappen in het Iicht van een groeiende 
Europese identiteit zonder dat een ver
dragswijziging nodig is. Het blijkt dan dat 

1 de huidige verdragsbepalingen vooralsnog 
voldoende ruimte Iaten. 
Vee! van de huidige problemen bij de be
sluitvorming kunnen worden opgelost 
indien de bestaande regeling van de insti
tutionele verhoudingen in aile volheid 

I wordt toegepast. Dit geldt vooral voor de 
verhouding Raad - Commissie. Voor deze 
verhouding is de onafhankelijkheid van 
de Commissie, de juiste uitoefening van 
het voorstelrecht en een ruimere delegatie 
van bevoegdheden van essentieel belang. 

' V oorts zou de Raad moe ten afzien van 
haar gewoonte aile besluiten met een
parigheid van stemmen te nemen. 

De groeiende Europese identiteit maakt 
dat de bevoegdheden van de instellingen 
worden uitgebreid. Deze uitbreiding kan 
slechts aanvaardbaar worden gemaakt als 
het democratische gehalte van de Ge
meenschappen grater wordt, d.w.z. als 
de invloed van het Europees Parlement 
toeneemt. Twee wegen kunnen hiervoor 
worden begaan. De ene loopt via een 
grotere invloed op de uitoefening van het 
voorstelrecht door de Commissie. Deze 
weg lijkt een omweg, maar is in de struc
tuur van de verdragen de meest aange
wezene. De andere is directer en gaat via 
een grotere invloed op de besluitvorming 
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van de Raad zelf. Deze weg is echter ook 
de meest onzekere, omdat de effectiviteit 
ervan afhangt van de medewerking van 
de Raad. Vanzelfsprekend moet het Par
Iement ook via een betere uitoefening van 
haar huidige bevoegdheden invloed op 
het (niet-) handelen van Raad en Com
missie trachten te verkrijgen. 
Het buitenlands politiek beleid is van 
oudsher een terrein waar de invloed van 
een parlement niet groot is. Zo ook in de 
Gemeenschappen. De noodzaak van een 
zekere communautarisering van de EPS 
bergt de noodzaak van een grotere betrok
kenheid van de instellingen en daarmede 
van het Europees Parlement in zich. Zo
lang echter geen nieuw verdrag terzake is 
gesloten - eventueel ook een samenwer
king op defensiegebied omvattend - zal 
deze betrokkenheid op pragmatische wijze 
georganiseerd moeten worden. 
Institutionele verhoudingen in de EG zijn 
een traditioneel Nederlandse bekommer
nis en lijken ver weg te staan van de 
essentiele gemeenschapsproblemen. Wij 
moeten ons evenwel niet Iaten ontmoedi
gen, maar ons realiseren dat zonder effi
ciente insteilingen geen goed resultaat 
mogelijk is. 



BOEKBESPREKING 

door mr. C. van Veen 
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Zou Thorbecke nu tevreden zijn? Probleemschets en 
analysekader voor onderzoek van en advisering over 
hoofdstructuur en functioneren van de rijksdienst. 
Rapport no. 1 van de Commissie Hoofdstructuur 
Rijksdienst, 's-Gravenhage, oktober 1979. 

W einigen denken dat het goed gaat. Reactie op reac
ties: verduidelijking van de benaderingswijze, nadere 
interpretatie van de opdracht en overzicht van de 
werkzaamheden. Rapport no. 2 van de Commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst, 's-Gravenhage, mei 1980. 

Elk kent de laan die derwaart gaat. Onderzoeksresul
taten, analyse en richtingen voor oplossingen. Rapport 
no. 3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, 
's-Gravenhage, december 1980. 

Deze rapporten worden besproken door mr. C. van 
Veen, voorzitter van het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen VNO. 

Van politieke wil tot openbaar 
bestuur 

Een algemeen aanvaarde constatering is, dat ons politiek-bestuurlijke stelsel er niet 
in slaagt de politieke wil binnen een overzienbare tijd om te zetten in bestuurlijk han
delen, aldus de commissie-Vonhoff in haar eind-advies aan de Regering (25 mei 
1981). 

Een rapport, aan de vooravond van de 
Tweede Kamerverkiezingen uitgebracht, 
dat de politieke wil tot vertrekpunt van 
haar kritiek maakt op 'zorgelijke toestand 
van de rijksdienst', werkt als een magneet 
op de aandacht van iedereen, die gelnte
resseerd is in het openbaar bestuur. 
De titels van de voorgaande deeladviezen 
deden dat al evenzo: 

Zou Thorbecke nu tevreden zijn? 
W einigen denken dat het goed gaat. 
Elk kent de laan, die derwaart gaat. 
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Vooral de titel 'Elk kent de Iaan, die 
derwaart gaat' prikkelt de fantasie. Het is 
een citaat uit Staring's Hoofdige Boer, die 
in de vorige eeuw al niet precies wist, wat 
hij zich moest voorstellen bij 'de politieke 
wil'. Uit diezelfde tijd dateert het veel
zeggende Oost-Nederlandse spreekwoord: 
'Politiek, zei de boer, is anders zeggen 
dan doen'. 
Toch gaat het in het Openbaar Bestuur 
om de vertaling van wat de commissie
Vonhoff 'Politieke Wil' noemt! 
Het vraagstuk, waarover de commissie-
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Vonhoff rapporteert (offici eel Commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst) is niet nieuw. 
Eerder werden nl. al adviezen uitgebracht 
over de organisatie van rijksdienst door: 

- Commisie interdepartementale taak-
verdeling en coordinatie ( commissie
Van Veen), 1971. 

- WRR in het rapport 'Organisatie van 
het openbaar bestuur', 1975; en 

- Ministeriele commissie interdeparte
mentale taakverdeling en coordinatie 
(Mitaco), 1977. 

De opdracht aan de commissie-Vonhoff 
1 was v66r de verkiezing van mei 1981 aan 

de minister van Binnenlandse Zaken 
advies uit te brengen over de hoofdstruc
tuur van de rijksdienst en zijn feitelijk 
functioneren. De commissie zou daarbij 
aandacht moeten besteden aan eventuele 
wijzigingen in: 

1. het aantal departementen; 

2. het aantal en de inhoud van de porte
feuilles van ministers en staatssecreta
rissen; 

3. de wijze van interdepartementale co
ordinatie tussen ministers en ambte
naren. 

Zo nodig zou de commissie rekening moe
ten houden met de mogelijkheden om de 
omvang van de taken van het rijk te wij
zigen, bijvoorbeeld door functionele of 
territoriale decentralisatie, en met de mo
gelijkheden van coordinatie van wetge
ving. 
De commissie bestond uit de leden: 
Vonhoff (vz.), prof. mr. P. de Haan 
(onroerend-goedrecht en systeemontwik
keling van administratieve wetgeving aan 
TH-Delft, en grondgebruikrecht aan YO
Amsterdam), dr. Ph. A. Idenburg (Har
monisatieraad en welzijnsbeleid) en prof. 
dr. J. Kooiman (bestuurkunde bij Inter
faculteit Delft). 

Het eerste rapport ('Zou Thorbecke te-
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vreden zijn?', oktober 1979) bevat een 
probleemschets en analysekader voor het 
te verrichten onderzoek en de uit te 
brengen advisering. Dit rapport is met 
opzet in de openbare discussie gebracht 
om de meningsvorming over het onder
werp te bevorderen en reacties uit te lok
ken. 

Het tweede rapport ('W einigen denken 
dat het goed gaat', mei 1980) bevat een 
antwoord op de vele reacties, een verdere 
uitwerking van het onderzoeks- en analy
seschema en een beschrijving van de aan
pak van de stand van zaken. Bij de aanpak 
hoorde het laten uitbrengen van afzon
derlijk te publiceren achtergrondstudies. 
In totaal werden er op 9 terreinen 15 
( deel)studies uitgebracht. 
Bovendien werd aan de hand van vragen
lijsten door Twijnstra en Gudde NV veld
werk verricht bij een viertal departemen
tale directies en hun maatschappelijke 
omgeving. Tevens is gebruik gemaakt van 
het onderzoek naar een aantal overheids
maatregelen, getiteld 'Haagse Mach ten'. 
Tot slot hebben leden van de commissie 
gesprekken gevoerd met een zestigtal per
sonen die het functioneren van de poli
tieke en ambtelijke top van nabij kennen. 

Het derde rapport ('Elk kent de Iaan, die 
derwaart gaat', december 1980), bevat 
een samenvatting van de achtergrond
studies, een visie op de problematiek van 
de rijksdienst en richtingen voor aanbe
velingen tot verbeteringen. In een bijlage 
wordt globaal geschetst wat de functie en 
inhoud zou kunnen zijn van een Organisa
tiewet Rijksdienst. Het eindadvies van de 
commissie (25 mei 1981) is zo geschreven, 
dat het direct bruikbaar is voor de kabi
netsformatie. Het biedt die selectie van 
voorstellen, die direct in gang kunnen 
worden gezet. 

De commissie-V onhoff heeft een respec
tabel werkstuk op tijd afgeleverd. Respec-
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tabel in kwalitatieve en kwantitatieve zin. 
De commissie verdient grote waardering 
voor de wijze, waarop zij de problemen 
heeft geanalyseerd en richtingen voor mo
gelijke oplossingen aandraagt. 
Het beeld dat naar boven komt, van het 
feitelijk functioneren van de rijksoverheid, 
is bedroevend. Vooral met de beleids
integratie tussen de departementen is het 
triest gesteld. Ook het ontbreken van 
enige behoorlijke beleidsevaluatie stemt 
tot nadenken. 
De rapporten van de commissie doorwor
stelend, komt voor de onbevooroordeelde 
lezer onwillekeurig de vraag op: Wat 
voor zinnigs doen al die 160.000 ambte
naren op die 14 ministeries eigenlijk als 
het met de beleidsevaluatie zo treurig is 
gesteld! 
Niemand blijkt in staat daar een redelijk 
antwoord op te kunnen geven. De politiek 
toch zeer relevante vraag in hoeverre de 
overheid aan de maatschappelijke be
hoeften voldoet, blijkt niet beantwoord 
te kunnen worden. Sterker nog, het ont
breken van een of meer instituten, die zich 
daar in opdracht van 'de politiek' syste
matisch mee bezig zouden moeten hou
den, wijst erop dat regering, parlement 
noch politieke partijen daarin ge'interes
seerd zijn. 
Het rapport-Von hoff zou diegenen, die 
voorstander zijn van meer sturing door de 
overheid, zeer bescheiden moeten maken. 
Bovendien lijken omvangrijke bezuini
gingen mogelijk en wenselijk, want al die 
overheidsactiviteiten leveren, als ik de 
kritieken lees, dikwijls weinig concreets 
op. Toch kan ik mij niet aan de indruk 
onttrekken, dat de commissie het kenne
lijk onvoldoende inspelen op de politiek
maatschappelijke wensen door de over
heid te eenzijdig lijkt af te schuiven op het 
falen van de rijksdienst. 
Ik onderschrijf de analyse in het derde 
rapport, dat het belangrijkste knelpunt 
de verkokering is in de 'wereld van de 
sectoren'. Een beleid, dat tot stand komt 
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in gespecialiseerde zflfstandig optredende 
eenheden. 
Maar is dat niet volstrekt logisch als die 
gespecialiseerde eenheden ten dienste 
staan van een maatschappelijk veld, de 
burgerij, waar uitsluitend de eigen be
langenbehartiging telt. Het is naar mijn 
gevoelen bij de overheid precies zo als 
in de markt: ieder vecht primair voor zijn 
eigen behoefte-bevrediging. Een man, die 
een telefoonaansluiting wil, is uitsluitend 
ge'interesseerd in het aantal wachtenden 
op een aansluiting voor hem en niet bij
voorbeeld in een verhoging van de post
tarieven of de aankoop van telefoontoe
stellen. 

Verkokering van een concurrentie tussen 
'verkokerde maatschappelijke belangen', 
door de commissie gesignaleerd, is m.i. 
niets anders dan een normaal marktpro
ces en dat het produktieproces zich daar
bij aanpast, is op zich wei efficient. 

Wat is echter het grote verschil met het 
marktgebeuren? In het marktgebeuren 
leidt het proces van concurrentie als regel 
tot het goedkoopste en beste produkt; de 
afweging van voor- en nadelen vindt daar 
als regel direct door betrokkenen plaats. 
Ieder betaalt immers zelf voor de pro
dukten of diensten, die men wil hebben. 
Bij de overheid verloopt dat proces om 
een understatement te gebruiken, minder 
direct. Een bepaalde groep belanghebben
den profiteert van een of andere over
heidsvoorziening, anderen beta! en de reke
ning. Een zorgvuldige afweging van aile 
claims die vanuit de maatschappij op de 
overheidsmiddelen worden gelegd, is dan 
ook cruciaal! 

Een belangrijke schakel in het indirecte 
proces van besluitvoorbereiding, -vorming, 
en -uitvoering van de overheid, vormt 
het ambtelijk apparaat, de rijksdienst, die 
via coordinatie en het zich houden aan 
de beleidsdoelsteiiingen van het kabinet, 
een duidelijk samenhangend overheids
beleid moet voeren. 

Bi 

v, 
gl 

lV 
g: 
w 
b 
a· 
fl 
Ie: 

v 
a 
h 
o: 

d 
0 

1)] 

v 

s· 
hi 
y: 
el 

r 

n' 
i 
r: 
h 
e 
d 
v 
d 
c 
s 
], 

c 



110 

de 

ijn 
IC 

d 

n 
n', 

ar-

gel 
le 
1ar 
s. 

1. 

er 
~n-

ke
.e 
e 
:m 

ng, 

die 

t, 

BOEKBESPREKING 

Nu zou ik niet graag willen beweren dat 
het proces van afstemming en afweging 
van belangen binnen het overheidsappa
raat niet voor verbetering vatbaar zou 
zijn. Vee! van de aanbevelingen, die de 
commissie terzake doet op het punt van 
de departementale organisatie en ter ver
sterking van het reorganiserend vermogen 
van de rijksdienst, zijn mij uit het hart 
gegrepcn. 

Maar als 'weinigen denken dat het goed 
gaat', zoals rapport no. 2 meldt, moe ten 
we niet op voorhand de oorzaak zoeken 
bij een niet goed functionerend ambtelijk 
apparaat, maar veeleer bij het gebrekkig 
functioneren (of nog erger) van ons par
lementaire stelsel. 

Vooral sinds het werk van het ambtelijk 
apparaat door de veel geprezen openbaar
heid in de vuurlinie van de publieke be
oordeling ligt, is het van bijzonder belang 
dat de politieke wil klip en klaar is, niet 
onaf of dubbelzinnig, wil het tot betrouw
baar openbaar bestuur kunnen worden 
vertaald. 

De tijd ligt achter ons, dat het ambtelijk 
apparaat in de vertrouwelijke sfeer van 
het bureau en de raadskamer die vertaal
slag van de politieke wil naar bestuurlijk 
handelcn, kon maken, in de beslotenheid 
van het overheidsapparaat kon afwegen 
en bijsturen. 

De smederij van de wetgeving en bestuur 
is openbaar terrein geworden; de politieke 
smaakmakers willen liefst zelf de hamer 
hanteren. Fabrieksgeheimen, die vroeger 
mislukking en gezichtsverlies verhulden, 
zijn er niet meer. Elke misslag wordt 
politick uitgebuit. In zo'n situatie komt 
het er m.i. voor de overheidsdienst heel 
erg op aan, dat de medewerkers, zeker de 
directe beleidsmedewerkers, precies we
ten waar zij aan toe zijn. Ik heb het gevoel 
dat daar voor een niet onbelangrijk deel 
de schoen wringt! In ons parlementaire 
systeem, met zijn werkverband van par
lement en kabinet is de politieke wil, die 
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tot beleid moet worden omgesmeed, een 
tamelijk vaag begrip ... ! 

In dit verband vraag ik mij af, of het 
verantwoord functioneren van de politieke 
partijen niet zou kunen worden versterkt, 
indien men vroegtijdig zou kunnen be
schikken over meer inzicht in de bestuur
lijke en financiele effecten van de in de 
samenleving bestaande wensen! 
Een vroegtijdig inzicht in de kosten en 
baten en in financiele mogelijkheden zou 
moeten worden bevorderd. De vaak vrij
blijvende en innerlijk niet consistente ver
kiezingsprogramma's zouden aan reali
teitsgehalte winnen, indien ze zouden 
kunnen worden getoetst door een soort 
Maatschappelijke Rekenkamer. 
De commissie roert de relatie tot het par
lement maar terloops aan. Op de pers
conferentie beantwoordde de heer Von
hoff de kritiek terzake van de voorzitter 
van de WRR, de heer Quene, met de op
merking, dat het parlement hier een eigen 
verantwoordelijkheid heeft en zich moet 
aanpassen aan de hoofdstructuur van de 
rijksdienst, maar dat gaat, vermoed ik, 
langs de opmerkingen van de heer Quene 
heen. 
In een moderne samenleving neemt het 
sturend en stuwend vermogen van de 
maatschappelijke groeperingen en daar
mede van de politieke partijen toe, zonder 
dat het parlement, het kabinet en de over
heidsdienst beschikt over een daarbij 
passend beherend vermogen. 
In dit kader zou ik willen pleiten voor een 
sterkere budgettaire discipline voor parle
ment en regering. Een in de comptabili
teitswet verankerd instrumentarium van 
budgettering - met nacalculatieplicht -
zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk, 
ware wenselijk. 

De commissie noemt in haar rapport (pag. 
220 t/m 223) de beleidsevaluatie een van 
de zwakke punten in de overheidsorga
nisatie. 
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Belangrijke instituties, die zich met be
leidsevaluatie in ruime zin bezig houden, 
ontbrekcn. Men is meer ge"interesseerd in 
nieuw beleid dan in het nagaan in hoe
verre bestaand beleid aan de verwach
tingen voldoet. Controle in engere zin 
is er wei, 'maar het nagaan in hoeverre 
met dergelijk beleid wordt voldaan aan de 
maatschappelijke behoefte waarvoor het 
werd geformuleerd, is een veel zeldzamer 
verschijnsel'. 
Er zouden meer evaluatie-artikelen in de 
wetgeving moeten worden opgenomcn. 
Ook zou 'horizonwetgeving' gebruikt 
moeten worden: alleen bij gebleken effec
tiviteit op een vooraf vastgestelde eind
datum wordt het beleid voortgezet. 
De Algemene Rekenkamer zou, aldus de 
commissie, door het parlement gebruikt 
moeten worden voor het Iaten verrichten 
van bepaald evaluatie-onderzoek. Op 
zichzelf een lofwaardig voorstel! Maar 
vee! onheil zou m.i. ook worden voorko
men, indien door een sterkere budgette
ring vroegtijdig de financiele en bestuur
lijke consequenties van de stapeling van 
steeds maar nieuw beleid op het oude be
leid, zouden kunnen worden onderkend. 
Een verscherping van de spelregels in de 
Comptabiliteitswet zou en het parlement 
en het kabinet moeten dwingen tot meer 
concrete financiele kaders per beleids
onderdeel op basis van financieel-econo
mische gegevens van een onafhankelijk 
van de politiek-bestuurlijke hierarchic 
staand college van deskundigen. 
Versterking van de comptabiliteitsregels 
ook in die zin, dat een kabinet bij de start 
- in de constituerende vergadering - in 
overleg en in overeenstemming met de 
fracties, die het kabinet dragen, de finan
ciele ruimte afspreekt en zich daaraan 
houdt. 
Kortom een geheel van spelregels waarbij 
tegenvallers eerder worden gesignaleerd, 
beleidsbijstellingen op tijd kunnen worden 
overwogen en het ambtelijk apparaat niet 
vastloopt op de vaak niet te combineren 
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consequenties van nieuw en oud beleid. 
De politici het geluk van het nieuwe, de 
ambtenaren de scherven van het oude! 

Hierin past ook de beoordeling en be
waking door de minister van Financien, 
van de financiele consequcnties van wets
ontwerpen in het eerste stadium van de 
beleidsvoorbereiding. 
De Miljoenennota zou in deze opzet een 
strikt budgettair kader kunnen krijgen 
met daarbinnen budgettaire regels, met 
evaluatie van en verantwoording achteraf 
voor afwijkingen, zodat Thorbecke in
derdaad tevreden zou kunnen zijn. Thor
becke vond namelijk nog belangrijker dan 
de begroting voor een goede comptabili
teit de rekening en verantwoording (mr. 
W. Verkade, Overzicht der staatkundige 
denkbeelden van Iohan Rudolf Thor
becke). 
Zeker nu de overheid over de gehele linie 
het beleid moet terugbuigen en herover
wegen, staat of valt zo'n beleid met con
crete gedetailleerde en gekwantificeerde 
afspraken in de constituerende vergade
ring. 
rn mijn bcnadering zou het regeringspro
gramma - met de daaraan gekoppelde 
comptabele spelregels - een nog dwingen
der beleidsinstrument worden dan in de 
gedachtengang van de commissie, dee! 3, 
pag. 187. 
Terecht overigens oefent de commissie 
kritiek op het feit, dat het regeringspro
gramma in de loop van de regeringspe
riode niet wordt bewaakt en evenmin aan
gevuld of bijgesteld. Uit democratisch 
oogpunt, aldus de commissie-Vonhoff, is 
dit een onverantwoorde zaak, daar het 
tijdens de formatie vaak maandenlang 
voor het oog van miljoenen in discussie 
is en daarna als willekeurig regeringsstuk 
wordt behandeld. 

Nogal onwerkelijk doen echter de ge
dachten aan van de commissie op het 
terrein van de sociaal-economische plan-
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ning. Bijna terloops wordt in het derde 
rapport op pag. 188 en 189 de aanbeve
ling verwoord om een systeem van jaar
lijks voortschrijdende sociaal-economi
sche planning te overwegen. Dit systeem 
zou, aldus de commissie, aangevuld moe
ten worden met regionaal-economische 
planning en sectorstructuurplanning 'als 
een gezamenlijk beleid van rijksoverheid 
en sociale partners in het verlengde van 
de thans van overheidswege plaatsvin
dende bedrijfstakverkenningen'. Voor wie 
goed bekend is met de sociaal-economi
sche verhoudingen in ons land komen 
deze gedachten als sterk politick geladen 
over. Een motivering van deze ingrijpende 
uitbreiding van bestuurlijke overheids
taken ontbreekt bovendien. De conclusie 
moet dan ook wei luiden, dat de commis
sie op dit onderdeel vee! te vluchtig te 

1 
werk is gegaan. Wellicht dat het ontbre
ken van de sociaal-economische discipli
ne in de samenstelling en advisering van 
de commissie zich hier gewroken heeft. 

Grote aandacht besteedt de commissie aan 
de onderraden van de ministerraad. 
In het eindadvies stelt de commissie aan 
de formateur voor om ter ontlasting van 
de ministerraad voor vijf hoofdbeleids
gebieden onderraden in te stellen. 
Uit bet onderzoek door de commissie en 
uit de commentaren op het werk van de 
commissie, is het, aldus die commissie, 
duidelijk geworden, dat bet gaat om de 
volgende vijf belangrijkste maatschappe
lijke aspecten van bet beleid van de over
heid: 
- bestuurlijke en juridiscbe zaken; 

- sociaal-economisehe zaken; 
- ruimtelijke en milieuzaken; 

- sociaal-eulturele zaken; 

- internationale en veiligheidszaken. 

Deze indeling is een noodzakelijk hulp
middel ten beboeve van de beleidsvoering 
op het tussenniveau tussen bet kabinet 
en de departementen. Dit tussenniveau 
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voorziet in de zeer duidelijk gebleken 
leemte die bestaat tussen datgene wat sec
torgewijze plaatsgrijpt in de samenleving 
en gereflecteerd wordt door de onder
scheiden departementen en bet totale 
kabinetsbeleid. 
De integrerend minister voor een hoofd
beleidsgebied is vice-voorzitter van de 
betreffende onderraad (de minister-presi
dent is van aile onderraden voorzitter, 
zoals de minister van Financien van aile 
onderraden lid is). De integrerend be
windsman wordt in zijn taak ondersteund 
door een stafbureau, dat los staat van de 
eigen departementale sectoren. 
Opvallend is de grote nadruk, die dit 
voorstel krijgt door de plaats in bet eind
advies (blz. 8 t/m 14). 
Het lijkt alsof de commissie van dit voor
stel de belangrijkste verbetering op korte 
termijn verwacht, nu zij bet nocb uitge
sproken zoekt in een drastiscbe vermin
dering van bet aantal ministers nocb in 
de vorming van een zgn. kernkabinet, 
zoals dat in het verleden in politick Den 
Haag nogal eens te beluisteren viel. 
Een afgewogen oordeel over dit onderdeel 
van bet advies met betrekking tot de aan
wijzing van vijf ministers met een integre
rende taak, is voor mij moeilijk. Eerstens 
kan ik me aan de hand van de stukken 
nog niet goed voorstellen wat bet funda
mentele verscbil is met de vroegere 'co
ordinatie-ideeen'. In die voorstellen bleef 
ieder van de bij de coordinatie betrokken 
ministers politick verantwoordelijk voor 
het gecoordineerde en was de coordine
rend minister verantwoordelijk voor een 
juiste coordinatie-proeedure. 
Blijft dit zo, of schuiven we tocb in de 
ricbting van een meer materieel verscbil? 
Enigszins op weg naar een kernkabinet? 

In de tweede plaats kan ik mij bij het 
lezen van de aanbevelingen niet geheel 
los maken van mijn werk in de commissie
Van Veen. Voor het hoofdbeleidsgebied 
sociaal-culturele zaken wordt de minister 
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van CRM de integrerend minister. 
In het begin van de zeventiger jaren dach
ten stoutmoedige hervormers nog wei 
eens aan de opdeling van de taken van 
CRM tussen O&W en Sociale Zaken. 
Kennelijk zijn die ideeen nu helemaal ver
laten, want zelfs in de meest stoutmoedige 
inkrimpingsvoorstellen van de commissie 
blijft CRM bestaan. Integendeel, CRM 
en niet O&W of SoZa vormt in de ge
dachtengang van de commissie het hart 
van het hoofdbeleidsgebied sociaal-cul
turele zaken. 

Mij losmakend van historische ballast ben 
ik bij het lezen van de op zich praktisch 
aandoende voorstellen toch met een paar 
vragen blijven zitten. Kijken we naar de 
vijf beleidsgebieden dan zien we aan de 
vraagkant, de markt, een sterke verkoke
ring. De commissie stelt terecht dat de 
overheid door middel van een ge1nte
greerd beleid daarop passend antwoord 
heeft te geven. Passend binnen het kabi
netsbeleid en passend binnen de financiele 
mogelijkheden. 
Ik ga ervan uit dat de integratiecriteria, 
te weten: 
le. 'eenheid van beleid' en 

2e. 'de financiele ruimte' 

in de ministerraad worden vastgesteld, zo 
nodig na voorbereiding in de onderraad. 
Ik heb mij afgevraagd of de integratie 
zich niet allereerst op het werkniveau 
moet afspelen. De beleidsintegratie begint 
m.i. bij soepele werk-afspraken, eventueel 
in formele regels vast te leggen overleg
procedures, met een primaire verant
woordelijkheid bij de betreffende secre
tarissen -generaal. 
Uiteraard veronderstelt zulks wel dat de 
bewindslieden met betrekking tot de be
leidscontacten met hun meest betrokken 
collega'stegenover de ambtelijke mede
werkers concreet en eenduidig zijn. 
Afspraken met losse einden bevorderen 
de integratie niet. En zeker kan de op-
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richting van een los van de departementen 
staand stafbureau geen vangnet zijn voor 
de integratie van halfslachtige beleids
formules. 
De commisie ziet in deze een specifieke 
rol voor een zelfstandig stafbureau. Welke 
rol, zo vraag ik mij af? Immers, als de 
secretarissen-generaal er bij de voorbe
reiding van een interdepartementaal be
leidsvoorstel niet uit kunnen komen, is 
het toch nauwelijks denkbaar, dat zo'n 
stafbureau het verlossende woord kan 
spreken. 
Er laat zich zelfs een situatie denken, dat 
zo'n stafbureau eerder desintegrerend dan 
integrerend kan werken. De situatie nl. 
dat bij de integratie betrokken ministeries 
op het 'onafhankelijke' stafbureau de 
nestgeur menen te ruiken van het eigen 
departement van de integrerend minister. 
Ik vraag me dan ook af of zo'n stafbureau 
wei noodzakelijk is, en zo al, of het dan 
niet bij Algemene Zaken thuis hoort. 
Met soepele werk-afspraken tussen de 
secretarissen-generaai van de betreffende 
ministeries, zo nodig te formaliseren in het 
reglement van de ministerraad, zou wei 
eens meer bereikbaar blijken dan met de 
zware formules die heel gemakkelijk span
ningen oproepen. Gebreken aan de top 
worden door niet bij de werkorganisatie 
passende overlegstructuren niet wegge
nomen. Bij aile druk, die in deze tijd ai 
wordt gelegd op een toch betrekkelijk 
kleine groep van topambtenaren pieit ik 
voor behoedzame bij de gegroeide werk
structuur passende heroverweging van de 
interdepartementaie integratie. 

Samenvattend: 

Het ambtelijk apparaat is belast met het 
bestuurlijk vertalen van politieke wensen, 
voorzover passend binnen een consistent 
kabinetsbeleid. Eenduidige, concrete en 
bindende beleidsafspraken zijn daarbij 
essentieel voor het efficient functioneren 
van het overheidsapparaat. 
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Politieke partijen zouden bereid moeten 
zijn om de financiele en bestuurlijke haal
baarheid van hun verkiezingsprogramma's 
door onafhankelijke deskundigen te Iaten 
toetsen. 
Een beleidsafweging zou zijn gediend met 
strakkere comptabiliteitsregels voor par
lement en kabinet. 
Onderlinge afstemming tussen de ministe-

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 7-8/81 

415 

ries is dringend gewenst. De onderraad 
is aan te bevelen als bestuurlijk sluitstuk 
op de integratie op het werkniveau, onder 
verantwoordelijkheid van de betreffende 
secretarissen -generaal. 



Hoe (be)dreigend is de Sovjet-Unie? Is deze dreiging permanent aanwezig, of 
fluctueert ze naar aanleiding van interne spanningen binnen de Oostblok-landen en 
ontwikkelingen elders, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan? Tegen de achtergrond van 
deze analyses zullen wij ons defensiebeleid moeten formuleren en een antwoord 
moeten geven op de vraag of, en zo ja, wanneer en in welke mate wij de middel
lange afstandskernwapens de komende jaren moeten moderniseren. 
In het maartnummer van dit jaar schreef prof. Feldbrugge hierover in ons blad 
met een accent op de interne machtsverhoudingen binnen het Sovjetsysteem. Thans 
vervolgt prof. Alting von Geusau in dit nummer deze discussie, waarin hij onder 
meer ingaat op de ideologische grondlijnen, de karaktertrekken van een totalitaire 
staat, de gestage uitbreiding van de militaire uitgaven en de invloed van de interne 
spanningen binnen de communistische wereld op het functioneren van de Sovjet
Unie als wereldmacht. De heer Alting von Geusau ronde zijn bijdrage af op 19 mei 
jongstleden. 

* * 
* 

Het valt ons binnen het CDA niet altijd gemakkelijk christen-democraten van buiten 
onze grenzen te begrijpen, en zij begrijpen ons dikwijls ook niet. Kennen wij hen 
wei voldoende? Hebben wij weet van hun ontstaan, hun beginselen, dilemma's, 
veran twoordelijkheden? 
In het meinummer schreef dr. K. J. Hahn een inleidend, inventariserend artikel over 
de positie van christen-democraten elders in Europa en de wereld. Mr. A. Postma 
bespreekt in dit nummer het Program van Uitgangspunten van de West-Duitse CDU: 
het Grundsatzprogramm van 1978. Hij beschrijft de grondbegrippen van dit pro
gram en vergelijkt die met het vorig jaar vastgestelde Program van Uitgangspunten 
van het CDA: de principiele fundering, 'Grundwerte' zoals vrijheid, solidariteit 
en gerechtigheid; de (rechts)staat, de positie van het gezin en andere samenlevings
vormen, opvattingen op sociaal en economisch terrein; onderwijs en het buitenlands 
beleid. 
Postma's conclusie is dater onmiskenbaar verwantschap is tussen beide beginsel
programma's, maar stellig ook verschillen. Het CDU-program is meer op het indivi
du georienteerd en is veel juridischer getoonzet dan het CDA-program. Het CDU
program doet, aldus Postma, denken aan de christen-democratische partijen in ons 
land van 10 a 20 jaar geleden. 

* * 
* 

Een tussenbalans van de emancipatiediscussie in het CDA en daarbuiten schrijft 
mevrouw T. Bot-Van Gijzen; het gaat haar vooral om de doorwerking van mens
en maatschappijopvattingen op de emancipatiediscussie. Heeft het CDA op basis 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/81 



418 

van haar uitgangspunten een herkenbare inbreng in deze discussie? Of is het: aile 
vrouwen aller partijen verenigt u? 
Zij hekelt het gangbare denken in de emancipatiecommissie, waarin op basis van 
het gelijkheidsdenken het individu als uitgangspunt is gekozen voor de wetgeving. 
Zij neemt stelling tegen het in de anti-emancipatoire hoek zetten van al diegenen, 
die acht willen slaan op het samenlevingsverband, waarin individuen leven. Daarom 
is het bijvoorbeeld van belang in de belastingwetgeving rekening te houden met de 
verschillen in draagkracht tussen gezinnen. 
Zij besluit haar bijdrage met een poging kernachtig het eigene van het christen
democratische denken over emancipatie weer te geven. 
In ons blad hebben eerder mevrouw Leyten in het nummer 0/81 en mevrouw 
Groensmit-Van der Kallen in maart '81 over dit thema geschreven. 

* * 
* 

In tijden van economische nood komt de economische orde in discussie. Zo ook 
in deze jaren. In het openingsnummer van dit blad (december 1980) is een discussie 
opgenomen over het thema hoe werkgelegenheidsbeleid gevoerd kan worden in een 
samenleving waarin, naar CDA-opvatting, verantwoordelijkheden gespreid behoren 
te worden. Immers: werkgelegenheidsbeleid lijkt een sterke centraal-planmatige aan
pak op te roepen. 
Prof. Kolnaar uit Tilburg vervolgt in dit nummer deze discussie naar de mogelijk
heden en onmogelijkheden van een planmatige aanpak van de grote sociaal-econo
mische problemen van dit moment. Wat is de waarde van gekwantificeerde mo
dellen? Is het niet realistischer dat de overheid probeert de sociaal-economiscbe ont
wikkeling aan bepaalde randvoorwaarden te binden dan dat zij, zoals bijvoorbeeld 
de PvdA in baar recente verkiezingsprogram bepleit, in toenemende mate beslissin
gen over investeringen aan zich trekt. 
Prof. Kolnaar komt met een scberpe bijdrage, waarin bij bet beleid van de afgelopen 
jaren, mede onder verantwoordelijkheid van cbristen-democraten tot stand geko
men, confronteert met de gedacbten, die eind '78 in bet rapport Gespreide Verant
woordelijkbeid van bet Wetenscbappelijk Instituut voor het CDA onder woorden 
zijn gebracht. De balans op dit punt van vier jaar regeren acht hij negatief, omdat 
wat hij noemt bet falende systeem zelf niet is aangepakt. Kolnaar merkt op dat het 
CDA ontbeemd lijkt; het raakt los van zijn grondgedachten omtrent de kwaliteit 
van de economische orde. Er is een kloof tussen woord en daad. 
CDA-kamerlid dr. B. de Vries schrijft een reactie op deze bijdrage: is bet zout sma
keloos geworden? Hij gaat in op de interpretatie die Kolnaar geeft van het rapport 
Gespreide Verantwoordelijkheid en analyseert of de verwijten van Kolnaar aan 
CDA-fractie en -bewindslieden terecht zijn. 

* * 
* 

Tenslotte bespreekt dr. K. J. Hahn Jan van der Putten's studie over Latijns-
Amerika. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/81 



418 

alle 

van 
ng. 
rren, 
arom 
t de 

ten-

w 

>Ok 

LISSie 

een 
lren 
aan-

lijk-
mo-
10-

ont
:eld 
;sin-

I open 
:ko
~rant

den 
1dat 
1t het 
eit 

sma
port 
m 

~ 

( 

BUITENLAND 419 

door prof. jhr. dr. F. A. M. Alting von Geusau 

Prof. jhr. dr. F. A. M. A lting von Geusau is hoogleraar 
in het recht der interne orR,anisaties, directeur van 
het John F. Kennedy lnstituut aan de Katholieke 
Hogeschool te Tilhurf!,. Hij is voorzitter van de 
Adviescommissie voor Ontwapening en lnternationale 
Veiligheid en Vrede. 

Hoe dreigend IS de Sovjetunie? 

Op 11 april 1945 vond in bet Kremlin de ondertekening plaats van een wederzijds 
bijstandsverdrag tussen de Sovjetunie en Joegoslavie. Zo op het eerste gezicht had 
dit verdrag niet veel betekenis meer. Tito's partisanen en Stalin's troepen waren 
reeds vier jaren bondgenoten in de strijd tegen Duitsland; en bet derde rijk stond 
op instorten. Het verdrag betrof dan ook niet meer de oorlog, maar de na-oorlogse 
politick van Stalin. 

Tijdens het diner, dat op de onderteke
ning volgde, was Stalin daarover zeer 
openhartig:l 
'Deze oorlog is niet als vroeger. Wie 
een grondgebied bezet, legt er ook zijn 
sociale stelsel op. Iedereen Iegt zijn eigen 
stelsel op, zover als zijn Ieger kan komen.' 
In de na-oorlogse jaren werd deze poli
tick op gelijke wijze voltrokken in Polen 
en Tsjechoslowakije - bondgenoten 
in de strijd tegen Duitsland -; in Honga
rije, Roemenie en Bulgarije; en in Duits
Iand zelf tot aan de Elbe. De grenzen 
van de opmars van het rode leger be
paalden ook de grenzen van het gebied, 
waarin Stalin zijn sociale stelsel kon op
leggen: Finland verkreeg zijn neutraliteit 
in 1948; Joegoslavie bevocht de zijne 
in 1948-1951; de Westelijke geallieerde 

strijdkrachten bleven in West-Berlijn en 
in West-Duitsland. 
Daarmede was aan de machtsuitbreiding 
in W estelijke richting, in ieder geval 
voorlopig, een einde gekomen. Het be
houd van deze uitgebreide macht in Cen
traal en Oost-Europa werd het voor
naamste doel en het grootste probleem 
in de Europese buitenlandse politiek 
van Stalin en zijn opvolgers. 
Stalin zorgde tijdens en na de tweede 
wereldoorlog ook voor de - meer tradi
tionele- gebiedsuitbreiding van de Sovjet
unie. Estland, Letland, Litouwen en 
belangrijke delen van het vooroorlogse 
Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije en 
Roemenie werden ingelijfd bij de Sovjet
unie zelf en wei op zodanige wijze, dat 
de Sovjetunie voortaan zou grenzen aan 

1 Milovan Djilas, Wartime. New York and London 1977. biz. 437. 
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Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije en 
Roemenie. 
Met de machtsuitbreiding in Oost- en 
Centraal Europa, introduceerde Stalin 
echter enkele wezenlijke nieuwe elemen
ten in de traditionele Russische politiek.2 

Deze Ianden werden niet onmiddellijk 
bij de Sovjetunie ingelijfd, maar behiel
den nominaal hun soevereiniteit. Wel 
werd het Sovjet-'sociale stelsel' er mee
dogenloos opgelegd. Van de - door 
Moskou gei:nstalleerde - !eiders werd 
niet slechts volgzaamheid in de buiten
landse politiek verwacht. Zij dienden 
ook het interne bestuur geheel te reorga
niseren op basis van de marxistisch
leninistische beginselen: het democratisch 
centralisme en de leidende rol van de 
communstische partij; hun economische 
politiek diende geheel afgestemd te wor
den op het Gosplans, door de invoering 
van de centraal geleide plan-economie, 
met aanvankelijke nadruk op de ontwik
keling van de zware industrie. 
Met de oprichting van Cominform in 
1947, werd aan de Sovjet-machtsuitbreid
ding een ideologische basis gegeven, 
welke het na-oorlogse Europa verdeelde 
in twee elkaar ideologisch, politiek, soci
aal en economisch tegengestelde kampen: 
het zgn. progressieve, socialistische 
kamp en het vijandige, zgn. reactionaire, 
kapitalistische kamp.4 

Machtsuitbreiding en totalitaire dictatuur 
Stalin introduceerde op deze wijze we
zenlijke nieuwe elementen zowel in de 

traditionele Russische politiek van 
machtsuitbreiding als in de betrekkingen 
met de overige Europese staten. Daar
mede zijn de na-oorlogse Oost-West be
trekkingen anders van karakter dan de 
betrekkingen tussen Rusland en bet 
Westen v66r bet begin van de Europese 
crisis in 1914 waren geweest. 
De belangrijkste verklaring voor dit 
andere karakter moet gezocht worden in 
de opkomst van het politieke verschijn
sel van de totalitaire dictatuur; een re
geringsvorm, die bet produkt is van ne
gentiende-eeuwse totalitaire ideologieen 
en de chaos en verwarring van de eerste 
wereldoorlog. 
De Sovjetrussische totalitaire dictatuur 
was de eerste, die in 1917 gevestigd 
werd - de fascistische dictaturen in Italie, 
Portugal en Spanje en de nationaal
socialistische dictatuur in Duitsland wa
ren van latere datum - en de enige die 
de tweede wereldoorlog heeft overleefd.5 
De dreiging, die van de Sovjetunie uitgaat 
sedert de tweede wereldoorlog moet dan 
ook primair gezocht worden in bet to
talitaire karakter van haar regerings
vorm en in de poging deze dictatuur bo
vendien op te leggen en in stand te hou
den in de Ianden van Oost- en Centraal 
Europa. 
De totalitaire dictatuur streeft immers 
naar een totale verandering van de poli
tieke verhoudingen binnen een staat.6 

De belangrijkste daarvan zijn: 
1) Overgang van de rechtsstaat naar de 
politiestaat. 

2 Prof. mr. F. J. M. Feldbrugge. 'De interne ontwikkelingen in de Sowjet-Unie als factor in 
de Oost-West verhoudingen'. Christen Democratische Verkenningen. 3/81. biz. 168. 
3 Gosplan is een (Russische) afkorting voor: Staatscommissie voor hct Economisch Plan, 
de staatsinstelling belast met de vaststelling van de economische meerjarenplannen en het 
toezicht op de uitvoering van deze plannen door de betrokken ministeries. 
4 Bijv. Fran<;ois Fejto, A History of the People's Democracies. London 1971. 
Zie ook mijn: European Perspectives On World Order. Leyden, 1975. Chapters 5, 7. 
5 De afschaffing van de ditatuur in Spanje en Portugal volgde pas in de zeventiger jaren, 
echter lang nadat hun bestaan nog een bedreiging was voor de internationale betrekkingen in 
Europa. 
6 Zie Franz Neumann, The Democratic and the Authoritarian State. The Free Press, 1957. 
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2) Overgang van gespreide macht naar 
conccntratie van de macht. 
3) Oprichtng van een partij, die het 
monopolie van de politieke macht heeft. 
4) Overgang van pluralistische naar 
totalitaire methodes van sociale controle. 
5) Het invoeren van terreur als wezen
lijk instrument van politiek.7 

De technieken, die voor deze totale trans
formatie worden gebruikt, zijn onder 
meer: de invoering van het beginsel, dat 
leiding en verantwoordelijkheid van bo
venaf worden opgelegd; het isoleren van 
het individu, middels het vervangen van 
natuurlijke sociale verbanden door on
gedifferentieerde massa-organisaties; de 
vorming van geprivilegieerde elites op 
ieder niveau, om staat en maatschappij 
van binnenuit te controleren; de omvor
ming van cultuur tot propaganda en van 
culturele waarden tot verkoopwaar; de 
toepassing van de georganiseerde leugen 
over eigen geschiedenis, de toestand in 
eigen land en de situatie in de wereld 
van de tegenstander. 

Er zijn tenminste drie redenen, waarom 
het noodzakelijk is met nadruk te wij
zen op de dreiging, die uitgaat van het 
totalitaire karakter van de Sovjetunie. 
1. In West-Europa, dat zelf de diep
gaande politieke en morele crisis van 
twee wereldoorlogen niet overwonnen 
heeft, heerst de neiging het totalitarisme 
minder af te wijzen naarmate het Ianger 
duurt. De Sovjetunie wordt steeds ge
makkelijker afgeschilderd als een ge
wonen (super) grootmacht, met geopoli
tieke zorgen en machtsstrevingen die 
vergelijkbaar zijn met die van de Ver
enigde Staten. 
2. De overgang naar een volledige to
talitaire dictatuur is per definitie een 
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proces, dat nooit voltooid kan worden, 
omdat de mensen, die eraan onderworpen 
zijn, zich altijd zullen blijven verzetten. 
Waar de ideologic van het marxisme
leninisme gebruikt wordt om de totali
taire dictatuur te rechtvaardigen, wordt 
de mens die zich verzet, zowel vijand 
van de 'vooruitgang' als 'agent' van de 
vijandige (kapitalistische) buitenwereld. 
3. De na-oorlogse machtsuitbreiding 
van de Sovjetunie over Oost- en Cen
traal Europa verscherpt de tegenstellin
gen en verhoogt de spanning. Juist in deze 
Ianden is het onmogelijk de overgang 
naar de totalitaire dictatuur te voltooien, 
hen geheel van West-Europa te isoleren 
en aldus het verzet effectief te breken. 
Juist in deze Ianden - in Polen thans in 
het bijzonder - blijkt het falen van deze 
overgang, politick, sociaal en economisch. 
Het is ook om deze redenen, dat de 
dreiging die uitgaat van het Sovjet
regime thans waarschijnlijk ernstiger is 
dan in het begin van de jaren vijftig. 
De huidige Kremlin-obsessie met het 
voortbestaan van het totalitaire stelsel 
in eigen machtsgebied is, krachtens zijn 
aard, veel agressiever dan de traditionele 
en niet meer reele Russische obsessie met 
de beveiliging van het eigen grondgebied. 
Immers, waar de aanvankelijke politick 
van Stalin tot de vorming van een mono
lithisch en gesloten, totalitair geregeerd 
blok gefaald heeft, wordt de verzwakking 
van de Westeuropese invloed en van 
West-Europa zelf een belangrijker doel 
in de buitenlandse politick van de Sovjet
unie. Hoezeer dit het geval is, blijkt uit 
de officiele doelstellingen van de Sovjet
ontspanningspolitieks en de toename van 
Sovjet-propaganda en subversie in West
Europa sinds het totstandkomen van 
de Slotakte van Helsinki in 1975. 

7 Ten onrechte wordt wei gesuggereerd als zou de politieke terreur pas met Stalin zijn intrede 
hcbben gcdaan. 
8 Zie hierover uitvoeriger, mijn: 'Ontspanningsbeleid en crisisbeheersing in de Oost-West 
betrekkingen'. lnternationale Spectator. Mei 1981. 
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De militaire macht van de Sovjetunie 
De gestage uitbreiding van de militaire 
uitgaven in de Sovjetunie (met ongeveer 
3-5 % per jaar) sinds het aan de macht 
komen van Brezhnev, is - in het licht van 
wat ik schreef - een van de meest on
rustbarende aspecten. Vooral tot 1975 
werd veelal aangenomen, dat het 
Brezhnev vooral erom ging daarmede 
pariteit met de Verenigde Staten en er
kenning als gelijkwaardige wereldmacht 
te verkrijgen. Na 1975 maakten verschei
dene ontwikkelingen deze veronderstel
ling echter steeds minder overtuigend. 
Allereerst bleek de Sovjetleiding steeds 
meer in staat en bereid de gegroeide 
macht aan te wenden buiten eigen in
vloedssfeer - die het in Helsinki gelegiti
meerd achtte. Dit gebeurde indirect in 
Angola, de hoorn van Afrika en in 
Zuid-Oost Azie; en direct met de invasie 
in Afghanistan in 1979. Het Kremlin 
legitimeerde dit optreden met zijn eigen 
opvatting van de detente nl.: die fase in 
de vreedzame coexistentie tussen kapita
listische en socialistische landen, waarin 
de verandering in de 'correlatie van 
krachten' zich ten gunste van de socialis
tische landen voltrekt. Dat dit zo is, 
moet - volgens het Kremlin - met name 
worden toegeschreven aan de voort
durende versterking van de strijdkrachten 
van de Sovjetunie en het Warschaupact. 
Vervolgens stelde de verbetering van de 
waarneming met satellieten de Verenigde 
Staten in de gelegenheid een steeds 
nauwkeuriger beeld te verkrijgen van de 
werkelijke omvang en groei van het 
militaire potentieel van de Sovjetunie. 
Vooral na 1975 werd het zodoende dui
delijk, dat de voortgaande militaire in
spanningen er kennelijk op gericht zijn 
de Verenigde Staten op het terrein van 
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de strategische wapens voorbij te streven 
en de Sovjet-superioriteit in Europa 
verder op te voeren en uit te breiden tot 
de kernwapens voor gebruik in een 
oorlog op het Europese vasteland. In de
zelfde periode treden ook veranderingen 
op in de Sovjet militaire visie betreffende 
het gebruik van kernwapens. Niet !an
ger wordt het in de Sovjet militaire lite
ratuur ondenkbaar geacht, dat de Sovjet
unie een oorlog met kernwapens in 
Europa kan beginnen, voeren en over
leven. 
Tenslotte blijkt, dat- ondanks de voort
durende verslechtering van de economi
sche toestand in de Sovjetunie- de mili
taire uitgaven blijven stijgen. 

De vraag dient dus gesteld te worden, 
waarom de groei in de militaire uitga
ven en de versterking van de strijdkrach
ten door blijven gaan, ondanks out
spanning, verzwakking van de VS, 
achterstand van de NA VO en slechte 
binnenlandse economische toestand. 
Het permanent karakter van de groei 
rechtvaardigt de veronderstelling, dat het 
hier gaat om een wezenlijke doelstelling 
van het Brezhnev-regime en niet om een 
automatisme van een (sovjet) militair
industrieel complex, noch om reacties op 
de VS9 (waar de defensieuitgaven tot 
voor kort niet stegen in reele termen). 
Het door de Sovjetleiders verkondigde 
gevaar vanuit China, rechtvaardigt nau
welijks de omvang van de opbouw. China 
is militair zwak en zal zeker in tien 
jaren niet een niveau kunnen bereiken, 
dat dreigend is voor de Sovjetunie. 
Uiteraard dient het Kremlin over om
vangrijke strijdkrachten te beschikken 
om de 'verworvenheden van het socialis
me' in Oost-Europa te beveiligen. Hier-

9 Krushchev verminderde trouwens de groei in militaire uitgaven en de omvang van de 
strijdkrachten, toen de VS nog militair superieur waren. Aldus Myron Rush, The Soviet 
Military Build-up and the coming succession. International Security. Spring 1981. Vol. 5. 
no. 4. biz. 183. 
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uit kan echter moeilijk verklaard worden, 
waarom zoveel nodig is en wat (bijvoor
beeld) het nut is van de op West-Europa 
gerichte SS-20 raketten. 

Welke kan dan die doelstelling zijn? Ik 
denk, dat deze is opgebouwd uit een 
aantal elementen, die resulteren in het 
doe! militaire macht in zodanige hoe
veelheid te bezitten, dat daarmede ver
schillende gewenste politieke ontwikke
lingen bevorderd kunnen worden. 
Het bezit van die militaire macht is daar
om zo belangrijk, omdat ideologie, tech
nologie, economische kracht en politieke 
ontwikkeling de Sovjetleiders slechts 
negatieve instrumenten bieden. Er is in 
het Kremlin een duidelijke obsessie met 
militaire macht. Die militaire macht moet 
er vooral toe dienen Oost-Europa in 
bedwang te houden, West-Europa als 
bron van gevaar voor Sovjet-overheer
sing in Oost-Europa te verzwakken, en 
de rol van de VS in Europa terug te 
dringen. 

Ook uit het groeiende militaire potentieel 
van de Sovjetunie lijkt helaas de conclu
sie te volgen, dat de dreiging die komt 
van dit Sovjetregime ernstiger is dan 
van zijn voorgangers in de jaren vijftig. 
Die conclusie wordt klemmender door 
twee bijkomende omstandigheden. 
Allereerst is er - na Afghanistan en na 
de verkiezing van Reagan tot President -
sprake van een groeiende tegenstelling 
tussen Amerika en West-Europa en een 
afnemende bereidheid in West-Europa 
de defensie aan te passen aan de ver
hoogde Sovjetdreiging. De Sovjet mili
taire overmacht in Europa is dus bruik
baar geworden als politiek drukmiddel. 
Aan deze voor het Kremlin 'gunstige' 
verandering kan echter in de tweede 
helft van de jaren tachtig een einde 

1o Feldbrugge. loc. cit. biz. 165. 
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komen: wanneer de effecten van de ver
hoogde Amerikaanse militaire uitgaven 
gaan doorwerken en de Sovjet-economie 
zal gaan dwingen tot matiging in de 
Sovjet militaire uitgaven. 
Vervolgens wijzen de ontwikkelingen in 
Polen erop, dat militaire overmacht als 
instrument voor politieke dreiging weinig 
effect sorteert. Indien ook andere mid
delen om Polen 'in het gareel te krijgen' 
falen, zal het Kremlin komen te staan 
voor de keuze tussen massaal militair 
ingrijpen - waartoe het in staat is - en 
aanvaarding van het uiteenvallen van hun 
imperium - waartoe het niet bereid Iijkt. 
Massaal militair ingrijpen in Polen zal 
waarschijnlijk tot langdurige en bloedige 
gevechten leiden, zoals ook nu in 
Afghanistan het geval is. Onvermijdelijk 
zullen dan de gevaren voor uitbreiding 
van militair geweld zeer aanzienlijk 
toenemen. 

De rol van de ideologic 
Bij een beschouwing over de dreiging 
van de totalitaire dictatuur en de mili
taire macht van de Sovjetunie, zal ook 
iets geschreven moeten worden over de 
rol van de marxistisch- leninistische ideo
logie. 
Er lijkt geen twijfel aan, dat deze ideo
logie zijn kracht als instrument van 
overtuiging in een betere toekomst voor 
het Sovjetmachtsgebied verloren heeft. 
Zij dient nog slechts als rechtvaardiging1o 
voor het instandhouden van het huidige 
totalitaire bewind en van zijn ongecon
troleerde macht. Zoals Solzhenitsyn 
schreef: 11 

'Jdeologie - dat is wat kwaad doen zijn 
lang gezochte rechtvaardiging en de 
boosdoener de noodzakelijke standvas
tigheid en vastberadenheid geeft. Ret is 
die sociale theorie die helpt zijn daden 
goed te maken in eigen ogen en die van 

11 The Gulag Archipelago. Boek I. biz. 174. Engelstalige uitgave. Harper and Row. 
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anderen, zodat hij geen verwijten en 
vervloekingen hoort, maar lof en eerbe
wijzen ontvangt. Zo versterkten de 
agenten van de Inquisitie hun wil: door 
het Christendom in te roepen; verover
aars van vreemde Ianden: door eer te 
bewijzen aan de grootheid van hun 
vaderland; kolonisten: door beschaving; 
de Nazi's: door ras; en de Jacobijnen: 
door gelijkheid, broeder"-chap en het ge
luk van toekomstige generaties. 
Dankzij de ideologic,* was de 20ste eeuw 
het lot beschoren te ervaren dat kwaad 
gedaan kan worden op een schaal die 
in de miljoenen loopt. Dit kan niet ont
kend, veronachtzaamd of onderdrukt 
worden. Hoe kunnen we volhouden dat 
boosdoeners niet bestaan? En wie was 
het, die al die miljoenen vernietigde? 
Zonder boosdoeners zou er geen Archipel 
geweest zijn.' 

Vooral in West-Europa functioneert de 
ideologie als instrument van verzwakking 
en ondermijning van de politieke waar
den van de pluralistische democratie. 
Haar psychologische uitwerking op bet 
Westeuropese denken is bewust destruc
tief; het hanteren van de georganiseerde 
leugen is bedoeld om Westeuropeanen 
in verwarring te brengen ten aanzien van 
(met name) de rol van de kernbewape
ning in hun eigen verdediging en in de 
Sovjet-bewapeningspolitiek. 
In de Oost-West betrekkingen geeft de 
ideologie vooral rechtvaardiging aan het 
instandhouden van een vijandbeeld van 
bet zgn. 'kapitalistische' Westen, van 
een zgn. 'imperialistisch' Amerika en 
van zgn. 'dissidenten' in eigen land (die 
per definitie vijanden van de vooruit
gang geacht worden in plaats van mensen, 
die voor hun rechten opkomen). 
De aldus onwerkelijke verdeling van de 
wereld in twee vijandige kampen, in 
slaven of vijanden, leidt tot een reductie 
van levende mensen tot abstracte catego
rieen, die op zichzelf een gevaar voor de 
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vrede inhoudt. 

Het Westen en de Sovjetdreiging 
Tot nu toe heb ik in deze beschouwing 
geschreven over de ernstige dreiging 
voor de vrede en veiligheid, die uitgaat 
van het totalitaire bewind in de Sovjet
unie, zijn overheersing over Centraal en 
Oost-Europa, de groeiende militaire 
macht van de Sovjetunie en de rol, die 
de officiele ideologie vervult in de bui
tenlandse politiek van bet Kremlin. 
Het Westen heeft gepoogd op deze na
oorlogse dreiging een antwoord te vin
den door de oprichting van de NA VO, 
een politiek van veiligheid door afschrik
king, later aangevuld met een politiek 
van ontspanning door overleg en verbe
tering van contacten. 
De ontspanningspolitiek streefde er met 
name naar betere voorwaarden te 
scheppen voor wederzijdse wapenbe
heersing en voor een vrijer verkeer van 
personen, ideeen en informatie. 
Geslaagd lijkt bet Westen niet in deze 
pogingen. De dreiging is ernstiger ge
worden, het Westen is politiek verzwakt, 
het wapenbeheersingsoverleg heeft wei
nig opgeleverd. De kunstmatige verde
ling van Europa heeft vrijwel niets van 
haar scherpte verloren. 

Het overleg met de Sovjetunie heeft de 
tegenstellingen niet verminderd en op 
aile wezenlijke punten is toenadering 
uitgebleven. Deze situatie plaatst vooral 
de Westeuropese Ianden voor welhaast 
onoplosbare dilemma's. 
Hun regeringen kunnen zich enerzijds 
niet aan de verantwoordelijkheid ont
trekken een geloofwaardige bondgenoot
schappelijke defensie in stand te houden. 
De geloofwaardigheid van deze defensie 
tegenover een groeiende militaire macht 
van de Sovjetunie dwingt bovendien tot 
verhoogde inspanningen en modernise
ring van de bewapening. 
Anderzijds valt bet deze regeringen steeds 
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moeilijker een politieke meerderheid te 
vinden voor de vereiste militaire inspan
ningen. In de jaren zestig heeft dit ertoe 
bijgedragen de zwakte in conventionele 
strijdkrachten te compenseren met de 
opbouw van een aanzienlijke afschrik
kingsmacht met kernwapens. 
De geloofwaardigheid van deze afschrik
king is in de jaren zeventig sterk vermin
derd, doordat de Sovjetunie (tenminste) 
pariteit met de Verenigde Staten bereik
te in de strategische wapens. Tegelijker
tijd vergrootten de Sovjetstrijdkrachten 
hun reeds aanzienlijk overwicht aan con
ventionele strijdkrachten in Europa en 
kregen zij de beschikking over een grote 
verscheidenheid aan tactisehe kernwa
pens en kernwapens voor de middellange 
afstand (SS-20 en Backfire). 
Onvermijdelijk Ieidde deze ontwikkeling 
tot het besluit van december 1979 oak 
aan NA VO-zijde de kernwapens voor de 
middellange afstand te moderniseren. 
Dit besluit staat echter - even onver
mijdelijk - op gespannen voet met een 
politick, die de rol van kernwapens wil 
terugdringen. Zulks is vooral het geval, 
omdat in de Sovjetunie iedere politieke 
rem op voortgaande kernbewapening 
ontbreekt, waardoor het instrument voor 
een politick van terugdringing van kern
wapens - onderhandelingen over wapen
beheersing - niet blijkt te voldoen. Te
gelijkertijd echter roept voortgaande 
kernbewapening steeds sterker de vraag 
op, of het aanvaardbaar is voor eigen 
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veiligheid afhankelijk te zijn van wapens, 
welker gebruik moreel moet worden af
gewezen. 
Gezien de aard van de Sovjetdreiging en 
zijn voortgaande bewapening is er geen 
voor de hand liggende uitweg uit deze 
dillema's. Men kan aileen vaststellen, 
dat politieke verdeeldheid tussen de 
Verenigde Staten en West-Europa, onze 
veiligheid en de kansen op wapenbeheer
sing ernstiger zal schaden dan een rela
tieve achterstand in de kernbewapening. 
Om die reden zal het in de komende 
maanden vooral de taak van de Neder
landse regering zijn ertoe bij te dragen, 
die schade zoveel mogelijk te beperken. 
Eenzijdige Nederlandse stappen tot 
kernontwapening of het afstoten van zgn. 
kerntaken dragen niet daartoe bij. 
Gepoogd zal moeten worden in december 
1981 tot een besluit te komen, dat zo
wel steun in de Tweede Kamer als de in
stemming van onze belangrijkste bond
genoten zal hebben. Dat vraagt om een 
actief onderhandelingsbeleid van de re
gering en om het besef in het parlement 
dat een dergelijk beleid niet bepaald mag 
worden door het drijven van actiegroe
pen of het bedrijven van partij-politieke 
oppositie. 
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door mr. dr. A. Postma 

Mr. dr. A. Postma studeerde rechten en geschiedenis. 
Hij is lid van het College van Bestuur van de 
Rijksuniversiteit te Groningen. Voordien was hij 
onder meer wetenschappelijk hoofdmedewerker Staatsrecht. 

Het Program van Uitgangspunten 
van de CDU 

De Nederlandse houding ten opzichte van de CDU vertoont een zekere tweeslach
tigheid. Enerzijds is de CDU een in ons land alom bekende partij-politieke forma
tie, die vrijwel dagelijks in de krantenkolommen is terug te vinden, anderzijds be
staat de indruk dat weinig systemtisch aandacht geschonken wordt aan de politieke 
filosofie dezer partij. 

In dit artikel wordt aan de hand van 
het Grundsatzprogramm, zoals dat vast
gesteld werd te Ludwigshafen op de 
26ste partijdag van 23-25 oktober 1978, 
beproefd een beknopt overzicht te geven 
van de voornaamste denkbeelden, waar
bij tevens aandacht geschonken wordt 
aan de overeenkomsten en verschillen 
met het Program van Uitgangspunten 
van het CDA. Uit de vele onderwerpen 
zijn de volgende gekozen: grondslag, 
grondwaarden, de staat, het gezin en 
andere samenlevingsvormen, economr
sche en sociale opvattingen, onderwijs 
en buitenlandse politiek. 

Grondslag 
De CDU betitelt zichzelf als volkspartij, 
die zich richt tot aile mensen in aile 
lagen en groepen van het Duitse volk. 
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Haar politiek berust op het Christelijk 
begrip van de mens en zijn verantwoor
delijkheid voor God. De partij beschouwt 
zich als het antwoord op ce verscheurd
heid van de democratie in de Republiek 
van Weimar. Haar politieke opgave be
staat erin het beproefde te beschermen 
en nieuwe perspectieven voor het poli
tieke handelen te ontwikkelen; het motto 
is bouwen en vernieuwen. 
Ten aanzien van de werking van het 
christelijk geloof wordt in het program 
opgemerkt dat zich uit het christelijk 
geloof geen bepaald politiek program 
Iaat afleiden. Het christelijk geloof is met 
zijn begrip van de mens een ethische 
grondslag voor verantwoordelijke poli
tiek; op deze grondslag is gemeenschap
pelijk handelen van christenen en niet
christenen mogelijk. De mens wordt niet 
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gezien als de laatste maat van aile din
gen; hij is verantwoordelijk voor zijn 
geweten en daardoor ook voor God. 

Een vergelijking met de eerste drie arti
kelen van het Program van Uitgangspun
ten van het CDA brengt enkele verschil
len aan het Iicht. In de eerste plaats 
ontbreekt een bepaling als in art. 1., 
waarin het 'Bijbels getuigenis van Gods 
beloften, daden en geboden als van be
slissende betekenis voor mens, maat
schappij en overheid' genoemd wordt; 
in het CDU-program wordt daarentegen 
meer aandacht aan het geweten geschon
ken. Een tweede verschilpunt ligt in het 
ontbreken van een bepaling overeenkom
stig art. 3, waarin gesteld wordt 'dat de 
politieke overtuiging, die als antwoord 
op de oproep van de Bijbel voor de poli
tick gestalte krijgt, het samenbindende 
element is, waarop een ieder in het 
CDA aanspreekbaar is'. 
Overeenstemming daarentegen bestaat 
er wei over het karakter van beide par
tijen: beide presenteren zich zeer na
drukkelijk als volkspartij. 

Grondwaarden 
Het CDA kent als kernbegrippen: ge
rechtigheid, gespreide verantwoordelijk
heid, solidariteit en rentmeesterschap. 
De CDU spreekt zeer uitgebreid over 
de 'Grundwerte' (hieraan zijn de artike
lcn 12 t/m 32 gewijd). Ze noemt er drie: 
vrijheid, solidariteit en gerechtigheid. 
Ten aanzien van het principe van de 
vrijheid wordt gesteld dat de mens om 
zich vrij te kunnen ontplooien, moet 
leren in gemeenschap met anderen te 
Ieven. Voor verwerkelijking van de vrij
heid is sociale gerechtigheid nodig. De 
verhoudingen, waaronder de mens leeft, 
mogen de vrijheid niet in weg staan. 
Het is daarom voor de CDU een taak 
om de nood te weren, ontoelaatbare af
hankelijkheidsverhoudingen op te heffen 
en de materiele voorwaarden voor de 
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vrijheid te verzekcren. De vrije ontplooi
ing van het individu krijgt meer moge
lijkheden als de kansen en goederen zo 
rechtvaardig mogelijk verdeeld zijn. 
In art. 17 wordt het subsidiariteitsprin
cipe als een voorwaarde voor de reali
sering van de vrijheid gezien. De staat 
moet geen taken vervullen, die vervuld 
kunnen (cursuvcring van ems) worden 
door de afzonderlijke of kleine gemeen
schappen. 

In vergelijking met het CDA-program 
van uitgangspunten kunnen de volgende 
verschillen worden geconstateerd. Bij de 
CDU ontbreken als zodanig de kernbe
grippen gespreide verantwoordelijkheid 
en rentmeesterschap, terwijl het CDA 
het begrip vrijheid niet als kernbegrip 
hanteert. Een tweede onderscheid ligt in 
de omstandigheid dat bij het CDA prak
tisch aile uitgangspunten onder een der 
kernbegrippen gerangschikt zijn, terwijl 
zij bij de CDU in een apart hoofdstuk 
zijn opgenomen. In de derde plaats kent 
het CDU-programma het subsidiariteits
beginsel in zijn zuivere vorm, terwijl het 
CDA de indruk wekt te streven naar 
een verzoening van dit beginsel met dat 
van de souvereiniteit in eigen kring 
(men zie bijvoorbeeld art. 9). 

De staat 
Aan de staat worden in het CDU-program 
niet minder dan zeventien artikelen ge
wijd, en wei in het vijfde hoofdstuk. 
Een zodanige aparte behandeling van de 
overheid kent het CDA-program niet; 
aileen artikel 4 (het begin van het hoofd
stuk over de gerechtigheid) handelt ex
pliciet over karakter en taak van de 
overheid; impliciet echter komt de rol 
van de overheid in verschillende artike
len aan de orde. 
Er bestaat een fundamenteel verschil 
tussen beide programma's waar het de 
oorsprong van het staatsgezag betreft. 
Spreekt het CDA van de overheid als 
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dienaresse Gods, de CDU gaat een ge
heel tegengestelde richting uit. Daar heet 
het dat in de democratic aile staatsgezag 
afgeleid wordt van de opdracht van het 
volk: het volk verleent tijdelijk de macht 
a an de staat. We kunnen ons niet aan 
de indruk onttrekken dat hier duidelijk 
sprake is van doorwerking van de idee 
der volkssouvereiniteit. 
Uitvoerig ordt over de taak van de staat 
gehandeld. De staat heeft de plicht het 
bewustzijn van de Grondwet levend te 
houden, aanvallen daarop af te weren 
en aile maatregelen na te Iaten die haar 
kunnen beschadigen of vernietigen. In 
de publieke dienst mag slechts hij werk
zaam zijn die bereid is zich te allen tijde 
in te zetten voor de bescherming van 
de democratische orde. 
Art. 115 geeft in grate lijnen van de 
staatstaak aan: hij is er om het heil van 
de afzonderlijke burger en van de ge
meenschap te bevorderen. Daartoe moet 
hij o.a. de verscheidenheid van de maat
schappelijke krachten waarborgen; ver
der dient hij de ontplooiing van het 
individu te bevorderen en zijn bereidheid 
tot medeverantwoordelijkheid voor het 
gemeenschappelijk welzijn te versterken; 
hij moet de zwakken beschermen en de 
maatschappij mede vormgeven. De staat 
is geen inrichting ter vervulling van wil
lekeurige eisen. Hij moet de gerechtvaar
digde wensen van alle burgers tegen el
kaar afwegen en rekening houden met 
de mogelijkheden van het geheel. 
De rechtsstaat garandeert de grondwaar
den, doordat hij de heerschappij van de 
staat en het samenleven van de burgers 
door rechtsnormen ardent, die recht
vaardig zijn en waarop men zich veda
ten kan. In de rechtsstaat kan ook de 
zwakkere zich handhaven, terwijl con
flicten niet naar de wil van de sterkere, 
maar naar wet en recht worden beslist. 
Democratic en staatsautoriteit zijn geen 
tegenstellingen, maar ze completeren 
elkaar. 
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Aan de staat worden fundamentele be
perkingen opgelegd. Zo bevat art. 121 de 
bepaling dat - steeds waar mogelijk -
publieke taken door prive-personen ver
vuld dienen te worden, zonder dat deze 
publieke taken daardoor tot hun prive
aangelegenheid worden. 
De onafhankelijkheid van de kerken en 
religiegemeenschappen wordt erkend; 
de voorbeeldige prestaties van de kerken 
ten dienste van de naaste worden erkend 
en het voortbestaan daarvan verzekerd. 
Tenslotte wenst de CDU de toenemende 
anonimiteit tussen de mensen tegen te 
gaan. De CDU wil de 'Sozialstaat' niet 
slechts economisch verstandiger, maar 
ook menselijker vormgeven. De mens mag 
niet tot object van bevoogdend bestuur 
worden gemaakt. De taken van de staat 
op sociaal gebied mogen niet onderge
schikt gemaakt worden aan een zoge
naamde vereenvoudiging van bestuur en 
techniek. 

V erschillende van de bovengenoemde 
standpunten zijn terug te vinden in het 
Program van Uitgangspunten van het 
CDA, zij het in een totaal ander kader. 
Zo wordt de betekenis van de particuliere 
organisaties in art. 24 geschetst onder 
het hoofdstuk Gespreide Verantwoorde
lijkheid, en wordt het vraagstuk van de 
anonimiteit aangesneden in art. 42 onder 
de kop Solidariteit. Het bovenstaande 
overziende komen we tot de conclusie 
dat verschillende uitgangspunten die bij 
het CDA onder de normen gerangschikt 
zijn, bij de CDU eveneens aanwezig zijn, 
maar dan gerangschikt onder een middel, 
een instrument, in casu de staat. 

Het gezin en andere samenlevingsvormen 
De CDU doet volstrekt ondubbelzinnige 
uitspraken over het gezin. In art. 33 
wordt gesteld dat huwelijk en gezin zich 
als de bestendigste vormen van mense
lijk samenleven bewezen hebben. Ze zijn 
het fundament van staat en maatschappij 
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en staan onder de bijzondere bescher
ming van de Grondwet. Het gezin is als 
Ievens- en opvoedingsgemeenschap de 
eerste en belangrijkste plaats voor indi
viduele geborgenheid. Het belang van 
het gezin gaat echter verder dan het 
private: het is nl. ook van belang voor 
de maatschappelijke houding van zijn 
!eden. De medeverantwoordelijkheid van 
de staat voor de opvoeding van de kin
deren eist v66r alles dat de opvoedkun
dige kracht van het gezin wordt bevor
derd en versterkt. 
De opvatting van het CDA met betrek
king tot deze punten vertoont markante 
verschillen met die van de CDU. In 
het Program van Uitgangspunten, waar
in de artikelen 14, 15 en 33 en de 
pagina's 18, 25 en 26 aan deze proble
matiek gewijd zijn, komen de volgende 
standpunten naar voren. Huwelijk en 
gezin worden van hijzondere betekenis 
geacht, en niet - zoals in het CDU-pro
gram - Aangemerkt als het fundament 
van de maatschappij. Gezien de grote 
betekenis die de CDU hecht aan het ge
zin, hoeft het weinig verwondering te 
wekken, dat aan andere samenlevings
vormen letterlijk geen woord gewijd 
wordt. Het CDA daarentegen spreekt in 
art. 15 uit dat andere duurzame samen
levingsvormen, waarin de betrokkenen 
de verantwoordelijkheid voor elkaar 
aanvaarden, aanspraak hebben op met 
het gezin vergelijkbare rechten en plich
ten. De toelichting op pagina 18 is nog 
explicieter: de overheid mag als hoed
ster van de publieke gerechtigheid, be
paalde samenlevingsvormen niet boven 
andere (of boven alleenstaanden) be
gunstigen. 'Andere basisleefgemeen
schappen dan het gezin, die evenzeer 
duurzaam zijn en waarin de partners 
de verantwoordelijkheid voor elkaar aan
vaarden, behoeven rechtsbescherming 
van overheidswege.' 
Opmerkelijk is voorts dat deze proble
matiek bij de CDU onder het hoofdstuk 
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'ontplooiing van de persoon' gevangen 
wordt, bij het CDA onder de norm ge
rechtigheid. De indruk bestaat bij ons 
dat het te weinig rekening houden met de 
norm der gerechtigheid bij de CDU ge
leid heeft tot een zekere verabsolutering 
van een historisch gegroeide situatie. 

Opvattingen op economisch en sociaal 
terrein. 
Uitgebreide aandacht wordt in het CDU
programma geschonken aan sociale en 
economische zaken, en wei in de artike
Jen 65 t/m 113 onder het hoofdstuk 
'Soziale Marktwirtschaft'. Over dit be
grip wordt uitvoerig de loftrompet ge
stoken. Gesteld wordt dat de soziale 
Marktwirtschaft haar geestelijk funda
ment heeft in de tot het mensbeeld van 
de Christen behorende idee van de ver
antwoordelijke vrijheid. Als principes 
van de soziale Marktwirtschaft worden 
genoemd: prestatie en sociale gerechtig
heid, concurrentie en solidariteit, eigen 
verantwoordelijkheid en sociale zeker
heid. De soziale Marktwirtschaft wordt 
gezien als een tegenstelling enerzijds tot 
de socialistische beperking van democra
tische rechten en vermaatschappelijking 
van produktiemiddelen, anderzijds tot 
ongecontroleerde economische vormen 
van liberalistische stempel. 
De soziale Marktwirtschaft wordt als 
geen andere orde geschikt geacht om 
persoonlijke vrijheid, gelijkheid van kan
sen, eigendom, groeiende welstand en 
sociale vooruitgang voor allen te realise
ren. Geponeerd wordt dat bij de demo
cratic als organisatievorm van de staat 
de markt als organisatievorm van de 
economic past. De CDU zou ook dan 
de soziale Marktwirtschaft verdedigen 
wanneer ze minder materiele welstand 
opleverde dan andere systemen. 'Es 
ware unertraglich, Gtiter auf Kosten der 
Freiheit zu gewinnen' (art. 69). 
Economische en sociale politick zijn on
afscheidelijk met elkaar verbonden. Ze 
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begrenzen elkaar en vullen elkaar weder
kerig aan. Een economische politiek 
zonder sociale gerechtigheid mist de so
ciale vrede en moet tot economische ver
liezen leiden. 
In art. 78 wordt gesteld dat concurren
tie- en eigendomspolitiek elkaar comple
teren. De particuliere eigendom is een 
grondpijler en een essentieel onderschei
dingsteken van de sociale markteconomie 
ten opzichte van andere economische en 
maatschappelijke systemen. Persoonlijk 
eigendom geeft de burger beslissingsmo
gelijkheden en verhoogt daarmee zijn 
persoonlijke vrijheid. Prive-eigendom 
kan op de lange duur slechts gegaran
deerd worden, wanneer ze breed ge
spreid is. 
Aile burgers behoren de kans op toe
gang tot de verschiiiende vormen van 
eigendom te krijgen. De vorming van 
produktievermogen in de hand van werk
nemers is een sociale noodzaak om eco
nomische afhankelijkheid te verminde
ren, de werknemers medeverantwoorde
lijkheid over te dragen en een rechtvaar
digde inkomensverdeling voor de toe
komst veilig te stellen. De medezeggen
schap en de vermogensdeelname van de 
werknemers zijn uitdrukking van chris
telijk-sociaal gedachtengoed en een 
grondslag van de sociale markteconomie. 
Als doelen van de economische politiek 
worden genoemd: volledige werkgelegen
heid, stabiliteit van de munt en besten
dige groei. De schade van de werkloos
heid overtreft verre het produktieverlies, 
de menselijke schade is groter dan de 
materiele. 
Economische groei wordt niet gezien als 
doel in zichzelf, maar veeleer als voor
waarde voor andere doeleinden, zoals 
arbeidsplaatsen, sociale zekerheid etc. 
Indien groei leidt tot onvervangbare be
nadeling van de natuurlijke omgeving, 
moet desnoods afstand gedaan worden 
van een dergelijke groei en de daarmee 
verbonden inkomensvermeerdering .. Het 
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behoud van de natuurlijke grondslagen 
van het leven is een stuk verantwoorde
Iijke vrijheid. Wie tegenwoordig de na
tuurlijke grondslagen van het leven 
zonder verantwoordelijkheid uitbuit en 
de ecologische samenhangen verstoort, 
schendt de solidariteit tussen de genera
ties. 
De CDU constateert dat de economische 
en maatschappelijke macht van de staat 
toeneemt, waardoor een toenemende 
afhankelijkheid onstaat van staats- en 
publieke insteiiingen, en daardoor een 
toenemende vermindering van individuele 
vrijheid. De positie van de burger tegen
over de staat moet versterkt worden. 
Tenslotte spreekt de CDU zich uit voor 
de uitbreiding van kernenergie. 

Het bovenstaande bevat frappante over
eenkomsten met het CDA-programma. 
Toch zijn er ook enkele opvailende ver
schiilen aan te wijzen. Zo ontbreekt in 
het CDA-programma de lofrede op de 
soziale Marktwirtschaft totaal, terwijl 
ook het vraagstuk van de eigendom min
der absoluut benaderd wordt. Art. 47 
spreekt uit dat het vraagstuk van de 
eigendom van goederen ondergeschikt is 
aan de vraag naar het verantwoord be
heer daarvan. Aldus wordt de eigendom 
minder als principe op de voorgrond ge
steld, maar meer gezien als een middel 
dat zowel ten goede als ten kwade kan 
worden gebruikt. Tenslotte stippen we 
nog het verschil aan dat bestaat met be
trekking tot de kernenergie. Spreekt de 
CDU zich uit voor de uitbreiding van 
kernenergie, het CDA stelt de ontwikke
ling van veilige energievormen voorop. 
De aanwending van kernenergie dient 
vermeden te worden - zegt het CDA -
zolang daaraan te grote risico's zijn ver
bonden. 
Met betrekking tot de sociale opvattingen 
van de CDU worden hier slechts enkele 
punten aan de orde gesteld. Naar de 
mening van de CDU is de sociale kwestie 
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der negentiende eeuw - het conflict tus
scn arbeid en kapitaal - vervangen door 
een nieuwe tegenstelling, nl. die tussen 
georganiseerde en niet-georganiseerde 
belangen, die tussen mensen die wel en 
mensen die niet werken. 

De democratische staat heeft de taak de 
machtelozen en minderheden in de 
maatschappij in de strijd om materiele 
en immateriele goederen te beschermen. 

Tot de grootste gevaren behoort volgens 
de CDU dat der anonimiteit. Op het 
terrein van de sociale dienstverlening 
dient de staat de vrije en private krach
ten te wekken en hun bezigheid te on
dersteunen. Gebrekkige mensen mogen 
niet als verzorgingsobject gezien worden, 
maar dienen beschouwd te worden als 
partners. De oudere burgers moeten in 
de gelegenheid gesteld worden een zinvol 
en verzekerd bestaan te leiden; buiten
landse werknemers en hun gezinnen die
nen in de samenleving sociaal gei'nte
grecrd te worden; verder dienen het be
houd van hun cultuur en hun contacten 
met het moederland bevorderd te worden. 

Met betrekking tot de gezondheidszorg 
dicncn voor iedere burger de kansen 
even groot te zijn, ongeacht zijn financie
le, sociale en geografische situatie. De 
nadruk dient te liggen op preventie en 
op het bevorderen van de eigen verant
woordelijkheid voor de gezondheid. 

Ten aanzien van de positie van de vrouw 
volgt de CDU de volgende redenering. 
Staat en maatschappij berusten op de ge
mecnschappelijke arbeid van mannen en 
vrouwen. Daarom moet de vrouw aan 
de vormgeving van het politieke, eco
nomische en maatschappelijke ]even vol
ledig dee! hebben. De vrouw moet vrij 
kunnen beslissen of ze haar persoonlijke 
ontplooiing of in het gezin Of in een 
beroep buitenshuis of in een combinatie 
van beide wil vinden. De werkzaamheid 
als huisvrouw en moeder is gelijkwaar
dig aan het werken buitenshuis en dient 
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Ten aanzien van het bovenstaande kan 
opgemerkt worden dat vele van deze 
geluiden ook in het CDA-programma 
terug te vinden zijn. Wij wijzen hier 
slechts op het gevaar van de anonimiteit 
(art. 42), de noodzaak van preventie en 
beleving van eigen verantwoordelijkheid 
bij de gezondheidszorg (p. 30) en het op
komen voor de gelijke rechten van man
nen en vrouwen (art. 52). 

Onderwijs 
In de artikelen 41 t/m 49 wordt gehan
deld over Erziehung, Bildung en Kultur. 
Uit deze artikelen Iaten we slechts enkele 
hoofdpunten volgen. 
Vooropgesteld wordt dat de democratic 
burgers nodig heeft die zelfstandig oor
delen en beslissen kunnen. De school 
moet de jonge mensen helpen een religi
eus en ethisch standpunt te vinden; ze 
mag de vragen naar de zin van het Ieven 
niet ontwijken. 
Veel belang hecht de CDU aan histo
rische kennis. Vorming en opvoeding 
moeten historisch bewustzijn tot stand 
brengen. Alle pogingen - zo heet het -
de kennis van de geschiedenis te vermin
deren en de orientering op de geschiede
nis op te geven, leiden tot geestelijke 
onder curatelestelling. Historische kennis 
helpt mee het oordeelsvermogen te ves
tigen en het weerstandsvermogen tegen 
ideologische verleidingen te versterken. 
'Wer seine Geschichte leugnet, gefahrdet 
seine Zukunft'. 
Uitvoerig wordt gehandeld over het be
grip prestatie. Prestatie wordt gezien 
als een onontbeerlijke aansporing voor 
de mens. Opgemerkt dient echter te wor
den dat het begrip prestatie op een be
paalde wijze wordt ingevuld. Zij dient niet 
s!echts gezien te worden als bewijs van 
weten en doorzettingsvermogen, maar zij 
dient ook te omvatten de bereidheid tot 
inzet voor de zwakkere en eerbied en 
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achting voor hem. De school moet de 
mensen tot het inzicht brengen dat de 
inzet van de sterkere de hulp voor de 
zwakkere mogelijk maakt. Daardoor 
wordt de prestatie tegelijkertijd uitdruk
king van solidariteit. 

Het is opvallend dat deze beide punten 
in het CDA-programma niet ter sprake 
komen. Slechts in de Toelichting wordt 
gesteld 'dat in het onderwijs, naast het 
aanleren van bekwaamheid, ruime aan
dacht besteed dient te worden aan histo
rische en ethische vraagstukken. Dit on
derwijs kan het niet stellen zonder een 
levensbeschouwelijk fundament, dat de 
gerichtheid op deze toerusting Ievend 
kan houden'. 
Het begrip prestatie, hoe ook ingevuld, 
komt helemaal niet aan de orde. 

Buitenlandse politiek 
Als hoofddoelen van de buitenlandse 
politiek worden genoemd: het opheffen 
van de Duitse deling, de Europese een
heid, op een verantwoordelijke manier 
medewerken in het Atlantische bondge
nootschap en meewerken aan de opbouw 
van een stabiele en menswaardige inter
nationale orde, die alle mensen de kans 
van de vrijheid moet geven. 
De CDU wil de realisering van de men
senrechten in de hele wereld. Een inter
nationaal erkend 'Volksgruppenrecht' 
moet het recht op het vaderland, de eigen 
taal en cultuur waarborgen. Mensen
rechten en grondvrijheden moeten in 
de hele wereld voorrang hebben boven 
het soevereiniteitsprincipe. De CDU 
verplicht zich op te komen voor politieke 
en geloofsgevangenen en vervolgden in 
de hele wereld. 
Ten aanzien van Europa stelt de CDU 
dat dit meer is dan slechts een geografisch 
begrip; Europa wordt bestempeld als 
de bakermat van vrijheid, gerechtigheid 
en solidariteit. De EEG staat open voor 
de democratische staten die de principes 
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en doelstellingen van de economische en 
politieke integratie erkennen. Beslissen
de grondslag voor de politieke eenheid 
van Europa blijft de democratische 
orde. De CDU pleit voor een Europees 
federalisme, want daardoor wordt de 
macht verdeeld en gecontroleerd volgens 
het principe der subsidiariteit, d.w.z. wat 
beter door de gemeenten, de regio en de 
staten kan worden beslist, uitgevoerd 
en gecontroleerd, dient aan het betref
fende niveau voorbehouden te blijven. 
Wat de defensiepolitiek betreft spreekt 
de CDU zich uit voor een overtuigende 
eigen verdedigingswil en versterkte de
fensie-inspanningen. Aangezien verdedi
ging een zaak is van het hele volk, dient 
de algemene dienstplicht gehandhaafd 
te blijven. 
Ter voorkoming van oorlog en verzeke
ring van de vrijheid blijft deNA VO on
misbaar. Gemeenschappelijke veilig
heidspolitiek vereist niet alleen op het 
militaire terrein samenwerking. De CDU 
is voor een machtsevenwicht met het 
Pact van Warschau; de verdedigings
maatregelen moeten gelijke tred houden 
met de dreiging door bet Pact van 
Warschau. De CDU streeft ontwape
ningsovereenkomsten na die een gecon
troleerd militair evenwicht op alle ter
reinen scheppen. De partij kant zich 
voorts tegen eenzijdige verzwaring van 
de NA VO, aangezien daardoor nieuwe 
spanningen opgeroepen worden. 
Met betrekking tot de ontwikkelings
politiek wil de CDU een gefaseerd pro
gramma van hulp, handel en industriele 
samenwerking teneinde wereldwijde 
structuurveranderingen op de lange ter
mijn mogelijk te maken. De Duitse markt 
moet voor de produkten uit de ontwik
kelingslanden openstaan. Maatstaf voor 
de ontwikkelingspolitiek dient te zijn of 
deze de bevolking direct ten goede komt, 
of daardoor de kracht tot zelfhulp ver
sterkt wordt en of daardoor de bevor
dering van een sociaal rechtvaardige en 
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democratische orde gediend wordt. 

Met name op het gebied van de defensie 
vertoont het CDU-programma grote ver
schillen met dat van het CDA. Wordt 
door deze partij in art. 18 uitdrukke
lijk gesproken niet te willen berusten in 
de aanwezigheid van massale vemieti
gingsmiddelen, omdat deze de schepping 
als zodanig bedreigen en niet in over
eenstemming zijn met de bestemming en 
roeping van de mens, bij gene wordt in 
het Grundsatzprogramm een zodanige 
zorg niet aangetroffen. In de tweede 
plaats wordt de NA VO door de CDU 
als onmisbaar gekwalificeerd, terwijl het 
CDA dit bondgenootschappelijk verband 
betitelt als hoofdinstrument van beleid. 
De ontwikkeling in het denken op dit 
stuk tijdens de voorbije jaren, is door 
de CDU niet gevolgd. 

Tenslotte 
Uit het bovenstaande zal het duidelijk 
geworden zijn dat inhoudelijk CDA en 
CDU op een aantal terreinen duidelijk 
verwantschap bezitten. In deze slotpara
graaf zullen we er ons toe beperken 
enkele hoofdlijnen te schetsen van de 
verschillen tussen beide partijen. 
In de eerste plaats valt de grote gede
tailleerdheid van het Grundsatzprogramm 
op. Kon van het CDA-program van 
uitgangspunten reeds opgemerkt wor
den dat het qua omvang aanmerkelijk 
verschilt van vroegere beginselprogram
ma's, voor dat van de CDU geldt dit in 
nog sterkere mate. Ret tendeert in de 
richting van een verkiezingsprogram
ma en zal mitsdien binnen afzienbare tijd 
wei moeten worden bijgesteld. 
Vervolgens moet opgemerkt worden dat 
het CDU-program een individueler geest 
ademt dan dat van het CDA. Er wordt 
bijvoorbeeld sterk de nadruk gelegd op 
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een verschijnsel als de particuliere eigen
dom, de prestatie, en Hoofdstuk III 
draagt zelfs de titel 'Entfaltung der 
Person'. Weliswaar wordt vervolgens de 
prestatie ook gezien als middel om iets 
ten behoeve van de medemensen te reali
seren, meer het vertrekpunt is en blijft 
individueel. Ten derde: het Grundsatz
programm heeft een vee! sterker juridi
sche sfeer dan het Program van Uit
gangspunten van het CDA. Juridische 
begrippen als staat, huwelijk en particu
liere eigendom spelen een grote rol. 
Ret gevaar van de hantering van juridi
sche begrippen ligt hierin, dat maar al 
te vaak uit het oog verloren wordt dat 
deze slechts de beschrijving zijn van een 
bestaande actuele situatie en geen nor
men zijn voor de toekomst; er kan een 
verstarrende tendens inzitten, die naar 
onze mening in het Grundsatzprogramm 
ook te onderkennen valt, zeker wanneer 
dit vergeleken wordt met het CDA-be
ginselprogramma. Ret laatste, dat uitgaat 
van vier boventijdelijke normen, is min
der bevestigend en meer maatschappij
kritisch. Dit uit zich in een andere bena
dering van bijvoorbeeld de particuliere 
eigendom, het gezin en huwelijk, en de 
NA VO. In vergelijking met vroegere 
programma's is hier een duidelijke ont
wikkeling te bespeuren, die in vee! min
dere mate bij de CDU te bespeuren valt; 
de ideeen daar doen meer denken aan de 
situatie bij de christen-democratische 
partijen ten onzent v66r een tot twee 
decennia. Samenvattend zouden we wil
len stellen dat het Grundsatzprogramm 
vele authentiek- christen-democratische 
elementen bevat, doch op een aantal es
sentiele punten van de ontwikkeling in 
Nederland verschilt. 



EMANCIPATIE 434 

door mevr. T. Bot-van Gijzen 

Mevrouw T. Bot-van Gijzen is lid van het partij
bestuur van het CDA en betrokken bij het kader
en vormingswerk van het CDA. 
Binnen het Vrouwenberaad is zij actief als voorzitter 
van de sectie Vorming. 

Sam en aileen? 

Zomer 1981. Nederland in de ban van een kabinetsformatie. Wensen, verlangens 
en plannen van vele organisaties belanden op de tafel van de informateurs. 
Nieuwswaarde leveren ook de politieke vrauwen. Afkomstig uit de grate politieke 
partijen leveren zij, ogenschijnlijk niet gehinderd door politieke verschillen, hun 
wensenpakket in. 

Demonstratie van grote eensgezindheid 
in de politieke vrauwenwereld? Aanmoe
digingspremie voor Wiegels nationale 
kabinet? Bevestiging van de angst van 
mevr. mr. J. J. M. S. Leyten-de Wijker
slooth waarover zij schreef in dit blad 
(nr. 0/81) dat het emancipatie-beleid een 
a-politieke bezigheid dreigt te worden? 
Uitgangspunten en doelstellingen voor 
een emancipatiebeleid geent op mens- en 
maatschappijbeelden. Wat heb je er aan, 
wat doe je er mee? 
Is het niet langzamerhand voor iedereen 
duidelijk dat vrauwen ten opzichte van 
mannen in een achterstandsituatie zitten 
waarin verandering moet komen? Er is 
toch geen grate politieke graepering in 
Nederland te vinden die discriminatie op 
grand van sexe wil laten voortbestaan? 
Op grand van dit gegeven is het toch 
voor iedereen wel duidelijk wat het doel 
moet zijn? Waarom dan toch nog zorgen 
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over een eigen inkleuring die mevrouw 
Leyten zo graag wil aanbrengen? Waar
om niet meer enthousiasme over kenne
lijk bestaande eensgezindheid? 
De zorgen van mevrauw Leyten wo11den 
kennelijk gedeeld door de redactie van 
dit blad. Mij werd in ieder geval verzocht 
een bijdrage te leveren aan de discussie, 
een vraag die mede werd ingegeven door 
de gedachte dat het emancipatie-beleid 
zich in een fase bevindt waarin mens - en 
maatschappijvisies van de politieke 
hoofdstromingen in ons land een ral 
gaan spelen. 
Het verzoek was voor mij reden opnieuw 
een poging te wagen te doordenken 
wat zich afspeelt op het terrein van de 
emancipatie, wat de belangrijkste uit
gangspunten en doelstellingen zijn, hoe 
zich die verhouden tot christen-democra
tisch denken, hoe wij onze houding zul
Ien moeten bepalen. 
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Terug-naar-af 
De onlangs ingestelde Emancipatie Raad, 
adviesorgaan voor de regering inzake 
emancipatievraagstukken, had als voor
ganger de Emancipatie Kommissie, die 
zeer produktief geweest is in het opstel
len van adviezen aan de regering over 
onderwerpen die de emancipatie betref
fen. In het laatste jaar van haar bestaan 
heeft zij o.a. 2 niet onbelangrijke advie
zen het Iicht doen zien, te weten het 
advies Arbeid en het advies Belastingen, 
naar aanleiding van de in 1979 versche
nen regeringsnota 'Op Weg naar gelijke 
fiscale behandeling van de (werkende) 
gehuwde vrouw en haar man, en van 
deelgenoten aan vormen van samenleven 
en samenwonen'. 
Gegeven het feit dat de Kommissie even
als thans de Raad bestond uit !eden van 
verschillende politieke en levensbeschou
welijke herkomst, kan men zo'n 'club' 
zien als een soort ontvangst- en zend
station voor het emancipatiebeleid. De 
signalen uit de samenleving komen als 
het goed is daar samen. Uiteindelijk 
monden al die signalen uit in concrete 
beleidsadviezen, beleidsadviezen die op 
hun beurt door de vrouwenwereld nog
al serieus worden genomen en hun den
ken en doen uiteraard weer mede bepa
len. 
Vooral daar het in de politieke partijen 
evenals in de rest van de samenleving 
een moeizame zaak is emancipatiege
dachten ingang te doen vinden en nog 
moeilijker die gedachten om te zetten in 
daden, werd de Emancipatie Kommissie 
en wordt de Emancipatie Raad door 
nogal wat vrouwen gezien als een be
langrijk instrument om het emancipa
tiebeleid te sturen in de door hen ge
wenste richting. Wil men zich een beeld 
vormen hoe er in 'de' vrouwenwereld 
over emancipatie gedacht wordt, dan 
bieden de adviezen boeiende Iectuur. 
Uitgangspunt voor het denken is de door 
de EK ontwikkelde filosofie die de naam 
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'Terug-naar-af' heeft meegekregen. In de 
Inleiding op het advies 'Belastingen' 
staat hierover te lezen: 
'De EK heeft zich altijd op het standpunt 
gesteld dat wettelijke bepalingen op het 
individu behoren te zijn gericht. Regelin
gen ten behoeve van anderen mogen 
slechts worden getroffen in die geval
len dat, ten eerste, een zeer duidelijke 
beboefte bestaat aan een speciale rege
ling en, ten tweede, het niet mogelijk is 
een op bet individu gericbte regeling te 
treffen.' Een duidelijke keus derbalve 
voor bet individu als uitgangspunt voor 
de wetgeving. 
Als doe! van bet emancipatiebeleid is 
door de EK gekozen binnen een termijn 
van 25 jaar te komen tot een gelijke 
verdeling van aile arbeid, betaald en on
betaald over mannen en vrouwen. Hoe 
dat doe! bereikt moet worden en welke 
knelpunten daarvoor uit de weg moeten 
worden geruimd, wordt duidelijk na le
zing van genoemde adviezen. 
De EK ziet drie belangrijke, elkaar aan
vullende wegen. Kort geformuleerd ko
men die neer op: 
1. Algemene verkorting van de arbeids
dag tot 5 uur. 
2. Afstemming van bet stelsel van socia
le zekerbeid en bet belastingstelsel op 
bet individu. Financiele regelingen voor 
verzorgers en opvoeders van kinderen. 
3. Uitbreiding van de voorzieningen ter 
verlicbting van taken in het huishouden. 

Wie de jeugd heeft . . 
Voordat het toekomstbeeld van de ge
lijke deelname aan arbeid gerealiseerd is 
moet er volgens de EK wei bet nodige 
gebeuren. Een niet onbelangrijke hob
bel die moet worden genomen is het 
doorbreken van de rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen. 
Mannen bezetten de posities waaruit de 
samenleving bestuurd wordt en bebben 
het daarbij passende inkomen. Om die 
posities te kunnen innemen wordt de 
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nodige kennis verworven waarna carriere 
kan worden gemaakt. 
Vrouwen zitten teveel aan het huishou
den en de zorg voor de kinderen vast. 
Hoewel deze arbeid op zichzelf best nut
tig is, houdt het vrouwen financieel af
hankelijk en vormt het een behoorlijke 
barriere op weg naar een samenleving 
waarin niet het ene geslacht meer zeg
genschap mag hebben dan het andere. 
Wie een voorstander is van het in prak
tijk brengen van de leus spreiding van 
kennis, macht en inkomen, zal dus aan 
de rolverdeling moeten sleutelen. In de 
praktijk is dat een moeizaam karwei. 
Vrouwen moeten beroepsrijp gemaakt 
worden en niet langer de idee huldigen 
dat zij bijv. qua aanleg voor huishouden 
en kinderen grootbrengen beter in de 
wieg zijn gelegd dan mannen, want 
dergelijke ideeen hebben aileen maar 
achterstand opgeleverd. 
V erschillen tussen mann en en vrouwen 
worden dan ook tot het absolute mini
mum teruggebracht. Een goed voorbeeld 
daarvan is ook de voorlichtingsbrochure 
van CRM bestemd voor de schooljeugd, 
waarin melding wordt gemaakt van het 
interessante gegeven dat het enige ver
schil tussen jongetjes en meisjes is dat 
de een een piemeltje en de ander een 
spleetje heeft. Dat zelfs een ongei:nteres
seerde toeschouwer bij oppervlakkige 
waarneming nog enkele andere verschil
len in uiterlijk vaststelt is van minder 
gewicht. De gedachte dat lichaam en 
geest een eenheid zijn, waardoor het niet 
uitgesloten moet worden geacht dat er 
onzichtbaar nog wat verschillen kunnen 
zijn, die zich bijv. kunnen uiten in aan
leg, gedrag, beroepskeuze, keuze vakken
pakket en dergelijke zaken, brengen het 
goede doel verdeling van arbeid, als con
cretisering van de doorbreking van het 
rolpatroon kennelijk niet naderbij, dus 
komen ook niet aan de orde. 
Wat wei aan de orde is zijn zaken als 
doorbreking rolbevestigend onderwijs, 
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een kritische doorlichting van les- en lees
boeken op rolbevestigend lesmateriaal 
en dergelijke zaken. Via de schooljeugd 
op weg naar een samenleving van unisex. 

Worden die je bent 
In tegenstelling tot de EK die het gelijk
heidsdenken propageert, stelt het CDA 
de fundamentele gelijkwaardigheid van 
van mensen als uitgangspunt voor een 
emancipatiebeleid. Mannen en vrouwen 
moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor gezin en maatschap
pij. 
Mevrouw Groensmit-van der Kallen stelt 
hierbij in haar artikel 'De huidige eman
cipatiegolf en het feminisme' in nr. 3/81 
van dit blad, de vraag of op deze wijze 
bevorderd wordt dat de vrouw - om ge
emancipeerd te Iijken - zich zal moeten 
conformeren aan de huidige mannenmaat
schappij en dus nog niet in een funda
menteel gelijkwaardige positie komt te 
verkeren. Een bepaald niet onbelangrijk 
en geenszins overbodige vraag. 
Mijns inziens Ievert het gelijkheidsden
ken van de EK in dat opzicht een veel 
grater risico. Gelijkwaardigheid impli
ceert veel meer dan gelijkheid het recht 
van mensen zich te ontwikkelen naar 
aanleg en capaciteiten, te worden die je 
werkelijk bent, in plaats van te worden 
of te blijven die je gezegd wordt te zijn. 
Vrouwen en mannen mogen wel op de
zelfde manier denken, voelen en hande
len, doen dat ook veelal, maar hoeven 
het niet perse. Het is beslist geen ramp 
wanneer het aantal mannelijke en vrou
welijke technici en kleuterleid(st)ers niet 
met elkaar in evenwicht is. Het gelijk
heidsdenken houdt het risico in dat kri
tiekloos wordt aangesloten bij de in de 
(mannen)maatschappij geldende normen. 
Het hoogste emancipatie-ideaal is dan 
ook het bereiken van dezelfde 'status' 
als de man. 
Het zgn. gelijkheidsdenken dwingt vrou
wen in een nieuw keurslijf nog voordat 
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zij gelegenheid hebben gekregen te ont
dekken welke eigenschappen zij zich 
door verplichte rolpatronen meer of 
minder hebben eigen gemaakt en welke 
hen werkelijk toebehoren. 
'Met aile respect voor de huidige man', 
aldus mevrouw Groensmit-van der 
Kailen in haar eerder genoemd artikel, 
'maar welke vrouw die bij haar verstand 
is, zou echt gelijk willen zijn aan de hui
dige man, en daarmee de polariteit in 
evenwicht tot elkaar willen verspelen?' 
'Wij christen~democraten', aldus nag 
steeds mevrouw Groensmit-van der 
Kallen, 'mannen en vrouwen, zouden sa
men moeten streven naar: 
- het opheffen van het a! eeuwen flore
rende masculinisme, dat voor mannen 
en vrouwen vee! kapot gemaakt heeft.' 
'Het doe! hierbij is de naar Iichaam en 
ziel complete mens, man en vrouw, ge
lijkwaardig aan elkaar, met een polariteit 
in evenwicht met elkaar.' 
Juist om de mens gelijke kansen te ge
ven is er aan geforceerd gelijkheidsden
ken geen behoefte. Het voert af van wat 
je wil bereiken, omdat het kan leiden tot 
- verzet tegen emancipatie; 
- voortzetting van de (mannen)maat-
schappij in versterkte vorm; 
- nieuwe rolpatronen. 
Bovendien worden er een aantal voor
stellen aan vastgekoppeld waarop, naar 
mijn idee, vanuit christen-democratische 
invalshoek bezien de nodige kritiek mo
gelijk is. 

Gij zult niet aileen zijn 
W:t middel op weg naar de gelijke ver
deling van arbeid is in de ogen van de 
EK de invoering van de 5-urige arbeids
dag. Pas wanneer die gerealiseerd is zul
lcn mannen en vrouwen metterdaad in 
staat zijn hun aandacht evenredig te 
verdelen over huishouden, kinderen, 
beroepsarbeid en vrijwilligerswerk. En 
pas wanneer vrouwen en mannen in ge
lijke mate en onder dezelfde voorwaar-
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den arbeid kunnen verrichten - betaald 
en onbetaald - kan er gesproken worden 
van keuzevrijheid, althans in de ogen 
van de EK. 
Andere middelen die in mijn ogen meer 
keuzevrijheid inhouden, zoals bijv. rol
wisseling en deeltijdarbeid, moeten het 
in de ogen van de EK afleggen tegen 
de voordelen van de 5-urige werkdag. 
Dat voor die invoering een ingrijpende 
wijziging van het arbeidsbestel vereist 
is, is een punt dat wordt onderkend. 
Een groat probleem is dat er bijv. ten
einde dit te bereiken letterlijk loon en 
arbeid moeten worden ingeleverd. De 
financiele effecten daarvan voor de al
leenverdieners en de alleenstaanden Ia
ten zich raden. Voorzieningen in de 
vorm van goedkope eetgelegenheden 
voor aileenstaanden, gesubsidieerde was
serettes en dat soort zaken die als com
pensatie voor een loonderving van ± 
30 % in het vooruitzicht wordt gesteld, 
zuiien het naar mijn idee in de ogen van 
aiieenstaanden royaal moeten afleggen 
tegen het niet meer kunnen betalen van 
vakantiereisjes, autootjes, culturele 
evenementen e.d. 
Een arbeidsverdeling met een daarop af
gestemde wetgeving bestaat kennelijk 
aileen bij de gratie van de aanwezigheid 
van partners, die letterlijk samen het 
dubbele verdienen dan een alleenstaande, 
n.l. 2 x 70 %. Zou de EK van mening 
zijn dat aileen de gehuwde vrouw voor 
emancipatie in aanmerking komt? Is de 
positie van aileenstaande vrouwen dan 
al zo rooskleurig? 
Hoewel een gelijke arbeidsverdeling tns
sen mannen en vrouwen als einddoel 
van een emancipatiebeleid door mij 
wordt toegejuicht, lijkt het mij aileen al 
om die reden geen goede zaak dat op 
die manier te verwerkelijken. Daar komt 
nog bij dat de huidige generatie vrouwen 
van ± 30 jaar en ouder door onvoldoen
de scholing en/of beroepservaring nau
welijks reele kansen heeft op de arbeids-
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markt of aan een keus daarvoor nog niet 
toe is. 

V erbeter de samenleving, verander de 
structuur, klinkt door in de keus van de 
EK, met andere woorden: het einddoel is 
bepalend voor de keus van de middelen. 
Christen-democraten hebben geen be
zwaren structuren te veranderen wanneer 
blijkt dat dat noodzakelijk is, maar het 
geloof van de socialisten dat de samenle
ving vanzelf verbetert en de mens geluk
kiger wordt wanneer je de structuren 
verandert, delen ze niet. 

Een voordeel van christen-democratisch 
denken is mijns inziens dat niet het eind
doel maar de normen maatgevend beho
ren te zijn voor de stappen die je zet. Met 
andere woorden: de middelen die je kiest 
moeten zowel passen bij je eigen uit
gangspunten als toereikend zijn voor het 
doel dat je wilt bereiken. 

Meer concreet: wanneer groepen mensen 
financieel of anderszins in de verdruk
king dreigen te komen dan is er reden te 
zoeken naar andere wegen, die een meer 
geleidelijke overgang naar een andere 
maatschappij mogelijk maken. Het op
heffen van de bezwaren verbonden aan 
deeltijdarbeid door te zorgen voor de
zelfde rechten en carrieremogelijkheden, 
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zou zo'n middel kunnen zijn. 

lkke . . ikke . . ikke . . ? 
Actueel in de politiek is het vraagstuk 
van de verzelfstandiging van de gehuw
de vrouw in de belastingen en het zelf
standig recht van aile volwassenen op 
sociale zekerheid. Concrete voorstellen 
voor verzelfstandiging in de belastingen 
zijn gedaan in de regeringsnota 'Op weg 
naar gelijke fiscale behandeling van de 
(werkende) gehuwde vrouw en haar man, 
en van deelgenoten van vormen van sa
menleven en samenwonen'.1 

De EK ziet de belastingheffing als een 
zeer belangrijk beleidsinstrument om te 
komen tot een meer gelijkwaardige in
komensverdeling over mannen en vrou
wen. De normen waaraan volgens de 
EK een emancipatoir te noemen belas
tingheffing moeten voldoen, zijn als volgt: 
1. Een emancipatoire belastingheffing 
gaat uit van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen. Verschil in sexe mag geen 
grand zijn voor een verschil in belasting
regeling. 
2. Een emancipatoire belastingheffing is 
een belastingheffing naar individuele 
draagkracht. 
Onderkend wordt dat de individuele 
draagkracht niet uitsluitend bepaald 

1 Gesignaleerd moet hier worden het onlangs verschenen rapport van het Wetenschappelijk 
instituut voor het CDA Herziening Belastingwetgeving, dat vanuit de invalshoek emancipatie 
van de vrouw een bredere bespreking waard is dan past binnen het kader van dit artikel. Mij 
gaat het in dit artikel met name om de verhouding tussen de mens- en maatschappijbeelden, 
zoals die zijn af te leiden uit de genoemde EK-rapporten en het CDA-denken. Vandaar slechts 
enkele kanttekeningen bij dit rapport. Van harte accoord met de uitgangspunten draagkracht, 
neutraliteit ten aanzien van wel/niet werken buitenshuis, wel!niet gehuwd samenwonen, ge
lijkwaardigheid man/vrouw. Wei vraagtekens bij de uitwerking. Op grond van het draag
krachtbeginsel wordt gekozen voor een beperkt splitsingssysteem voor gehuwden, een oplossing 
die bij veel vrouwen op weerstand zal stuiten, doordat daarin onvoldoende rekening gehou
den wordt met de persoonlijke verdiensten. Als niet-belastingdeskundige is het voor mij 
moeilijk te overzien of het mogelijk is te komen tot een systeem, waarbij de persoonlijke in
komsten de basis zijn voor de belastingheffing, zonder dat dit gaat ten koste van de draag
krachtverschillen tussen de diverse huishoudens. Kwalijker zou het zijn, wanneer die commen
tatorengelijk hebben, die stellen dat het CDA-rapport tekort doet aan het draagkrachtbegin
sel door de overheveling van de directe naar de indirecte belastingen, waarvan vooral de min
der draagkrachtigen de dupe zouden zijn. Zou dit zo zijn, dan vervalt uiteraard tevens het be
langrijkste argument voor de invoering van een beperkt splitsingssysteem. Wellicht zijn deze 
punten voor de redactie van dit blad voldoende aanleiding daarop uitvoeriger in te gaan. 
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wordt door het inkomen, maar door de 
leefsituatie. Inidividuen verkeren in on
derling zeer verschillende omstandighe
den. 
Citaat uit het advies 'Belastingen': 'Ver
schillen in leefsituatie veroorzaken 
draagkrachtverschillen, waarmee bij een 
emancipatoire belastingheffing rekening 
wordt gehouden voorzover de emancipa
tie van vrouwen niet wordt belemmerd 
en geen afbreuk wordt gedaan aan het 
beginsel van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen.' 
In 1973 is er met medewerking van het 
CDA een duidelijke stap gezet op weg 
naar fiscale verzelfstandiging van de 
gehuwde vrouw. Het resultaat daarvan is 
geweest dat afhankelijk van de gezins
situatie er aanmerkelijke draagkracht
verschillen bestaan tussen alleenstaanden 
met of zonder kinderen, alleenverdieners 
met en zonder kinderen, twee-verdieners, 
ongehuwd samenwonenden met of zon
der kinderen en ga zo maar door. 
Mevrouw Leyten heeft dit aan de hand 
van voorbeelden duidelijk in beeld ge
bracht in haar artikel 'Emancipatie en 
individualisering' in dit blad (nr. 0/81). 
Zij vroeg nadrukkelijk aandacht voor de 
verschillen in gezinsdraagkracht, ver
schillen die groter worden naarmate de 
inkomenspositie van de gezinnen sterker 
is. Zij bracht dit in verband met de CDA
begrippen solidariteit en verantwoorde
lijkheid. Bovendien vroeg zij zich af wel
ke samenhang er was met andere aan
dachtsvelden van het CDA, zoals bijv. 
de positie van kinderen en gezin, de posi
tie van de thuiswerkende vrouw, het vrij
willigheidswerk en een evenwichtige in
komensverdeling, de zorg voor alleen
staanden en andere samenlevingsvormen. 
De nota 'Op Weg' gaat verder richting 
individuzlisering, waarbij het beginsel 
gezinsdraagkracht principieel is losge
laten. 

Het zal gegeven de uitgangspunten van 
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de EK niemand verbazen dat de EK 
haar blijdschap als volgt verantwoordt in 
de Inleiding op het alvies Belastingen: 
'De EK is bijzonder verheugd dat de 
nota Op W eg voor een goed deel dezelfde 
kernpunten tot richtsnoer heeft genomen 
als ten grondslag liggen aan haar 'terug
naar-af' filosofie.' Wei verbazingwekkend 
is het dat hierover de meningen binnen 
het CDA zo uiteenlopen als o.a. blijkt 
uit verschil in standpunt tussen CDA
bewindslieden en fractie, uit het com
mentaar van mevrouw de Wit-Mulder 
op het artikel van mevrouw Leyten in 
nr. 3/81 van dit blad. 
Verbazingwekkend is het dat mensen die 
wijzen op draagkrachtverschillen tussen 
de gezinnen in een anti-emancipatoire 
hoek worden gezet. Mijns inziens heeft 
dit meer te maken met het gegeven dat 
in 1973 bij de beperkte verzelfstandi
ging van de werkende gehuwde vrouw 
onvoldoende rekening is gehouden met 
de daaruitvoortvloeiende draagkracht
verschillen tussen de gezinnen van alleen
verdieners, twee-verdieners, enz., waar
mee afbreuk gedaan wordt aan een be
langrijk CDA-uitgangspunt voor de be
lastingwetgeving dat de zwaarste schou
ders de zwaarste lasten moeten dragen. 
Jammer genoeg is het resultaat daarvan 
dat dit belastingvoordeel als een vol
strekt normale zaak wordt beschouwd, 
als een logisch gevolg van individualise
ring wordt aanvaard en niet meer ter 
discussie kan worden gesteld zonder dat 
dit wordt uitgelegd als anti-emancipatoir 
of in strijd met in gang zijnde ontwik
kelingen (alsof onrechtvaardigheid daar
mee ooit verdedigd kan worden). 
In het verleden is de belasting- (en so
ciale verzekerings)wetgeving in belang
rijke mate geent geweest op het gezin. 
De directe koppeling van het inkomen 
van de vrouw aan dat van de man en de 
daarmee gepaard gaande belastingdruk 
op het inkomen van de vrouw kan er 
toe geleid hebben dat de prikkelloon-
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arbeid te gaan verrichten nogal klein 
was. Dat dit door vrouwen als remmend 
voor de emancipatie wordt ervaren is te 
begrijpen. Eveneens te begrijpen is het 
dat de vrouw zich als persoon erkend 
voelt wanneer haar inkomen zelfstandig 
wordt belast. 
Ogenschijnlijk kom je dan uit op hetzelf
de punt als de EK, n.I. de individuele 
man en de individuele vrouw en de indi
viduele draagkrachtverschillen. Daarbij 
moet wei het volgende worden bedacht: 
75 % van de traditionele gezinnen, dus 
75% van de gehuwde mannen en vrou
wen doet het met een inkomen. Vanuit 
het zeer recente verleden is het begrij
pelijk dat mannen en vrouwen na hun 
huwelijk of bij het krijgen van kinderen 
'gekozen' hebben zoals zij dit hebben 
gedaan. Taken en verantwoordelijk
heden Iaten zich in gevestigde situaties, 
ook al zou men graag anders willen, niet 
zo gemakkelijk herverdelen. Het ene in
komen wordt mede door inleveracties en 
nivelleringen steeds zwaarder belast, 
waardoor een groat percentage het 
steeds moeilijker krijgt er mee rond te 
komen en er van individuele draagkracht 
al helemaal niet gesproken kan worden. 
Hoe eerlijk is het nu 25 % van de ge
huwde mannen en 25 % van de gehuwde 
vrouwen, dus 25 % van de gezinnen, fis
caal te bevoordelen, zolang de herver
deling van arbeid niet is gerealiseerd? 
Het is vanzelfsprekend dat de overheid 
te maken heeft met personen, mannen en 
vrouwen, en geen onderscheid op grand 
van sexe mag toepassen, zonder daarmee 
het etikel sexistisch of anti-emancipatoir 
handelen opgeplakt te krijgen. Het is 
niet vanzelfsprekend de omstandigheden 
waarin mensen verkeren, die vanuit het 
zeer recente verleden alleszins te begrij
pen zijn, buiten beschouwing te Iaten of 
daarmee op een zodanige wijze rekening 
te houden dat het werkt in het voordeel 
van de 25 %. Niet de mens in zijn om
standigheden, met erkenning van zijn 
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verantwoordelijkheden, maar de mens 
losgepeld uit zijn Ieefsituatie wordt op 
die manier uitgangspunt voor de wetge
ving. 
Daarmee ben je aangeland bij de auto
nome mens, die aan niemand verant
woording schuldig is dan aan zichzelf en 
ben je ver verwijderd van het binnen het 
CDA gangbare denken over de verant
woordelijke mens. 
Het is jammer dat, Program van Uit
gangspunten en 'Om een zinvol bestaan' 
ten spijt, juist over dit punt binnen het 
CDA de meningen uiteenlopen. Er lijkt 
mij geen reden de EK te volgen, maar 
te zoeken naar een systeem van belas
tingheffing waarbij metterdaad recht ge
daan wordt aan de mens (man en vrouw) 
in zijn leefsituat~e, met erkenning van de 
verantwoordelijkheden die daaruit voort
vloeien, waardoor bij verdergaande indi
vidualisering de draagkrachtverschillen 
tot aanvaardbare proporties kunnen wor
den teruggebracht. 

Ieder voor zich, de staat voor ons allen 
Een belangrijk aspect, dat volgens de 
EK onvoldoende aandacht heeft gekre
gen en als een barriere wordt gezien op 
de weg naar een geemancipeerde samen
leving van gelijke individuen, is het ge
geven dat huishoudelijke arbeid en de 
verzorging van kinderen economisch 
niet gewaardeerd wordt. 
De redenering luidt, dat het niet econo
misch waarderen van deze arbeid ertoe 
Ieidt dat de vrouw niet toetreedt tot de 
arbeidsmarkt. De kosten die zij zou moe
ten maken voor het Iaten schoonmaken 
van haar huis en de verzorging van de 
eventuele kinderen zijn zo hoog dat het 
niet de moeite loont een baan te nemen. 
Neemt zij desondanks wei een baan dan 
zal haar prive draagkracht ten opzichte 
van haar mannelijke gehuwde of samen
wonende collega die hetzelfde werk voor 
hetzelfde loon doet, doch die thuis een 
vrouw heeft die huishouden en eventuele 
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kinderen verzorgt, aanmerkelijk verschil
len. Zowel het afzien van een baan als 
het verschil in prive-draagkracht doet in 
de ogen van de EK afbreuk aan het ge
lijkheidsideaal en zijn daar mee gestem
peld tot anti-emancipatoir, dus daar moet 
nodig iets aan gebeuren. 
De EK heeft daarop het volgende be
dacht. Citaten uit advies Belastingen: 
'Naar het oordeel van de EK zou een 
zekere mate van fiscalisering van de on
betaalde arbeid overwogen moeten wor
den teneinde enige neutraliteit van de 
fiscus ten aanzien van de verschillende 
soorten arbeid te bewerkstelligen.' 'Het 
belasten van de onbetaalde arbeid zou 
dus slechts een overgangsmaatregel zijn 
voor de middellange termijn met het doel 
de herverdeling van betaalde en onbe
taalde arbeid te bespoedigen. Voor de 
korte termijn kan de oplossing worden 
gevonden, niet in het belasten van het 
inkomen in natura, maar in de invoering 
van aftrekken van/wegens extra uitgaven 
die door het ontbreken van inkomen in 
natura noodzakelijkerwijs moeten wor
den gemaakt.' 
De aftrekken worden verbonden aan het 
hebben van een of meer kinderen en de 
eis tot arbeid buitenshuis, studie of vrij
willigerswerk. Hoe dat laatste gereali
seerd moet worden bij individuele belas
tingheffing wanneer de vrijwilliger of 
studerende geen belastingplichtige is 
doordat inkomen ontbreekt, wordt niet 
duidelijk. 
Over de verzorging en opvoeding van 
kinderen in hetzelfde advies: 'Doorslag
gevend voor de voor vrouwen zo ongun
stige arbeids- en inkomensverdeling in 
Nederland is dat hier, in tegenstelling 
tot andere west-europese Ianden, de ver
zorging en opvoeding van kinderen vee! 
meer dan elders tot de sector van de on
betaalde arbeid behoort.' In het advies 
Arbeid heeft de EK uiteengezet dat 
de wijze waarop de verzorging en op
voeding van de kinderen maatschappelijk 
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is georganiseerd en financieel wordt ver
licht, van doorslaggevende betekenis is 
voor de emancipatie van vrouwen en 
mannen. In deze visie zijn de kinderbij
slag en aftrekregelingen instrumenten die 
dienen om de Iasten van het opgroeien 
van de volgende generatie gelijkelijk 
over de hele maatschappij te verdelen. 
Door een gelijke lastenverdeling kan in 
de toekomst worden voorkomen dat het 
hebben van kinderen vrouwen in een 
economisch afhankelijke - en dus onge
emancipeerde positie dringt.' 

Vragenronde 
Het incalculeren van de factor gratis 
huishoudelijke arbeid is voor de belas
tingwetgeving niet nieuw. Wanneer de 
gezinsdraagkracht als uitgangspunt dient 
is dit ook reeei. De vraag is wei of bij 
loslating van dit uitgangspunt er reden 
is hiermee door te gaan. 
Er komen meer vragen op bij het lezen 
van dergelijke verhalen. 
Het is toch de bedoeling dat mensen, 
naast hun beroepsarbeid voldoende tijd 
over houden voor gezin en huishouding? 
Zijn er dan, zodra kinderen leerplichtig 
zijn, wel zoveel extra lasten verbonden 
aan het werken buitenshuis? Is het niet 
een keus voor een bepaald soort werk 
die mensen maken, met de daaraan ver
bonden voor- en nadelen en is het nor
maal ervan uit te gaan dat een huishou
ding en kinderen Iasten met zich mee
brengen wanneer je daarvoor derden in
schakelt? 
Waarom zouden we, terwille van indivi
duele gelijkheid, de kosten van de vol
gende generatie gelijkelijk over de 
maatschappij verdelen? Moet je dan 
langzamerhand gaan denken aan vormen 
van staatsopvoeding? 
Wat zijn de effecten op de financiele 
achterstandspositie van de gezinnen (of 
huishoudens) met een inkomen? 
Sluit de economische waardering van 
huishoudelijke arbeid niet kritiekloos 
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aan bij de in de maatschappij geldende 
norm dat mensen pas iets betekenen 
wanneer hun arbeid in geld wordt uitge
drukt? 
Is er voor christen~democraten reden 
mensen te bevestigen in dat soort drog
redeneringen? 
Moet, terwille van de individuele gelijk
heid, ook de doe•het-zelf-arbeid, de 
moestuin en het naaiwerk op de een of 
andere manier worden belast, c.q. finan
cieel worden gewaardeerd? Mensen, die 
geen tijd hebben voor dat soort klussen, 
(waaronder veel vrijwilligers) of hun 
twee linkerhanden niet hebben leren ge
bruiken zijn toch ver in het nadeel bij de 
mensen die dat wel kunnen? 
V oert een economisch waarderen van 
huishoudelijke arbeid niet bijna verplicht 
tot een economisch waarderen van alle 
arbeid, met name ook het vrijwilligers
werk? Hoe reeel is het te stellen dat vrij
willigers en studerenden mee moeten 
kunnen delen in de belastingvoordelen, 
terwijl er nu niet eens geld is alle normale 
kosten verbonden aan dit werk te ver
goeden? 
Is deze vorm van belastingheffing wel 
effectief om de gestelde doeleinden te 
bereiken? 
Krijgt de overheid niet teveel te regelen? 
Is dat gewenst en kan zij dit aan? Moe
ten we de staat wel inschakelen bij het 
herverdelen van het onbetaalde werk? 
Voorlopig zijn er meer vragen dan ant
woorden. 
Neutraliteit ten aanzien van betaalde en 
onbetaalde arbeid is gewenst, maar door 
over te gaan tot fiscalisering van onbe
taalde arbeid, neem je wel de betaalde 
arbeid als norm. Hoe neutraal is dit 
eigenlijk? 

Emancipatiebeleid, a-politiek? 
Het is niet zo moeilijk in het denken van
uit economische structuren die de vrij
heid van de mens in de weg staan en in 
het toeschuiven van verantwoordelijkhe-
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den richting overheid, c.q. belastingbe
taler, de invloeden van het socialistische 
denken op te merken en in de sterke 
klemtoon die gelegd wordt op de rechten 
van het individu, de liberale invalshoek 
te ontwaren. Het eigentijdse dat de vlag 
progressief en emancipatoir meekrijgt zal, 
behalve een stroming als D'66, vooral 
veel vrouwen aanspreken. 
Aangeven dat je als het ware te maken 
hebt met een socialistisch-liberaal proef
huwelijk, is overigens iets anders dan de 
verhalen naast je neerleggen. Want: 
als vrouwen het onrechtvaardig vinden de 
positie die zij in de maatschappij inne
men blijvend voor hun rekening te 
nemen, 
als zij vinden dat zij als huisvrouw (en 
moeder) maatschappelijk gezien naar 
het tweede plan gedirigeerd worden, 
als zij vinden dat hun gaven en talenten 
niet tot hun reoht komen in de huidige 
arbeidsverdeling tussen de geslachten, 
hetgeen de samenleving niet ten goede 
komt, 
als zij vinden dat kinderen even goed 
recht hebben op een vader als op een 
moeder, 
als zij financiele afhankelijkheid, mis
schien mede door toedoen van hun echt
genoot, als een handicap ervaren, 
dan rest er in feite maar een erkenning, 
n.l. dat vrouwen het bij het rechte eind 
hebben en terecht afkoersen op een maat
schappij waarin taken en verantwoorde
lijkheden eerlijk zijn verdeeld. 
Voordat je het beseft kom je dan uit 
waar de EK heen wil. De EK heeft in 
haar analyse van de problemen die het 
de vrouw beletten haar capaciteiten in het 
maatschappelijk Ieven voor 100 % te 
benutten, gelijk. Ongelijke arbeidsverde
Iing, zorgen voor de huishouding en de 
kinderen zijn debet aan de tweederangs
positie die vrouwen in de maatschappij 
innemen. De EK is dan ook consequent 
in haar voorstellen daarin verandering te 
brengen. 
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Het verbeteren van de samenleving in 
de zin van meer recht doen aan de vrouw 
is een boodschap die gelukkig ook binnen 
het CDA weerklank vindt. Vermoedelijk 
is dat de reden dat de invloeden van dit 
denken in het CDA een rol spelen en hun 
weg vinden in partijprograms, stand
punten Vrouwenberaad en regerings
voorstellen. 

Voordat we ons eohter verplicht voelen 
overal ja tegen te zegen, is een kritische 
bezinning op zijn plaats. 
Hoewel de EK ogenschijnlijk het gelijk 
aan haar kant heeft, gaat er bij mij een 
rood lichtje branden bij het lezen van de 
EK-verhalen. 
Op mijn netvlies verschijnt het beeld van 
een geslachtsloos, door de economic be
paald, strijdbaar wezen dat er primair 
op uit is eigen belangen veilig te stellen. 
Een beeld dat mijns inziens nogal tegen
gesteld is aan het denken binnen het 
CDA, dat de onderlinge afhankelijkheid 
en de onderlinge verschillen tussen men
sen als een scheppingsgegeven aanvaardt. 
Juist doordat mensen elkaar aanvullen 
zijn ze in staat inhoud te geven aan be
grippen als verantwoordelijkheid, ge
rechtigheid, solidariteit en rentmeester
schap. 
De drijfveer je met emancipatie-proble
men bezig te houden is voor het CDA 
mijns inziens niet zozeer gelegen in het 
aanmoedigcn van een individueel eco
nomisch denken en handelen, maar in 
het stimuleren van mensen, verantwoor
delijkheid te dragen op een niveau dat 
past bij aanleg en capaciteiten. 
Het accentueren en stimuleren van het 
persoonlijk verantwoordelijkheidsdenken 
in plaats van het individuele gelijkheids
denken, Ievert interessante benaderings
verschillen op. 
Kenmerkend voor het CDA is dat ieder 
mens die voor zijn of haar onderhoud 
niet bij de staat aanklopt de vrijheid 
wordt gelaten zelf in te vullen hoe die 
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verantwoordelijkheid beleefd moet wor
den, hetzij binnen, hetzij buiten beroeps
arbeid, gezin, vrijwilligerswerk. 
Kenmerkend voor het CDA is dat eman
cipatie gezien wordt als een cultureel 
proces, waarbij wordt uitgegaan van de 
gelijkwaal'digheid van mannen en vrou
wen. 
Kemerkend voor het CDA is de weige
ring te accepteren dat de mens pas mee
telt wanneer hij produceert voor de 
economie. 
Kenmerkend voor het CDA is de weige
ring meer door te schuiven richting over
heid dan strikt noodzakelijk is. 
Kenmerkend voor het CDA is de van
zelfsprekendheid van het gegeven dat 
ouders de eerst aangewezenen zijn hun 
kinderen te verzorgen en op te voeden. 
Kemerkend voor het CDA is dat normen 
bepalend zijn voor de middelen die je 
kiest. 
Kenmerkend voor het CDA is het pogen 
steeds opnieuw te ontdekken wie in de 
maatschappij werkelijk tot de zwakken 
behoren die recht hebben op solidariteit. 

Vanuit deze achtergrond heb ik gepoogd 
de door de EK gelanceerde ideeen te 
becommentarieren, zonder de reele 
achterstandspositie van de vrouw te ne
geren of daarin te willen berusten. Veel 
vrouwen, ook binnen het CDA, zijn te
leurgesteld in het trage verloop van het 
emancipatie-proces. Zij verwachten van 
de politiek wellicht meer dan de politick 
kan waarmaken. 
In de erkenning van het gegeven dat 
de emancipatie van de vrouw (en van de 
man) een cultureel proces is, ligt tevens 
de begrensdheid van de politick besloten. 
Daarmee komt de politiek niet buiten 
spel te staan. Dat is in de afgelopen ka
binetsperiode ook wei gebleken. Het sti
muleren van bewustwordingsprocessen, 
het verwijderen van discriminerende 
wetsartikelen, extra aandacht voor de 
positie van het meisje in het dag- en de 
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vrouw in het volwassenenonderwijs, het 
creeren van mogelijkheden op de ar
beidsmarkt, het stimuleren van deeltijd
arbeid zijn enkele van de mogelijkheden 
die moeten worden uitgebuit. Ook op de 
terreinen van het familierecht, ruimtelijke 
ordening, ontwikkelingssamenwerking, 
enz. valt het nodige werk te verrichten. 
Geen behoefte is er, althans wat mij be
treft, aan geforceerde economische kunst
grepen die meer kwaad dan goed doen. 
Het is teleurstellend vast te moeten stel
len dat er van christen-democratisch den
ken in termen van verantwoordelijkheid 
en solidariteit zo weinig terug te vinden 
is in de ideeen en voorstellen van de EK. 
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Het is de vraag of het het CDA zalluk
ken die verloren achterstand in te halen. 
Je krijgt dan niet aileen te maken met 
een brede tegenstroom in de maatschap
pij, maar zeker ook met verschillende 
stromingen binnen het CDA, stromingen 
die niet te herleiden zijn tot oude bloed
groepen, maar een gevolg zijn van het 
gegeven dat het CDA in een zeer laat 
stadium er achter komt dat mens- en 
maatschappijbeelden iets met emancipa
tie te maken hebben. 
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door prof. dr. A. H. J. Kolnaar 

Prof. dr. A. H. f. Kolnaar (39) is sinds 1971 hoog
leraar in de Algemene Leer en Geschiedenis van de 
Economie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 
Hij is lid van de Commissie Economische Mede
dinging van het rninisterie van Economische Zaken 
en Kroonlid van de SER. 

Economische Orde en Economische 
Politiek of het ontheemde CDA 

Over wat de meest wenselijke economische orde is bestaan duidelijk meningsverschil
len. Het grote strijdpunt is of een meer en meer planmatig ingrijpende overheid de 
voorkeur verdient dan wei of de overbeid beter terug kan treden om ruimte te geven 
voor beslissingen op decentrale Iagere niveaus en, wat de coordinatie tussen die be
slissingen betreft, voor het marktmecbanisme. 

Achter dit strijdpunt gaan sterk verscbil
lende mens- en maatscbappijbeelden 
schuil. De aanbangers van de plannende 
overheid leggen in principe de nadruk 
bij de collectiviteit, de anderen stellen 
het individu en de individuele verant
woordelijkbeid (inclusief de geboden mo
gelijkbeid daartoe) voorop. 
Rond betzelfde strijdpunt groeperen zich 
ook zeer afwijkende visies op de diag
nostiscbe, prognostische en bemeesteren
de kwaliteit van de sociale wetenschap
pen en de economie. Planners bebben uit 
de aard van de zaak een rotsvast vertrou
wen in de mogelijkbeden om met be
hulp van de wetenschap de werkelijk
heid onder de knie te krijgen en naar de 
hand te zetten. Hun tegenbangers 
koesteren juist wat dit betreft de groot
ste twijfels, achten de werkelijkheid te 
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ingewikkeld en de economiscbe weten
scbap te beperkt om op een dergelijk 
kompas te varen. 
Genoegzaam bekend is dat de aanhang 
van de plangedacbte hoofdzakelijk in 
bet linkse kamp moet worden gezocht. 
De discussienota van de commissie-De 
Galan maakte dat opnieuw duidelijk, de 
opstelling van de PvdA tijdens de jongste 
verkiezingen met betrekking tot onder 
andere de overheidsgreep op de bedrijfs
investeringen onderstreepte het nog eens. 
Grote tegenhanger in dit opzicbt is de 
VVD. Waar D'66 moet worden gesitu
eerd weten ze (waarscbijnlijk uit pragma
tische overwegingen) niet duidelijk te 
maken. 
In bet rapport 'Gespreide Verantwoor
delijkbeid' koos het CDA in feite voor 
de zoveel mogelijk terugtredende over-
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heid. Het subsidiariteitsbeginsel in ere 
herstellend diende de overheid slechts 
taken op zich te nemen die lagere orga
nen niet naar behoren zouden kunnen 
vervullen. 
Er is door anderen reeds gewezen op de 
inconsequente uitwerking van dit CDA
uitgangspunt op het terrein van de soci
ale verzekeringen. Evenzeer is al om op
heldering gevraagd aangaande de rol van 
de markt in deze CDA-visie.1 Het rap
port zette wel enkele kritische, maar niet 
erg terzake doende kanttekeningen bij 
een ongebreidelde marktwerking (ken
nelijk refererend aan 19e eeuwse toe
standen) maar bleef overigens rond deze 
kardinale kwestie in het vage. Wat ver
volgens na het rapport en het stellen 
van die vragen opviel was de grote stilte. 
Toch is juist op dit moment het vraag
stuk van de economische orde van door
slaggevend belang. We leven immers in 
moeilijke tijden waarin veel van de eco
nomische politiek wordt gevraagd. Als 
er nu nog enige logica zit in de politiek 
zal het door een partij concreet voorge
stelde en eventueel ten uitvoer gelegde 
beleid toch een afstraling zijn van de 
meer abstracte leidende principes daar
achter, en daarmee van de meest wense
lijk geachte economische orde. De waar
neembare intensivering van het beleid 
moet dus op de een of andere wijze ook 
resulteren in het meer realiseren van 
de ideeen waardoor dat beleid gedra
gen wordt. Meer ingrijpen en beheersen 
impliceert een bepaalde ordeningsoptiek 
verder uitbouwen. 
Hoewel belangrijk, is dit beslist niet de 
enige reden waarom het vraagstuk van 
de economische orde weer zo actueel 
moet worden geacht. De huidige econo
mische crisis kan met recht ook een 
crisis van het feitelijke (niet te verwar
ren met het ideaaltypische) economische 
stelsel worden genoemd. Als dat zo is, 

hoort aan dat stelsel alle aandacht te 
worden geschonken. De politieke partij 
die niet de vinger op de zere plekken er
van durft te leggen is geen knip voor 
de neus meer waard. Zo'n partij zou 
zich integendeel buiten de realiteit van 
de echte problematiek stellen. 

In de volgende bladzijden wordt de wijze 
waarop het CDA recentelijk met de pro
blematiek van de economische orde 
omspringt nader beschouwd en onder 
de maat bevonden. Zeker waar het gaat 
om een partij die aan diepere inspiratie
bronnen aangaande mens en maatschap
pij zijn bestaansrecht wil ontlenen, is zo
iets onverteerbaar. 

De economische crisis: een crisis van 
bet stelsel? 
Al jarenlang wordt ons land geteisterd 
door een toenemende werkloosheid. De 
prognoses zijn - al dan niet terecht -
bovendien somber. Wie dit ziet kan 
maar een ding concluderen: de arbeids
markt werkt niet meer. Er komen ken
nelijk geen lonen en beloningsvoetver
houdingen tot stand die in volledige, 
laat staan volwaardige, werkgelegenheid 
resulteren. De feitelijk gerealiseerde 
waarden wijken, en wijken hardnekkig 
af van de evenwichtige. 
De eerste vraag na het verkondigen van 
een dergelijke stelling is, of er eigenlijk 
wel zulke gezien de werkgelegenheid 
evenwichtige lonen bestaan. Het ant
woord is ja, zolang maar sprake is van 
een voor loonkosten gevoelig produktie
apparaat en van een voor prijzen gevoe
lige afnemer. Dat wil zeggen zolang de 
bomen nog niet tot in de hemel zijn ge
groeid maar er nog schaarste is. Naar 
mijn mening is aan deze voorwaarden 
voldaan. 
In een dergelijke wereld veroorzaken te 
hoge lonen structurele werkloosheid via 

1 Bijv. prof. dr. D. B. J. Schouten: Naar een nieuwe economische orde. AR-Staatkunde 78/ll. 
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een tekort aan arbeidsplaatsen. De wer
kelijkheid bevestigt deze theorie. Een 
eventuele onderbezettingswerkloosheid 
van conjuncturele aard wil hiermee 
overigens niet ontkend zijn maar kan, 
zeker in onze kleine open economie, 
niet lang bestaan. Onderbezettings
werkloosheid zal zolang er nog ruimte is 
(de kosten niet te hoog zijn) via prijs
aanpassingen kunnen verdwijnen of als 
die ruimte er niet meer is (de kosten wei 
te hoog zijn) verkeren in gedeeltelijke of 
gehele liquidatie, in structurele werkloos
heid dus. 
Werkgelegerrheidsherstel kan optreden 
indien de lonen tijdig worden terugge
schroefd. Bij een goed werkende arbeids
markt gebeurt dat automatisch, en in die 
sector of in dat bedrijf waar zulks nodig 
is. Passen de loonkosten zich niet aan 
dan zal de werkgelegenheid steeds ver
der afbrokkelen. In die situatie ver
dwijnt ook de band tussen de prijs voor 
de arbeid en de geruilde prestatie. De 
lonen worden er los van de economische 
mogelijkheden vastgesteld. 
Met het laatste is het hoofdkenmerk 
van het in ons land (en ook in sommige 
andere) thans vigerende economische 
stelsel voor wat de arbeidsmarkt betreft 
weergegeven. De lonen worden er be
paald op basis van centrale onderhande
lingen met ongenuanceerde grootheden 
als de consumptiegoederenprijsindex, de 
macro-economische produktiviteitsont
wikkeling en de stijging van de collectie
ve lastendruk als uitgangspunt. De re
sulterende, in de praktijk nauwelijks ge
differentieerde loonkostenstijgingen zijn 
niet op de macro-economische mogelijk
heden laat staan op de mogelijkheden 
van de zozeer verschillende afzonderlijke 
bedrijven afgestemd. Voor de vloer in 
de lonen, het minimumloon, geldt dit a 
fortiori. Het gelag van het resulterende 
overvragen en afwentelen werd betaald 
door de winsten, de aardgasbaten als 
bijzondere vorm van winsten en de hoge-
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re inkomens. Onze export werd uit de 
markt geprijsd. Nu al deze kippen met 
gouden eieren van de leg zijn is dus in
middels ook het investeringsklimaat en 
het ondernemingsklimaat bedorven. 
Daar verandert een investeringspolitiek 
(gericht of niet) geen moedertjelief aan. 
Tussen 1965 en 1978 stegen onze loon
kosten totaal 18 procent meer dan die 
van onze concurrenten. 
Afgezien van energie- en olie-perikelen 
is de huidige crisis wei degelijk een crisis 
van het stelsel, te weten het stelsel van 
de niet prestatie- en schaarstegevoelige 
maar verstarde en gemonopoliseerde 
arbeidsmarkt. (Overigens: de olieproble
men zijn voor een deel van hetzelfde 
laken een pak op andere markten.) 
Gegeven de centrale loonvorming en, 
daarmee samenhangend, de scheiding 
van ruil en prijs, is er ook geen plaats 
voor het nemen van een individuele 
economische verantwoordelijkheid. Zo 
kunnen werknemers hun door hoge 
kosten noodlijdende bedrijven niet helpen 
door wat van hun lonen in te leveren 
want dan komen zij in conflict met de 
vakcentrales en de CAO. Het bedoelde 
stelsel is lijnrecht in strijd met de in de 
'Gespreide Verantwoordelijkheid' neer
gelegde principes. Waarom het CDA ten 
opzichte van dit stelsel zo'n toegeeflijke 
en lankmoedige houding aanneemt is 
dan een volstrekt onduidelijke zaak. 

De weg uit de crisis: keuze voor een 
stelsel? 
Een van de ontstaansgronden van het 
huidige systeem is de geneigdheid van 
veel mensen risico's te mijden. In ruil 
voor de belofte van inkomenszekerheid 
en werk hebben zij hun bevoegdheden 
op het vlak van bijvoorbeeld lonen en 
premies gedelegeerd aan vertegenwoordi
gende, steeds hogere instanties. De laat
ste jaren is in de praktijk die bevoegd
heid zelfs terechtgekomen bij de aller
hoogste instantie, de overheid. Zoals de 
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feiten laten zien heeft dit systeem met 
zijn voor de werkgelegenheid zorgende 
overheid volledig gefaald. Desondanks 
krijgt het de kans zichzelf verder naar de 
uiterste consequentie van de centraal 
geleide loonpolitiek te voeren. Volgens 
velen moet de centraal geleide loonpoli
tiek zelfs maar blijven. Zeker nu loonma
tiging gewenst is, kunnen werknemers
en werkgeverspartijen via vrije onderhan
delingen toch niet tot het gewenste resul
taat komen. De onderbouwing van deze 
stelling met behulp van het prisoners 
dilemma door H. van den Doel is over
bekend. 
Vanzelfsprekend sputteren de werkge
vers- en werknemerspartijen tegen, ha
merend op hun recht van vrije onder
handelingen. Naar mijn mening is dit 
argument in het kader van wat de laatste 
decennia gegroeid is, nauwelijks serieus 
meer te nemen. De vrije onderhandelin
gen gingen immers niet over het echte 
probleem van prestatie en loon - dat kan 
ook niet op de gebruikelijke hoge dele
gatieniveaus - maar over hoeveel de 
overheid nu weer bereid was uit de aard
gasbaten bij te passen bij de premies en 
de (minimum) lonen. 
De bedoelde onderhandelingen zijn niet 
meer gegrondvest op het principe van 
de individuele vrijheid in het kader van 
de markteconomie, liggen niet meer in 
de sfeer van de economische organische 
democratie, maar zijn de facto steeds 
meer komen te liggen op het gebied van 
de politieke democratie van de delegatie 
en de meerderheden en minderheden, 
van het recht van de sterkste en van de 
pogingen tot risico-afwenteling. 
Nu hebben velen, met name van links, 
aan de economische democratie van de 
markt ook nauwelijks een boodschap. 
Zij wensen zich te concentreren op de 
politieke democratie. Alles moet dan ge
politiseerd worden. De beschreven ont
wikkelingen in het economisch stelsel 
achten zij dus principieel juist. Erg veel, 
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ook de economische keuzeproblematiek, 
is in hun visie en naar zij hopen met 
behulp van stemmen op te lassen. Wie 
zich afvraagt wat voor duidelijkheid 
bijvoorbeeld de jongste verkiezingen dan 
wei weer geschapen hebben, begrijpt 
werkelijk niet hoe. 
De VVD en volgens 'Gespreide Verant
woordelijkheid' ook het CDA zitten niet 
op deze lijn. Toch zijn deze partijen -
mirabile dictu - de facto de kampioenen 
van de geleide loonpolitiek. De econo
mische en politieke omstandigheden wor
den er bij gesleept om deze merkwaar
dige tegenspraak te rechtvaardigen. Het 
k6n gewoon niet anders, heet het. 
Het kon wel anders. Objectief gezien 
hadden partijen per bedrijfstak, per on
derneming desnoods, kunnen bespreken, 
welke lasten de bedrijven werkelijk kon
den dragen. Benedenwaartse loonaan
passingen, loonpauzes etc. in bedreigde 
ondernemingen zouden dan redelijkerwijs 
tot de mogelijkheden hebben behoord. 
Iedereen zou wat meer eigen verantwoor
delijkheid hebben kunnen dragen. Dat 
het niet zo gebeurde was omdat men zich 
neerlegde bij het feitelijk bestaande, 
hoewel vastgelopen systeem. Men durf
de de politieke consequenties van de 
eigen maatschappijvisie niet te trekken! 
Tot een economische politiek overgaan 
die niet strookt met de eigen visie op de 
economische orde van een partij, kan 
soms nodig zijn. Dit is het geval als de 
feitelijke orde en de nagestreefde ver uit 
elkaar liggen. Onder zulke omstandighe
den kc:ln naar een economische politiek 
worden gegrepen die op de keper be
schouwd hoort tot het domein van heel 
andere maatschappijvisies. Maar wil een 
aldus handelende partij niet onecht 
worden, gefrusteerd raken, dan zal zo'n 
greep wei moeten leiden tot extra inspan
ningen om tach de eigen maatschappij
visie op wat langere termijn bevestigd 
te zien. Helaas valt hiervan zo goed als 
niets waar te nemen. 
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De loonmaatregel is niet bet enige voor
beeld van een economische politiek, 
thuishorend in een andere maatschappij
visie. De wetgeving op bet vlak van de 
hoge inkomens en de niet-cao-inkomens 
is er oak een. Het alternatief van de 
spreiding van de machtsposities, van bet 
mededingingsbeleid en bet opheffen van 
kunstmatige schaarsteposities, kwam 
immers niet tot zijn recht. Een ander 
voorbeeld is de nivelleringspolitiek, 
doorgezet ondanks jarenlange waarschu
wingen van economen voor de onwelko
me gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt
werking en de besparingen en ondanks 
de verwaarloosbare kwantitatieve bete
kenis ervan voor de niveaus van de 
lagere inkomens. Nog een voorbeeld is 
het prijsbeleid, gefundeerd op kosten
criteria en niet op vraag-aanbodposities 
op de desbetreffende afzetmarkten. Het 
huurbeleid, bet woningbeleid mogen in 
dit kader evenzeer worden genoemd als 
heel de wirwar van subsidies. De nieuwe 
inzet wordt, na bet integrale inkomens
beleid, bet gerichte investeringsbeleid. 
De theorie van bet bedoelde investerings
beleid berust op een tautologie. Als de 
overheid er in slaagt de fijnste investe
ringen te doen zouden wij de fijnste in
vesteringen krijgen. Zo'n tautologie zegt 
niets. Het woord overheid erin kan vrije
lijk ingewisseld worden tegen markt, be
drijf, mijn schoonmoeder en ga maar 
door. Waar in het kader van 'Gespreide 
Verantwoordelijkheid' de investeringsbe
slissing- natuurlijk binnen door de over
heid in verband met veiligheid en gezond
heid in ruime zin te stellen randvoorwaar
den - moet liggen is duidelijk, maar be
driegen de voortekenen ons niet dan zal, 
opnieuw met een beroep op de economi
sche en politieke omstandigheden, in feite 
een andere richting worden ingeslagen. 
Misschien slaagt de overheid er bij uit
zonderlijk groat toeval wei eens ooit in 
een mooiere investering te docn dan het 
bedrijf zou hebben gedaan. Maar het is 
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niet redelijk omwille van zo'n kleine 
kans een heel principe aangaande de kwa
Iiteit van een economisch stelsel, de in
dividuele ontplooiingskans en de eigen 
taak te loochenen. 

Op het vlak van bet inkomensbeleid zijn 
van de ene kant bier en daar positieve 
geluiden te horen. Er w6rdt gepleit voor 
een meer decentrale loonvorming. Maar 
van de andere kant dreigt een bemoeie
nis van de overheid met de primaire in
komensvorming bij wet geregeld te wor
den. Een dergelijke bemoeienis hoort 
consequent doorgedacht in de CDA-visie 
niet thuis. J e kunt niet de band tussen 
ruil en prijs willen herstellen, verant
woordelijkheid leggen op micro-niveaus 
volgens bet subsidiariteitsbeginsel en 
tegelijkertijd de overheid tussen de ruil 
en de prijs situeren. Om de CDA-gedach
te recht te doen zou vastgesteld moeten 
worden dat de overheid zeker geen taak 
heeft ten aanzien van de primaire in
komensvorming. (Ook de sociale verze
keringsstelsels kunnen zeer goed op de 
lagere niveaus worden georganiseerd in 
afwijking van de huidige fiscaliserings
trend.) 

De recessie werkt als een katalysator 
voor de tendens tot meer overheidsin
grijpen en tot politisering van de econo
mie. De betrokken maatregelen worden 
weliswaar vaak afgeschilderd als tijdelijk 
maar dat was mijn oudoom oak, al werd 
hij bijna honderd. In de werkelijkheid 
wordt het bestaande stelsel bevestigd 
en verder uitgebouwd. Van een keuze 
voor een eigen stelsel is, ondanks 'Ge
spreide Verantwoordelijkheid' geen spra
ke. Het korte termijn-ontwijken van de 
keus impliceert echter dat de keus door 
anderen en voor langere termijnen wordt 
gemaakt. Het onbegrijpelijke hierbij is 
dat iedereen zien kan, hoe volledig het 
op de politieke democratie stoelende 
systeem met bet garanderende en regu
lerende vadertje staat heeft gefaald. 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

Het gemakkelijkst zou het zijn, mijn 
hier geuite kritiek af te doen met dood
doeners als 'blind vertrouwen in oude 
liberale oplossingen'. Alsof ik zou plei
ten voor een terugkeer van 19e-eeuwse 
verhoudingen, bijvoorbeeld tussen werk
gevers en werknemers, wanneer ik voor 
meer decentrale loongesprekken opteer. 
Want niets is minder waar. De 19e 
eeuw ligt ver achter ons. De huidige 
welvaart biedt ook wat het dragen van 
risico en verantwoordelijkheid betreft 
heel wat meer mogelijkheden. Het trou
we stokpaardje van de tegenstellingen 
tussen werkgevers en werknemers is 
echt volledig aftands, zeker op iets lan
gere termijn genomen. En over de iets 
langere termijn gaat het nu eenmaal in 
dicussies over de economische orde, 
waar ook 'Gespreide Verantwoordelijk
heid' zich in mengde. Decentrale loon
onderhandelingen vergroten de moge
lijkheden gezamenlijk de feitelijke 
economische ruimte in te schatten en 
vergroten de kans gezamenlijk als werk
gever en werknemer voor de genomen 
besluiten verantwoordelijkheid te dragen. 
Vervolgens mag er geen misverstand 
over bestaan dat in het herstellen van 
de band tussen mil en prijs, dus bij het 
inschatten van de economische mogelijk
heden, de marktsignalen centraal zullen 
moeten staan. Over de plaats van het 
marktmechanisme is 'Gespreide Verant
woordelijkheid' dan wel vaag, maar voor 
de in dat programma verwoorde idea
len is er buiten de markt om domweg 
geen alternatief. Maar, het zij herhaald, 
herstel van markteconomie is voor mij 
echt niet hetzelfde als herstel van het 
19e-eeuwse liberale kapitalisme. Ook 
ondernemen in collegiaal overleg tussen 
de partners, of om nog iets anders te 
noemen, arbeiderszelfbestuur kan niet 
functioneren zonder een goed markt
mechanisme zolang men het principe 
van de decentralisatie, zeker als dat 
stoelt op het subsidiariteitsbeginsel, 
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overeind wenst te houden. Kijkend naar 
het feitelijke stelsel wordt dan steeds 
duidelijker dat met het wegdrukken van 
de markt van de verwezenlijking van de 
bedoelde beginselen steeds minder te
recht komt. 

Economische modellen en economische 
politiek 
Uit het voorgaande komt het bekende 
adagium over de praktijk en de leer naar 
voren. Nog weinig is gezegd over de 
vraag of in deze dan toch de sterkere 
praktijk geen gelijk heeft. In de realiteit 
wordt immers gevaren op de uitkomsten 
van allerlei economische modelschattin
gen. Aan de hand van zulke constructies 
zou nagegaan kunnen worden wat de 
beste weg is om een gesteld doel te be
reiken, een acuut probleem te overwin
nen. Dan wordt de economische politiek 
heel pragmatisch opgehangen aan de we
tenschappelijke analyse. Er nog een eigen 
maatschappijvisie op na houden is onder 
zulke omstandigheden, consequent door
gedacht, een overbodige luxe geworden. 
Een dergelijk standpunt is niet vol te 
houden. Eerst en vooral niet omdat er 
geen objectief criterium voor de beste 
weg is. Er is geen meetlat voor bijvoor
beeld het nut van overheidsdiensten, 
voor de oplossing van het vraagstuk of 
meer politie ons gelukkiger zal maken 
dan een grater aanbod van meubelen. 
Ook in minder hager sferen dan het ge
luk is er geen eenduidig beste oplossing. 
Voor de volledige werkgelegenheid zijn 
vele mogelijkheden te bedenken. 
Vervolgens zijn er meerdere soorten eco
nomische modellen. Zij baseren zich 
op verschillende theorieen en resulteren 
voorts uit de vele manieren waarop de 
bouwer een compromis moet sluiten tus
sen zijn theoretische wensen en de grove 
beperkingen die het schaarse en relatief 
onbetrouwbare cijfermateriaal hem op
legt. Er valt tussen al die noodzakelijker
wijs verschillende modellen misschien 
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nog wei een onderscheid in goede en 
minder goede te maken. Maar ook dan 
blijft het uitkijken. Het model dat dit 
jaar goed was, kan er volgend jaar ho
peloos naast zitten omdat de werkelijk
heid inmiddels is veranderd. Zulke cru
ciale wijzigingen zijn aileen achteraf 
vast te stellen. Beleidsaanbevelingen op 
basis van modelsimulaties kunnen daar
om aileen worden overgenomen als het 
om wel heel duidelijke zaken gaat, waar 
niemand ook gezien de theoretische 
onderbouwing nog omheen kan. Zoals 
bekend bestaat er zelfs over de loonma
tiging geen eenstemmigheid. 
Modellen zijn zeer meegaande dingcn. 
Geduldig accepteren ze een forse beste
dings-, export-, investerings- of Ioon
impuls om ons alsdan de gevolgen ervan 
voor te rekenen. Op de vraag hoe zulke 
impulsen in de werkelijkheid georgani
seerd moeten worden geven ze helaas 
geen antwoord. 
Wat modellen per definitie niet kunnen 
is rekening houden met onvoorzienbare 
gebeurtenissen. Zeker deze schokken zul
len in eerste instantie door het econo
misch stelsel zelf moeten worden opge
vangen. Dit moet dan geschieden op al 
de decentrale niveaus waar de klappen 
aankomen. Aileen al om deze reden kan 
een goed functionerend systeem niet 
worden gemist. 
Samenvattend kan de economische poli
tick, ook geruggesteund door wetenschap 
en modellen, de coCirdinerende incasse
rende en regulerende werking van een 
goed economisch systeem niet overne
men. De gang van zaken met Bestek '81 
bevestigt deze stelling voor de zoveelste 
keer. Door onvoorziene gebeurtenissen 
(olieprijzen, wereldhandel, rente, ar
beidsproduktiviteitsontwikkeling) en 
door afwijkende visies en diagnosen van 
partijen kwam van de uitvoering van dit 
plan weinig terecht. De desbetreffende 
gebeurtenissen benadrukten de economi
sche politieke onmacht van de overheid, 
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temeer waar deze bovendien de hulp 
van een goed functionerend economisch 
stelsel moet ontberen. 
Tcnslotte nog dit. Een model is gebouwd 
op een verzameling relaties tussen groot
heden, anders gezegd op een economisch 
stelsel. In het beste geval geeft zo'n mo
del een redelijk getrouwe weergave van 
de werkelijkheid, dus van het feitelijke 
systeem. Als het feitelijke stelsel is ont
aard in chaos, wat moeten we dan van 
de modelmatige afspiegeling ervan ver
wachten? Toch allesbehalve de juiste 
weg om uit de chaos te geraken? Wei 
kunnen we door relaties te veranderen, 
door verdere analyses dus, achterhalen 
waar de pijn precies in zit: in de starre 
Ioonvorming bijvoorbeeld, in de afwen
teling of de arbeidsmarkt in ruimer 
verband. Goede modellen in de zin van 
werkelijkheidsgetrouwe modellen zijn 
aldus beschouwd eerder bruikbaar om 
karakteristiken van en gebreken in het 
feitelijk stelsel op het spoor te komen. 
Het model houdt ons dan de spiegel 
voor hoe het is en hoe het zijn kon. Per
soonlijk zie ik in die functie van mo
dellen meer dan in hun gevreesde of 
verhoopte steun aan n6g meer naar zich 
toetrekkende overheden. 

Slot: bet falende CDA 
Een periode van vier jaar gezamenlijk 
regeren van VVD en CDA Iigt achter 
ons. De balans van hun ondernemen is 
negatief. Niet zozeer omdat de werkloos
heid toenam en het probleem van de 
staatsfinancien niet dichter tot een op
lossing werd gebracht. Voor deze zaken 
worden terecht onvoorziene binnen- en 
buitenlandse gebeurtenissen ter verkla
ring en excusering aangevoerd. Door dat 
te doen bevestigt men echter expliciet 
de onmogelijkheid om met behulp van 
ingrijpen en sturen door de overheid de 
economische problematiek op te lassen. 
Zeker in woelige tijden zullen er altijd 
onvoorziene gebeurtenissen zijn waarop 
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kommernis tonen met het CDA als dood
lopend spoor. De economische politiek 
die de partij voert wordt kennelijk be
dacht en aangedragen door anderen. Met 
als grote symbool daarvan nu het pro
gramma van 10 punten voor herstel, 
als grootste gemene deler ontleend aan 
de plannen van anderen! 

de overheid, nog eens extra vertraagd 
door parlementaire democratische proce
dures, aileen maar te laat kan reageren. 
Behalve de overheid was het stelsel voor 
de rest kennelijk evenmin in staat om de 
bedoelde onvoorziene schokken op te 
vangen. Zo stond de overheid er in al 
haar machteloosheid nog praktisch aileen 
voor ook in de bestrijding van de werk
loosheid en de andere euvels. Nogmaals, 
om deze reden is de balans niet negatief. 
De balans is negatief omdat, ondanks 
dit feitelijk constateren van een tekort
schietend, verstard systeem met een 
machteloze overheid, niets is ondemo
men om de zaak alsdan bij de kern aan 
te pakken, namelijk bij het falende sy
steem zelf. Mocht althans een enkele 
afzonderlijke minister proberen het met 
dat stelsel tenminste niet erger te maken 
dan stond hij daarin praktisch aileen. 
Voor het overige heeft men door regu
lering en wetgeving en door het gevoerde 
economische beleid dat gewraakte stelsel 
juist verder ge'institutionaliseerd. 
Een dergelijke houding valt te billijken, 
als het niet anders had gekund bij gebrek 
aan een goed alternatief. Maar dat alter
natief is er wei. Het werd wat het CDA 
betreft opnieuw, zij het niet steeds even 
duidelijk en consequent, verwoord in 
'Gespreide Verantwoordelijkheid'. A an 
dat alternatief is slechts lippendienst be
wezen, ter verwezenlijking ervan zijn 
hooguit kleine stapjes gezet (omdat poli
tiek voorzichtig moet zeker) naast grote 
stappen in de tegenovergestelde richting 
(omdat politiek onvoorzichtig moet 
zeker). 
Het CDA lijkt ontheemd. Het raakt los 
van haar grondgedachten omtrent de 
kwaliteit van de economische orde, en, 
in dat kader, van het subsidiariteitsbegin
sel. Er prijkt een kloof tussen woord en 
daad. Zoiets moet op de duur gaan op
breken. Voorzitter Bukman maakte op 
de verkiezingsavond een opmerking over 
D'66 als parkeerbaan. Hij zou beter be-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/81 

V66r mij ligt de discussie tussen de heren 
Albeda, Andriessen, Lubbers, Schouten 
en Van Zuthem (in Christen Democra
tische Verkenningen 0/81). De redactie 
vroeg mij daarop te reageren. Gelukkig 
waarschuwt de niet-politicus Van 
Melsen in dezelfde aflevering voor het 
gevaar van een puur programmatisch 
CDA. Gelukkig wijzen de niet-politici 
Schouten en in mindere mate Van Zuthem 
in de bedoelde discussie op de grate 
problematiek van de economische orde 
als logische achtergrond voor de econo
mische politiek, als onmisbaar integre
rend bestanddeel in elke maatschappij 
en als het grate economische knelpunt 
van het moment. Wat de politici even
wei in dit gesprek te berde weten te bren
gen rond ons falende huidige systeem 
en de alternatieven, is ronduit teleurstel
lend en zou je de appetijt doen bederven. 
Ze ontwijken met uitzondering mis
schien van Andriessen het probleem, 
kruipen onmiddellijk in hun bekende 
schulp van het schijnbaar haalbare en 
debiteren overigens de plichtmatige op
merkingen met betrekking tot matiging, 
inkomensbeleid, investeringspoiitiek en 
deeltijdbanen. Ruiterlijk het failliet van 
het huidige stelsel zonder arbeidsmarkt 
toegeven is er niet bij. Laat staan het 
open en met elan en creativiteit (en welke 
fraaie woorden verder) ingaan op de be
tekenis van in eigen kring naar voren 
gebrachte alternatieven. Een opstelling, 
geheel in lijn met wat de laatste jaren in 
dit opzicht vertoond is. 
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Dr. B. de Vries is lid van de CDA Tweede Kamer
fractie. 

Is het zout smakeloos geworden? 

Graag voldoe ik aan hct verzoek van de redactie om te reageren op het artikel van 
prof. Kolnaar. Als we in de spiegel kijken, die hij ons voorhoudt, hebben we reden 
te schrikken. Is het CDA echt zo lelijk? Of is de spiegel gemaakt van glas, dat 
scherp vertekende beelden weerkaatst? 

Het verhaal van Kolnaar is hard, on
evenwichtig en daardoor deels onwaar; 
het bevat echter tegelijkertijd voldoende 
clementen om ernstig over na te denken. 
De bittere teleurstelling in het CDA, 
die uit het hele artikel spreekt, vormt 
een duidelijke aanwijzing, dat het daar
bij om belangrijke zaken gaat. 
In de kern kan de teleurstelling van 
Kolnaar worden weergegeven in het al
oude verwijt aan het christendom: 'Jullie 
leer is mooi, maar je lev en deugt niet'. 
In de praktijk van het politieke bedrijf 
bewijzen we nog nauwelijks lippendienst 
aan onze idealen. Elk klein stapje in de 
goede richting gaat steevast gepaard met 
een grote stap in de verkeerde richting. 
Die kloof tussen woord en daad maakt 
het CDA erger dan een parkeerbaan. 
Het is een doodlopend spoor. Ons zout is 
smakeloos geworden en kan dus maar 
beter weggegooid, afgedankt, worden. 
Ik wil proberen een paar hoofdlijnen uit 
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het betoog van Kolnaar, die hem tot deze 
conclusie voeren, nader te bezien. 

Gespreide V erantwoordelijkheid 
Een eerste hoofdlijn is dat er in moei
lijke economische tijden behoefte be
staat aan een duidelijke visie omtrent de 
gewenste economische orde. Van over
heidsmaatregelen mag in zo'n periode 
niet teveel heil worden verwacht, omdat 
zulk beleid altijd gebaseerd zal zijn op 
modellen die veel te schematisch zijn 
om voldoende houvast voor een werkelijk 
doelmatig beleid te geven. 
Het beste wat je daarom kunt doen is 
kiezen voor een stelsel, dat in zichzelf 
een groot probleemoplossend vermogen 
heeft. Zo'n stelsel biedt de overheid de 
mogelijkheid vrij ver terug te treden 
door in de samenleving min of meer 
automatisch de krachten te mobiliseren, 
die nodig zijn om de problemen effectief 
te bestrijden. De overheid zelf kan dan 
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in hoofdzaak volstaan met ondersteu
nende maatregelen en het vaststellen van 
randvoorwaarden. 
Kolnaar vindt deze opvatting terug in 
ons rapport 'Gespreide Verantwoorde
lijkheid'. Hij herkent die lijn evenwel 
niet in het in de afgelopen jaren vanuit 
het CDA gevoerde beleid. Hij ziet tussen 
ideaal en werkelijkheid een diepe kloof. 
Ik ga nu niet direct in op de vraag of 
die kloof inderdaad bestaat. Het lijkt 
me nuttig eerst twee andere vragen te 
stellen, namelijk 
a) valt de zienswijze van Kolnaar in
derdaad samen met die van Gespreide 
V eran twoordelijkheid en 
b) biedt Gespreide Verantwoordelijkheid 
een visie op de economische orde, die in 
moeilijke tijden voldoende houvast geeft? 

ad a) Het is waar dat het toekennen 
van steeds meer sturende bevoegdheden 
aan de overheid in Gespreide Verant
woordelijkheid wordt beschouwd als een 
heilloze weg. Dat impliceert echter geen 
terugtredende overheid, maar een over
heid, die zich erg actief bezighoudt met 
het hergroeperen van verantwoordelijk
heden, zodanig dat die verantwoordelijk
heden komen te liggen op het Jaagste 
niveau waar offers en baten direct tegen 
elkaar afgewogen kunnen worden. 
Kolnaar concludeert daar voor zichzelf 
uit dat aan het marktmechanisme als 
coordinatie-instrument in het economisch 
Ieven een cruciale betekenis moet wor
den toegekend. Tegelijkertijd signaleert 
hij echter terecht dat Gespreide Verant
woordelijkheid op dit punt niet uitblinkt 
door duidelijkheid. 
Er is meer aandacht voor de herschik
king van verantwoordelijkheden binnen 
en tussen organisaties dan voor de wijze 
waarop de beslissingen van de afzonder
lijke organisaties op de verschillende 
niveaus op elkaar afgestemd worden. 
Bovendien lijkt het wel alsof het Kolnaar 
is ontgaan, dater in Gespreide Verant-

woordelijkheid veel staat dat betrekking 
heeft op het meso- en macro-niveau. 
Kortom, ik vind dat Kolnaar zich te ge
makkelijk achter Gespreide Verantwoor
delijkheid verschuilt; het komt hem te 
goed uit om te doen alsof dat rapport 
een heldere visie bevate, die samenvalt 
met de zijne. 

ad b) Persoonlijk heb ik grate waarde
ring voor Gespreide Verantwoordelijk
heid; de christen-democratische geest die 
het stuk uitstraalt spreekt mij erg aan. 
Maar als econoom en als politicus moet 
ik tegelijk constateren, dat er nog teveel 
open einden zijn overgebleven. We kun
nen niet zeggen dat het CDA met dit 
stuk uitgedacht is over de economische 
orde. Ik wil dat toespitsen op een punt 
dat erg essentieel is. 
Als in Gespreide Verantwoordelijkheid 
wordt gesproken over verantwoordelijk
heid gaat het steeds over verantwoorde
Jijkheid die georienteerd is naar de ge
zichtspunten van rentmeesterschap en 
solidariteit. Overal waar verantwoorde
lijkheid wordt gelegd en beleefd zullen 
die beide gezichtspunten tot gelding ge
bracht moeten worden. Als we ervan 
uitgaan, dat dat inderdaad gebeurt, wordt 
de vraag naar de afstemmings- en de co
ordinatieproblematiek als vanzelf minder 
klemmend. Als de gezichtspunten van 
rentmeesterschap en solidariteit bij elke 
beslissing voldoende tot hun recht komen 
behoeven we immers niet bang te zijn 
dat sociale en ethische gezichtspunten 
in de verdrukking komen. 
Maar wat doen we als niet deze gezichts
punten, maar orientaties van eigenbelang 
en groepsbelang in de praktijk de door
slag blijken te geven bij de wijze waar
op verantwoordelijkheid wordt beleefd? 
Aanvaarden we dat dan? Of zullen we 
dan met een bloedend christen-democra
tisch hart bezwijken voor de oplossingen 
van de socialisten? 
In een nog altijd gebroken wereld is dat 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/81 



454 

mg 

or
e 

!e-
(

die 
11. 

oet 
eel 
m
:it 
he 
mt 

id 
lijk
de
ge
~n 

te
en 
ge
an 
rordt 
~co-

1der 
an 
~Ike 

)men 
ijn 
en 

:hts
elang 
or
aar
~efd? 

we 
ocra
ingen 

dat 

SOCIAAL-ECONOMISCH 

voor mij de hamvraag, waarop Gespreide 
Verantwoordelijkheid (nog) geen duide
lijk antwoord geeft. Zelf wil ik we! een 
poging tot een antwoord wagen. Mijn 
uitgangspunt daarbij is dat door de hele 
bijbel heen telkens weer blijkt dat God 
de mens in een positie heeft willen plaat
scn waarin hij kan en moet kiezen tussen 
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, 
tussen goed en kwaad. Echte verant
woordelijkheid zal daarom aan een ieder 
zoveel mogelijk ruimte moeten Iaten 
om die keuze te maken. Het kan daar
om niet de taak van de overheid zijn 
om mensen en groepen van hun verant
woordelijkheid te beroven als zij die ver
keerd beleven. Het is wel de taak van de 
overheid om de samenleving zo te orde
nen dat positieve antwoorden als het 
ware worden uitgelokt. En het is ook de 
taak van de overheid om een schild voor 
de zwakken te zijn, d.w.z. ook voor de 
zwakken ruimte te reserveren voor het 
beleven van hun verantwoordelijkheid; 
als het daarvoor nodig is de sterken in 
hun vrijheid te beknotten dan is dat aan
vaardbaar. 
Het zou mij vee! deugd hebben gedaan 
als dit in Gespreide Verantwoordelijk
heid ook duidelijk zo was uitgesproken 
en niet aileen omdat dat ons het verwijt 
zou hebben bespaard dat het rapport 
uitgaat van een onbijbels optimistisch 
mensbeeld. Het is een punt dat naar 
mijn overtuiging het hart van onze poli
tieke visie raakt, omdat het in de prak
tische politick vaak beslissend is voor 
de weerstand die wij hebben tegen de 
verleiding van socialistische oplossingen 
voor concrete problemen. Ik vrees dat 
Kolnaar niet helemaal ongelijk heeft als 
hij constateert, dat de praktijk leert dat 
die weerstand niet zo erg groot is. 

CDA als brede beweging 
Het is echter niet aileen een kwestie van 
meer of minder weerstand. W ezenlijker 
waarschijnlijk is dat onder christenen 
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over deze zaken verschillend wordt ge
dacht. Niet aileen binnen de samenleving, 
ook binnen de kerken hebben zich de 
afgelopen decennia grote veranderingen 
voltrokken. Ook in hun denken over 
rnaatschappelijke, economische en poli
tieke vraagstukken zijn christenen bloot
gesteld aan allerlei wind van leer. De 
pluriformiteit in denken die daardoor 
gevoed is vindt onvermijdelijk zijn door
werking in een brede christen-democra
tische volkspartij als het CDA wil zijn. 
Het is legitiern als Kolnaar van zo'n partij 
vraagt, dat zij een duidelijke koersbepa
lende functie vervult in de sarnenleving. 
Maar hij zal er evenzeer oog voor moe
ten hebben dat zo'n partij terzelfdertijd 
een weerspiegeling is van wat er leeft 
en beweegt in haar brede achterban. 
Als hoogleraar in de economic is 
Kolnaar volledig op de hoogte van aile 
kritiek die de afgelopen vijftien jaar 
over onze econornische orde is uitge
stort. Hij weet hoeveel indruk het rap
port van de Club van Rome, de boeken 
van Galbraith, Marcuse, het neo-marxis
me, de opvattingen van de Frankfurter 
Schule, etc. in ons land gemaakt hebben. 
Ik veeg dat niet allemaal op een hoop, 
maar vermeld het slechts ter adstructie 
van mijn stelling, dat onze econornische 
orde vanuit verschillende invalshoeken 
op indringende wijze ter discussie is ge
steld. Er ontstond een sociaal-culturele 
bovenstroom die eigenlijk a priori kri
tisch stond tegenover al het bestaande 
en a priori sympathiek tegenover aile 
streven naar vernieuwing. Suggestieve 
etiketten als 'handhaven van de status 
quo', 'progressief' en 'fundamentele her
vormingen', werden daartoe kwistig be
dacht en geplakt. Terwijl de samenleving 
steeds ingewikkelder werd narn de nei
ging tot ideologische vertekening en 
versirnpeling hand over hand toe. 
Het is voor een brede politieke bewe
ging niet gemakkelijk om in een derge
lijke woelige periode een duidelijke 
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koers te varen. Zulk een partij kan nooit 
een monolitisch geheel zijn met een vast
omlijnde, onveranderlijke leer omtrent 
de economische orde. Het is dan ook 
volstrekt begrijpelijk dat er binnen het 
CDA behoefte ontstond aan een her
nieuwde bezinning op onze sociaal
economische orde. Die behoefte ont
stond ook bij andere politieke partijen 
en ook bij belangrijke maatschappelijke 
organisaties als de vakbeweging. En als 
ik dan terugkijk ben ik van mening dat 
de partijen die samen het CDA zijn gaan 
vormen redelijk stabiel op deze hele ont
wikkeling hebben gereageerd. 
Het rapport 'Gespreide Verantwoorde
lijkheid' zie ik in dat verband zowel als 
een symbool van die stabiliteit als van 
openheid en van bereidheid om waarde
volle elementen uit nieuwe denkwerelden 
over te nemen. Dit sluit niet uit, dat in 
de praktische politiek het polariserende 
links-rechts-denken ons onzeker heeft 
gemaakt; te beducht vooral ook om za
ken aan de orde te stellen of hard te ver
dedigen, die als rechts of als conservatief 
aan de kaak gesteld zouden kunnen 
worden. 

Crisis van de orde? 
Volstrekt op een lijn met 'Gespreide 
Verantwoordelijkheid' zit Kolnaar als hij 
stelt dat de huidige crisis ook een crisis 
van het economische stelsel is. In ruil 
voor de belofte van allerhande zekerhe
den worden in de verzorgingsstaat steeds 
meer verantwoordelijkheden in laatste 
instantie aan de overheid toegekend. 
Daarmee worden de verantwoordelijk
heden die mensen en groepen zelf dragen 
stukje bij beetje uitgehold. In werkelijk
heid is het probleemoplossend vermogen 
van het stelsel daardoor niet groter maar 
kleiner geworden. 
Tot zover ben ik het volledig met 
Kolnaar eens. Maar ligt hier de hoofd
oorzaak van onze huidige sociaal- econo
mische ellende? In zijn slotparagraaf 
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stelt Kolnaar het zo niet. Daar stelt hij 
dat daarvoor terecht onvoorziene bin
nenlandse en buitenlandse oorzaken ter 
verklaring en excusering kunnen worden 
aangevoerd. Maar in de paragraaf 'de 
economische crisis: crisis van het stelsel', 
wordt ons eigen slecht werkende stelsel 
wel degelijk aangewezen als hoofdoor
zaak van de werkloosheid. 
Ik bestrijd dat. Dat Nederland zijn deel 
krijgt van de internationale economische 
malaise ligt niet aan ons economische 
stelsel. In feite stelt Kolnaar dat dat niet 
zo zou behoeven te zijn als onze arbeids
markt maar soepel genoeg functioneerde. 
Ook als de internationale economische 
ontwikkeling stagneert zijn er voor een 
klein land als Nederland nog altijd vol
doende afzetmogelijkheden door ons 
marktaandeel te vergroten; dat kan als 
onze lonen en prijzen maar voldoende 
flexibel zijn in benedenwaartse richting. 
Tegen deze klassiek-economische rede
nering kunnen nogal wat bezwaren wor
den aangevoerd. In de eerste plaats 
werkt zo'n proces in een hoogge"indu
strialiseerde samenleving, die zich te 
eenzijdig heeft toegelegd op sectoren 
die structureel de wind tegen hebben, 
pas op heel lange termijn. 
In de tweede plaats kan het effect van 
flexibele lonen en prijzen in niet onbe
langrijke mate worden tenietgedaan 
door het effect van een flexibele wissel
koers. Beide factoren hebben de Neder
landse economie in de jaren zeventig 
parten gespeeld. 
Na de eerste olie-crisis werd steeds dui
delijker dat wij met onze energie-inten
sieve industrie in de verkeerde hoek za
ten. Tegelijkertijd resulteerde de toene
mende steun die onze betalingsbalans 
ondervond van de gasexport in een niet 
geringe opwaardering van de koers van 
de gulden. Pas de laatste jaren speelt 
die opwaardering van de gulden nauwe
lijks een rol meer. En juist in deze jaren 
zien we ook dat de matiging van onze 
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nominale loonontwikkeling wel degelijk 
weer gaat doorwerken in een versterking 
van onze internationale concurrentie
positie. 

Juist als Kolnaar een oordeel wil geven 
over het beleid van de afgelopen kabi
netsperiode mag hij niet volstaan met op 
te merken dat de loonkosten tussen 1965 
en 1978 bij ons 18 % meer stegen dan 
bij onze concurrenten. Het meest rele
vant is immers dan wat er in de periode 
sedert 1978 is gebeurd! Welnu, volgens 
het Centraal Economisch Plan 1981 blij
ven de loonkosten per eenheid produkt 
in de periode 1978-1981 ca. 20% acbter 
bij die van onze buitenlandse concurren
ten. Weliswaar is dat sterk geconcen
treerd in de jaren 1980 en 1981 en zul
len de positieve effecten daarvan pas 
geleidelijk doorwerken, maar dat is bier 
niet aan de orde. Wat wel aan de orde 
is, is dat bier sprake is van volstrekt iets 
anders dan een falend beleid. 

Betekent dat dat ik van oordeel ben dat 
het met de werking van onze arbeids
markt best meevalt? Neen, maar mijn 
problemen liggen ergens anders kenne
lijk dan die van Kolnaar. 
Wat Kolnaar bepleit komt in feite neer 
op een terugkeer naar de arbeidsmarkt 
van de negentiende eeuw. Dat is een 
arbeidsmarkt, waarop vakbonden en col
lectieve arbeidsovereenkomsten geen rol 
spelen. Er is geen scbeiding tussen loon
vorming en vraag en aanbod van arbeid. 
Wie filosofeert over terugkeer naar een 
dergelijke situatie plaatst zichzelf vol
strekt buiten de realiteit. 
Maar Gespreide Verantwoordelijkbeid 
dan? Daarin wordt ook gepleit voor 
een situatie, waarin in toenemende mate 
op het niveau van de individuele onder
neming beslist wordt over de lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden? Ja, inder
daad, maar dan wel binnen een structuur 
waarin de werknemers intensief worden 
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betrokken bij alle belangrijke afwegin
gen. 
Bovendien wordt in 'Gespreide Verant
woordelijkheid' als ik bet goed zie niet 
gepleit voor een afschaffing van c.a.o.'s. 
Er blijft plaats voor collectieve overeen
komsten, waarin minimumniveaus wor
den vastgelegd om te verbinderen dat in 
bepaalde ondernemingen de arbeidsvoor
waarden op een onaanvaardbaar laag 
peil komen te liggen. Ook dat bescbouw 
ik in onze samenleving als een nauwe
lijks haalbare kaart, zolang de vakbe
weging successen aan het loonfront blijft 
bescbouwen als een primaire bestaans
voorwaarde. Het is de vraag of de vak
beweging dat goed ziet. Op langere ter
mijn zou er wellicbt voor een vakbewe
ging die zicb opstelt als een soort sociale 
ANWB een veel stabielere toekomst weg
gelegd zijn, maar zolang de vakbeweging 
dat zelf anders ziet bebben we daar niet 
veel aan. 
Dat neemt evenwel niet weg dat ik bet 
eens ben met de opvatting van Kolnaar 
dat vrije loononderbandelingen op bet 
niveau van de centrale organisaties van 
werkgevers en werknemers veel te ver 
van de feitelijke arbeidsmarkt afstaan. 
Daarbij komt dat in deze onderhande
lingen in feite ook beslist wordt over 
een groat deel van de collectieve uitga
ven, namelijk de ambtenarensalarissen 
en de sociale uitkeringen. In ons systeem 
is die relatie erg direct vanwege de for
meel vastgelegde koppelingsmechanis
men. Maar materieel zou die relatie ook 
zonder de koppelingsmecbanismen in 
belangrijke mate blijven bestaan. 
Door de mate waarin de contractlonen 
stijgen wordt in feite beslist over een 
van de meest cruciale macro-economi
sche grootbeden. Het deel van de ruimte 
dat langs die weg wordt opgeeist door 
de lonen bepaalt tegelijkertijd de ruimte 
die er overblijft voor rendementen en 
collectieve uitgaven. Alleen via afwente
Iingsprocessen die de inflatie en de col-
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lectieve lastendruk opjagen kan daarin 
nog wat verandering worden gebracht. 
Juist omdat het bier gaat om een zo 
cruciale macro-economiscbe grootbeid 
beb ik er geen moeite mee, dat de cen
trale overbeid invloed uitoefent op wat 
wij gewend zijn te noemen de initiele 
looncomponent, dus de omvang van de 
contractloonstijgingen. Die invloed zou 
zodanig moeten worden gebruikt dat er 
binnen de ondernemingen nog voldoen
de financiele ruimte overblijft om reser
ves op te bouwen, te investeren, maar 
ook om die aanpassingen in de belonings
verboudingen aan te brengen, die in ver
band met de vraag en aanbodverboudin
gen op de arbeidsmarkt nodig zijn. 
Ook wat dit betreft ben ik over de in 
de afgelopen periode bereikte resulta
ten niet belemaal ongelukkig. In vergelij
king tot bet buitenland is de initiele 
loonontwikkeling bij ons zeer gematigd 
geweest. Daarnaast is in toenemende 
mate het besef gegroeid, dat onze ar
beidsmarkt dermate verstard was, dat 
de ruimte voor incidentele loonsverho
gingen (promoties e.d.) vergroot moet 
worden. In bet program Lubbers/De 
Koning werd daarvoor 2 % ruimte per 
jaar gereserveerd; dat is aanzienlijk 
meer dan de I/2% waarover nog in 1978 
werd gesproken. Er is hier inderdaad 
sprake van een situatie waarin de feite
lijke en gewenste orde ver uit elkaar Jig
gen. Maar er is tegelijk sprake van een 
beboedzame paging om, door het ver
groten van de ruimte voor incidentele 
Ioonontwikkelingen, die afstand geleide
lijk te overbruggen. 

Verkeerde stappen? 
Uit het voorgaande blijkt dat ik bet 
niet eens ben met Kolnaar als hij de 
looningrepen van de afgelopen periode 
als grate stappen in de verkeerde richting 
typeert. Het gaat bier om bet banteren 
van een instrument dat past binnen bet 
kader van wat in het Keynesiaanse jargon 
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beet het globale economiscbe beleid, 
dat op bet macro-economiscbe niveau 
dient te worden gevoerd. 
Anders ligt bet met bet nivelleringsbe
leid. Dat staat inderdaad op gespannen 
voet met de opvattingen van Gespreide 
Verantwoordelijkbeid. Het staat evenwel 
niet op gespannen voet met bet verkie
zingsprogram van bet CDA. Die beide 
stukken van onze partij zijn op dit punt 
dus duidelijk niet consistent. 
In de praktiscbe politiek gedraagt het 
CDA zich op dit punt nog wat onzeker. 
Niettemin is er sprake van een geleidelij
ke kentering. Zo werd dit voorjaar een 
motie door de CDA-fractie ondersteund, 
waarin gesteld werd dat de inkomens
verschillen tussen minimum en modaal 
niet verder verkleind moeten worden 
en dat grate voorzicbtigbeid geboden is 
bij bet verder verkleinen van de verschil
len tot bet niveau van twee keer modaal. 
In bet program Lubbers/De Koning 
wordt die opvatting in feite bevestigd. 
Ook wat bet prijsbeleid en bet buurbe
leid betreft kan ik Kolnaar niet belemaal 
ongelijk geven. Maar ook daar beeft hij 
er weinig oog voor dat in een parlemen
taire democratie, waarin zoveel (belan
gen)groepen zoveel invloed op het beleid 
hebben, elke koerswending uiterst traag 
verloopt. Wat er in ons program gezegd 
wordt over buurbarmonisatie en verho
ging van normbuurquotes e.d. vindt bij 
kennelijk niet eens de moeite waard om 
zelfs maar mee te wegen in zijn oordeel. 
Terecht stelt Kolnaar dat de nieuwe inzet 
van meer overbeidsingrijpen weleens 
zou kunnen worden bet gericbte inves
teringsbeleid. Vanuit de PvdA en de FNV 
wordt inderdaad sterke aandrang in die 
ricbting uitgeoefend. Het CDA pleit 
niet voor een beleid waarin de overheid 
zicb met investeringsbeslissingen van on
dernemingen bezighoudt. Maar regerin
gen die steunen op een brede meerder
beid in bet parlement kunnen niet ge
maakt worden door aile verlangens van 
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andere partijen keihard af te wijzen. J e 
kunt ook proberen te zoeken naar een 
creatief compromis. En als dan blijkt 
dat een ontoereikend financieel weer
standsvermogen een belangrijke oorzaak 
is van het gebrek aan investeringslust 
kan het zinvol zijn te trachten die inves
teringslust weer aan te moedigen door 
het mobiliseren van financiele fondsen; 
als een instelling buiten de overheid 
zich met de toedeling van die fondsen 
bezighoudt en de toedeling geschiedt 
op basis van marktconforme criteria, 
zie ik daar geen kwaad in. 
Er is geen sprake van dat het CDA 
bezig is mede een investeringsbeleid van 
de grond te tillen waarbij de overheid 
investeringsprojecten bedenkt of selec
teert, zoals Kolnaar suggereert. 

Slotopmerkingen 
Aan bet eind van mijn betoog kom ik 
tot de conclusie dat de spiegel die Kolnaar 
het CDA voorhoudt inderdaad gemaakt is 
van verkeerd glas. Het beeld dat hij ons 
voorhoudt klopt op belangrijke punten 
niet. Maar bet is wel juist dat bet CDA 
niet beschikt over een eenduidige, hel
dere opvatting over de meest gewenste 
ontwikkeling van ons economisch stel
sel. 'Gespreide Verantwoordelijkheid' 
geeft daarvoor wel belangrijke en goede 
aanzetten, maar een voortgezette discus
sie over de open einden is gewenst en 
urgent, mede gelet op bet feit dat bet 
CDA ook kleur zal moeten bekennen 
ten aanzien van de bredere problematiek 
van de toekomst van de verzorgings
staat. Tussen Gespreide Verantwoorde
lijkheid en ons verkiezingsprogram be
staat op een aantal punten spanning. 
Die spanning bestaat ook op een aantal 
punten met de stellingnames die bet 
CDA in de praktische politiek betreft. 
Daardoor bedreigt ons inderdaad bet ge-
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vaar van het zout dat smakeloos wordt. 
Er is echter ook de andere kant. De kant 
van een brede volkspartij, die niet aileen 
Ieiding geeft, maar ook zelf de bewegin
gen in de samenleving weerspiegelt. De 
kant van bet praktische beleid, waar
door wei degelijk de koers van de sa
menleving bijgestuurd is. Bestek '81 
zette in veel opzichten een goede koers 
uit, waarvoor de samenleving - en ook 
veel politici - op dat moment nog niet 
rijp was en die dan ook op fel verzet 
stuitte. Langzaam maar zeker kwam de 
boodschap echter over. De mensen wer
den zich bewust van de omvang en ernst 
van de crisis. Er kwam een kritische be
zinning op de doorgeschoten verzorgings
staat op gang. Er werden door linkse 
economen 'drastische alternatieven' 
voorgesteld, die hun eigen geestverwan
ten als onversneden rechts in de oren 
klonken. Er kwam een eenstemmig 
advies van de Commissie Wagner over 
een industrieel reveil, dat bepaald niet 
pleit voor bet verleggen van investerings
beslissingen naar de overheid. Er begint 
bereidheid te groeien om de ruimte te 
maken die nodig is om verstarringsver
schijnselen op de arbeidsmarkt te door
breken. Het is allemaal veel minder dan 
Kolnaar en met hem vele anderen ge
wenst hadden en nodig oordeelden. En 
ik erken dat de signalen die het CDA 
uitzond, bet appel dat gedaan werd, 
krachtiger hadden kunnen zijn, maar 
dat rechtvaardigt allerminst zulk een 
volstrekt negatief oordeel als Kolnaar 
velt. Het zou hem veeleer moeten aan
sporen om een constructieve bijdrage te 
leveren aan de verdere ontwikkeling van 
de christen-democratie in dit land. 
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door dr. K. J. Hahn 

Jan van der Putten: Latijns Amerika politiek. 
Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 25 Ianden. ~ 

Uitg. Van Gennep in de serie 'Kritiese Biblioteek', 1 
Amsterdam, 1980; 195 p. Prijs f 19.50. 

Dit boek wordt besproken door dr. K. J. Hahn, 
adjunct-secretaris van de Europese Unie van 
Christen Democraten. 

Latijns Amerika 

Het is geen geringe onderneming om op het ogenblik een overzicht over het gehele 
Latijnsamerikaanse continent te durven geven. De situatie is uitermate complex, 
ook voor de insider moeilijk te doorschouwen, bovendien echter in een snelle 
evolutie verwikkeld dat alles wat vastgesteld of beweerd wordt, door de werkelijk
heid reeds is achterhaald. 

Toch moet men een zo goede en ervaren 
kenner van Latijns Amerika als Jan van 
der Putten dankbaar zijn, dat hij deze 
poging juist nu heeft ondernomen, omdat 
meer dan ooit behoefte bestaat aan een 
beknopte en degelijke informatie over 
de politieke situatie en haar recente 
voorgeschiedenis in de afzonderlijke Ian
den van dit bewogen continent. In zijn 
korte inleiding geeft de schrijver meteen 
de grenzen aan waarbinnen hij zijn ma
teriaal aanbiedt: zijn boek bevat aileen 
'een deel van de Latijnsamerikaanse 
realiteit', namelijk de politieke ontwik
kelingen in de afzonderlijke Ianden. Bo
vendien gaat het hem niet om een weten
schappelijk-politologische analyse noch 
ook om een oordeel over de algemene 
politieke faktoren als het grootgrondbe
zit, de kerk, de intellectuelen, de vakbe
weging, de buitenlandse politieke invloe
den, in internationale commerciele be
langen. Van der Putten wil de lezer een 
eerste summiere informatie over de afzon
derlijke Ianden geven, en geeft dan ook 
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aan ieder hoofdstuk per land een encyclo
pedische informatie vooraf over: uitge
strektheid, bevolking, politiek systeem, 
politieke partijen. Tenslotte beklemtoont 
hij, en dit is inderdaad noodzakelijk in 
het oog te houden, dat zijn gegevens het 
'heden', de situatie van 1 januari 1980 
betreffen. 
Binnen dit kader biedt de schrijver in
derdaad zeer waardevolle en geconcen
treerde beschrijvingen over de politieke 
ontwikkelingen in de afzonderlijke Ian
den van de laatste decennia, met gebruik 
van het materiaal dat hij reeds eerder 
in artikelen over Latijns Amerika in de 
Nederlandse kranten heeft gepubliceerd. 
Zijn verwijzingen naar de algemene 
maatschappelijke, economische en cultu
rele problematiek van deze Ianden ver
hogen natuurlijk de waarde van zijn por
trettering van deze Ianden. Voor een 
vlugge en heldere informatie vormt het 
boek van Vander Putten, die jarenlang 
in verscheidene Ianden van Latijns 
Amerika leefde en werkte, daarom ook 
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een bijna onmisbare bron. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat aan 
zo een beknopte behandeling van een 
gigantische realiteit gebreken blijven 
hangen die niet onvermeld kunnen blij
ven. Een zekere onevenwichtigheid in 
de behandeling van de afzonderlijke 
Ianden, zo verschillend in geschiedenis, 
maatschappelijke structuur en politiek 
kader, is onvermijdelijk, ze kan echter 
zo groot worden dat het een onrecht
vaardige en zelfs onjuiste voorstelling 
van zaken wordt. Als kleine Ianden zo
als Ecuador, Honduras etc. in hun in
terne politieke ontwikkeling een exacte 
behandeling ondervinden, dan is het on
beprijpelijk dat voor een groot en belang
rijk land als Chili de figuur en de rege
ring van Eduardo Frei zo goed als de 
chileens christen-democratic bijna 
overgeslagen worden ten gunste van het 
regime van Allende. 
Dat Van der Putten openlijke voorkeur 
heeft voor de progressieve en revolutio
naire krachten van het continent, is zijn 
goed recht en in vele gevallen zullen 
velen hem zonder moeite ook kunnen 
volgen. Aile positieve kanten van de 
christelijke democratic van Chili tot op 
de dag van heden, namelijk als effectieve 
oppositie tegen Pinochet, over het hoofd 
zien evenals de ernstige fouten die 
Allende en vooral de secretaris-generaal 
van de socialistische partij Carlos Alta
mirano Orrego begingen, betekent niet 
minder dan dat met de feiten wat zorge
loos wordt omgegaan. 
Hier zijn nog steeds belangrijke vragen 
open die tenminste genoemd zouden 
moeten worden - zoals bijv. de Ieider 
van de Italiaanse communisten Berlinguer 
een maand na de dood van Allende 
schreef over de Chileense ervaringen: 
'De socialisten en communisten kunnen 
nooit de democratische revolutie verwe
zcnlijken, ook niet als ze 51 % van de 
stemmen achter zich hebben, zonder de 
medewerking van de middenklasse' (in 
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casu de christen-democraten, bedoelde 
Berlinguer). Altamirano antwoordde 
maanden later daarop: 'Het proletariaat 
kan met de middenklasse pas onderhan
delen, als het het monopolie van de 
macht veroverd heeft.' Deze mening 
heeft Altamirano altijd verdedigd, we
tende dat Allende over een minder
heidsregering beschikte, die aileen met 
de stemmen van de christen-democraten 
aan de macht kwam. 
Ook vraagt nog steeds het feit een na
dere verduidelijking dat namelijk op 
voorstel van kardinaal Silva Henriquez 
van Santiago de Chile een maand voor 
de putsch van Pinochet in augustus 1973 
in het huis van de kardinaal een ont
moeting tussen de toenmalige voorzitter 
van de christen-democratische partij 
Patricio Aylwin en Allende plaatsvond, 
want de kardinaal vreesde een putsch 
van links of van rechts. Er kwam een 
akkoord tot stand - zoals ons de kardi
naal jaren later in Santiago bevestigde -
dat echter door Altamirano c.s. verwor
pen werd. De christen-democraten had
den een strikte eerbiediging van de de
mocratische grondwet geeist voor hun 
steun aan Allende, hetgeen deze had 
toegezegd. De Unitad Popular volgde 
hem echter onder invloed van Altamirano 
niet. Een episode die beslist de zwart-wit
voorstelling van de Chileense gebeurte
nissen tegenspreekt. De filosofie van 
Altamirano die deze zaak ook nog in 
recente publikaties verder ontwikkelt, 
werpt een probleem op, dat ook ten aan
zien van andere Latijnsamerikaanse Ian
den, zoals El Salvador, Nicaragua etc. 
van betekenis is, want hier wordt het 
beginsel verkondigd, dat aileen de weg 
van het geweld de oplossing brengt. 
Onevenwichtigheid en eenzijdigheid 
komt men ook bij de behandeling van 
Cuba en Fidel Castro tegen. Ook hier 
moet men Van der Putten ten goede 
houden dat hij op zeer beperkte ruimte 
een toelichting op een zeer complexe rea-
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liteit moet geven. Toch doet zijn optimis
tische, bijna idyllische beoordeling van 
Castro en diens regime erg onrealistisch 
aan. Castro als kandidaat voor de opvol
ging van Tito als leider van de niet-ge
bonden landen te beschouwen, gaat aan 
de sterke en directe banden tussen 
Havanna en Moskou voorbij, en ver
waarloost de scherpe kritiek van vele 
niet-gebonden landen juist op deze posi
tie van Castro. 
Zwaarder weegt het totaal positieve 
oordeel over de interne politieke en 
economische situatie van het land. Juist 
in deze maanden verscheen een nieuw 
hoek van een van de nauwste mede
werkers van Fidel Castro, Carlos Franqui 
('I miei anni con Fidel', uitgeverij Sugar 
Co, Milaan), die al vroeger in zijn 'Dag
boek van de Cubaanse revolutie' van zijn 
ervaringen uit de revolutie en van zijn 
werk aan de top van het regime van Fidel 
Castro verteld had. Als overtuigde socia
list en revolutionair kon hij zich niet ver
enigen met de toenemende onderdruk
king van de vrijheden, met de repressie 
en de opbouw van een zuiver stalinistisch 
regime volgens sowjet-voorbeeld. Dit 
bracht hem dan ook in conflict met 
Castro zodat hij, vriend van Che Guevara, 
Hubert Matos, Sartre, Simone de Beau
voir, tenslotte met Castro brak en nu in 
Europa zijn nogal scherpe kritiek aan 
de Europese socialisten en eurocommu
nisten meedeelt. In het genoemde zojuist 
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verschenen boek zijn feiten genoemd 
waarmee Van der Putten geen rekening 
houdt. Volgens hem hebben 'de positie
ve resultaten van de revolutie van Cuba 
een sociale democratie gemaakt,', het
geen Franqui ten enenmale ontkent. En 
op grond van zeer concrete ervaringen 
van jarenlange activiteit aan de zijde van 
Castro. Daarbij komt nog dat Castro 
zich de luxe veroorloofde vanuit zijn arm 
land een intercontinentale oorlog met 
ca. 40.000 Cubaanse soldaten in Afrika 
te voeren, zonder dat zijn volk zich 
daarover vrij kon uitspreken. Hierover 
zwijgt Van der Putten. 
Het is dus kennelijk ook voor gespecia
liseerde kenners van Latijns Amerika 
uitermate moeilijk, zich een objectief 
en onbevooroordeeld inzicht over alle 
aspecten van alle landen van dit conti
nent te verschaffen. Vele vragen blijven 
open, vele problemen vereisen een exacter 
onderzoek, ideologische vertekeningen 
en uit oprecht begrip voor de nood van 
miljoenen geboren simplificaties zijn 
kennelijk moeilijk te vermijden. Mis
schien kan de uitgever, de fa. Van 
Gennep, de auteur ervoor winnen, in 
een volgende oplaag enkele van de aan
gegeven onnauwkeurigheden en onjuist
heden te corrigeren. 



DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POUTIEKE 

PARTIJEN 

Van de redactie 

Het formeren van een kabinet blijkt voor vrijwel aile partijen die erbij betrokken 
zijn, niet gemakkelijk. Meer nog dan in tijden van verkiezingen blijkt in perioden 
van kabinetsformatie wat een partij werkelijk voorstelt en waar het haar ten diepste 
om is te doen. Eensgezindheid of verdeeldheid is veelal niet te verhullen; botsende 
pcrsoonlijke ambities evenmin. 
De eerlijkheid gebiedt op te merken, dat het CDA hierop geen uitzondering vormt. 
\Vie naast wat er de afgelopen maanden is voorgevailen, ook de formaties van 1973 
en 1977 in herinnering roept, zal niet vee! moeite hebben te onderschrijven dat 
kabinetsformaties voor het CDA (de voormalige ARP, CRU en KVP) wei zeer 
pijnlijk blijken te zijn. 
Fr is derhalve aile aanleiding de afgelopen kabinetsformatie te analyseren. Dat ge
bcurt in dit nummer, waarin artikelen en gesprekken zijn opgenomen. 
De artikelen zijn geschreven door de heren dr. W. Albeda, prof. mr. W. C. L. van der 
Grinten en prof. mr. A.M. Donner. Daarnaast heeft dr. G. Puchinger op verzoek 
van de redactie uitvoerige gesprekken gevoerd met de informateurs en formateurs: 
drs. R. F. M. Lubbers, drs. J. de Koning, drs. E. van Thijn, dr. J. Kremers en prof. 
mr. W. F. de Gaay Fortman. Ret bleek helaas niet mogelijk op een voor dit oktober
nummer toereikend moment ook een gesprek te hebben met de heer mr. A. A. M. 
van Agt. 
Voor een goed begrip is het nodig de vragen nader aan te geven die bij de redactie 
Ieven en die zij heeft voorgelegd aan diegenen die in dit nummer aan het woord 
komen. 

Er rijzen, de kabinetsformatie overziend, vragen over een aantal staatsrechtelijke 
en programmatische aspecten; ook komt de vraag op in hoeverre de interne partij
structuur van het CDA en persoonlijke elementen een doorslaggevende rol hebben 
gespeeld. 
Een kernkwestie is wellicht de vraag, in hoeverre de afgelopen maanden door het 
CDA en zijn eerste woordvoerder is opgetreden op een wijze die herkenbaar christen
dcmocratisch is. Is de verwarring en de verdeeldheid, waartoe het formatieproces 
aanleiding heeft gegeven in de partij, niet mede te wijten aan de stijl waarin deze 
formatie van onze kant is gevoerd? Is de inzet van het CDA in de verkiezingsstrijd 
herkenbaar gebleven? 
Anderzijds: in welke mate hebben partijbelangen de afgelopen maanden in de CDA
opstelling de doorslag gegeven, terwijl weilicht op een aantal punten een algemeen 
belang had moeten prevaleren? Waar hadden wij, vanwege de verkiezingsuitslag, 
nadrukkelijk afstand moeten nemen van ons eigen program? Ret is trouwens, alge
meen gesproken, heel opmerkelijk dat de keuze van coalitiepartner voor het CDA 
welhaast een traumatische activiteit dreigt te worden, gelet op de ervaringen van 
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thans en die van 1977. Hoe is dat te verklaren? Is hier dan toch sprake van een ge
brek aan een eigen koers en een herkenbare identiteit, waardoor stromingen binnen 
het CDA wat al te gemakkelijk door anderen tegen elkaar uitgespeeld kunnen 
worden? 

Er zijn nog meer vragen te stellen, bijvoorbeeld over het staatsrechtelijk aspect of 
een informateur benoemd kan en mag worden, die zich even daarvoor zo scherp 
heeft uitgelaten over het verloop van de formatie tot dan toe. 
De interne partijstructuur van het CDA kan evenmin onbesproken blijven: welke 
interne loyaliteit behoort een fractie in acht te nemen jegens haar politieke Ieider en 
onderhandelaar? Welke loyaliteit en welk contact behoort een politiek Ieider in acht 
te nemen jegens zijn fractie? Wat is de betekenis geweest van het nadrukkelijke 
CDA-verlangen, de heer Van Agt als minister-president aanvaard te krijgen? Is het 
voor het CDA verstandig geweest de lijsttrekker op deze wijze vrijwel automatisch 
aan het minister-presidentschap te verbinden? 
Tot welke mate van concreetheid kan men in de programmatische sfeer gaan? Zijn 
de verwikkelingen rand de programmatische opstelling van het nieuwe kabinet niet 
mede te herleiden op de onvrede, die binnen het CDA is ontstaan over de zetelver
deling en twijfels over de vraag of er wel voldoende inhoudelijk tegenspel is geboden 
in de eerste fase van de formatie? Wat is de waarde van programmatische afspraken, 
gelet op de ervaring met dit soort afspraken uit het verleden (snelle veroudering, 
nieuwe uitdagingen waarvoor men komt te staan, etc.)? Is voor de herkenbaarheid 
van een politieke partij de bezetting van een aantal sleutelposten in het kabinet niet 
van wezenlijker betekenis dan een bepaalde gewenste formulering in de programma
tische sfeer? 
Deze en andere vragen over de opstelling van het CDA Iaten zich stellen naast vragen 
over de opstelling van PvdA, VVD en D'66. In dit nummer wordt vanuit zeer uiteen
lopende invalshoeken op deze vragen ingegaan. 
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door dr. W. Albcda 

Dr. W. A/hcda was minister van Sociale Zaken van 
1977-1981. 

De kabinetsformatie en de toekomst 
van het CDA 

De verkiezingen van 1981 brachten grote vreugde in het CDA. Kennelijk was men 
zo zeker van een nederlaag, dat ccn zetel verlies als overwinning werd gevierd. Meer 
nog speelde het zetelverlies van de PvdA een rol: Het CDA onbetwist de grootste 
partij. In de vreugde en de opwinding ging menigeen voorbij aan de harde feiten: 
Door het verlies van de VVD van 2 zetels werd voortzetting van de formule van 
Van Agt I feitelijk uitgesioten. 

Met deze vaststelling lagen twee moeilijke 
gegevens op tafel. 
a. Men telde niet. 48 zetels CDA plus 25 

zetels VVD plus zekcrc steun van 'klein 
rechts' is genoeg voor een regerings
coalitie. De in de verkiezingsstrijd zorg
vuldig bemantelde onenigheid over de 
gewenste coalitie lag onmiddellijk op 
tafel. 

b. Maar juist daardoor moest onderhan
deld worden onder wezenlijk andere 
omstand igheden dan in 1977, toen een 
getalsmatig wat meer acceptabel alter
natief aanwezig was. 

Tijdens de formatieperiode kwamen daar 
twee nieuwe gegevens bij: 
c. Met D'66 viel niet afzonderlijk zaken 

te doen en 
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d. De PvdA wilde, bijna hoe dan oak, 
regeren. 

Een vijfde gegeven bleek overigens naar
mate de formatie zich voortsleepte een 
groeiende rol te spelen: De beoogde pre
mier had grate voorkeur voor de oude 
coalitie en moest nogal wat weerzin over
winnen om de nieuwe 'grate coalitie' te 
leiden. 
Daarmede kreeg de formatie '81 een ge
heel ander aanzien dan die van '77. Toen 
een PvdA, die bijna duizelig van het ver
kiezingssucces een machtspositie poogde 
uit te buiten, die zij niet bezat. Toen een 
CDA, dat in een benarde positie kwam, 
omdat een groat deel van de fractie de 
alternatieve coalitie niet wilde. Maar in 
beide gevallen hadden we te doen met een 
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CDA waar niemand om heen kan, omdat 
de andere grote partijen de vreemde tac
tiek handhaven van de onderlinge uitslui
ting. Maar tegelijk een CDA, dat onvol
doende eensgezind is om moeilijke onder
handelingen aan te kunnen. Vandaar de 
titel van mijn bijdrage: de kabinetsforma
tie en de toekomst van het CDA. 

Men kan er niet omheen. De kleine coalitie 
van 1977-'81 functioneerde, ondanks alle 
problemen in het parlement - maar welke 
coalitie functioneert zonder problemen
voortreffelijk. Daarvoor zijn verschillende 
redenen aan te wijzen. Ik denk dat de stijl 
van politiek bedrijven van de huidige VVD 
ons welligt. Pragmatiek en inschikkelijk
heid Iaten een coalitie soepel lopen. Ik 
denk ook, dat de centrum-rechtse coalitie 
het CDA drukt in de centrumpositie, die 
ons wei past en die de eenheid van de 
partij al metal geen kwaad doet. Het CDA 
moet de coalitie telkens corrigeren naar 
'links', zorgt voor het voortdurend weer 
aanknopen van de band met de vakbewe
ging, waardoor de onrust van de linker
vleugel binnen de perken blijft. Tenslotte 
bleek het te smalle maatschappelijk draag
vlak (met name het ontbreken van een 
deugdelijke band met het grootste deel van 
de vakbeweging) minder problemen te 
geven dan gevreesd werd. Dit was een ge
volg van de vrijwel machteloze positie 
waarin de vakbeweging geraakt is door de 
catastrofale ontwikkeling op de arbeids
markt, die nog niet haar dieptepunt heeft 
bereikt. Door zich niet cooperatief op te 
stellen, plaatste met name de FNV zich 
zelf buiten spel en kwam daarmee in een 
onaantrekkelijk en onvruchtbaar isolement 
te verkeren. 

Het is dus niet zo'n wonder, dat velen, 
waarschijnlijk de grote meerderheid, bin
nen het CDA v66r en na de verkiezingen 
uitgingen van het voortzetten van de coali
tie. Slechts de getalsverhoudingen dwongen 
tot een kabinetsformatie, waarbij de VVD 
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zelfs niet in de gesprekken betrokken werd. 
De aanvankelijk door Van Agt voorge
stelde tactiek van het maken van een eco
nomisch herstelplan, om dat dan voor te 
leggen aan de andere grote partijen en te 
zien wie afvalt, werd door de informateurs 
Lubbers en De Koning niet geaccepteerd. 
Deze tactiek deed dan ook wel zeer sterk 
denken aan die waarmee Zijlstra in 1966 
de centrum-linkse coalitie wist te voorko
men. De informateurs stevenden onmid
dellijk af op de samenwerking tussen 
CDA, D'66 en PvdA, waarbij snel over 
program, zetelverdeling en premierschap 
werd gesproken. Er waren dan ook sterke 
argumenten voor een snelle formatie. De 
economische situatie verslechterde zien
derogen. Een volwaardig kabinet moest 
de begroting van 1982 maken. Ik heb de 
overtuiging dat dat mogelijk was geweest. 
Helaas is meer verloren dan tijd. 

Heeft het veel zin na te kaarten over de 
schuldvraag? Men kan daarover twisten. 
De lange duur van de formatie en de wijze 
waarop de dramatis personae met elkaar 
(en met de onvermijdelijke media) om
gingen, hebben reeds genoeg gevoeligheden 
nagelaten om het nieuw gevormde kabinet 
het functioneren te bemoeilijken. Moeten 
die gevoeligheden nu nog eens opnieuw 
worden opgehaald en is het niet beter om 
maar te vergeten en te vergeven om in 
ieder geval de nu ontstane coalitie de kans 
te geven die zij verdient? Hoeveel er ook 
voor te zeggen zou zijn die weg te bewan
delen, ik vind, dat met name de rol van het 
CDA een nadere beschouwing waard is. 

Ik zei het reeds: weer speelde de verdeeld
heid van de Tweedc Kamerfractie van het 
CDA een rol. Daarbij kwam uiteraard de 
wonderlijke indruk, die het maakte, dat 
Lubbers en als informateur en als be
stuurslid van de fractie consequent de 
coalitie nastreefde, terwijl de beoogde pre
mier de ene na de andere hinderpaal op 
wist te zetten. Het hoogtepunt aan CDA-
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acrnhatiek wcrd hereikt tocn Lubbers als 
fracticleider aanscherping van zijn eigen 
conclusies moest weten te bereiken. 

De verdecldheid van de CDA-fractie is 
een symptoom van cen diepcrliggend pro
hleem. Hoc lang kan cen politieke bewe
ging cen slcutelpositie houden in cen de
mocratisch hestel zondcr inncrlijke span
ningcn op tc !open? Dat is op zichzelf een 
zaak. die om enigc bezinning vraagt. 
Maar cr is meer. Er is meer dan een ver
moeden. dat de formatie is opgehouden 
door de wijze waarop juist onze onderhan
dclaars optraden. lk wijs dan op twee 
pun ten: 
I. de onverkwikkelijke discussie rond het 

prcmicrschap 
,.., de rol van hct wantrouwen in de be

oogde coalitiegenoten. 

I. Hct prcmicrschap 
De stclling. dat wie de ploeg Van Agt
Wiegel voorzat niet de ploeg van de cen
trum-Iinkse coalitie zou kunncn aanvoe
rcn. hccft in hct CDA terccht ergernis 
verwekt. Het kunnen functioneren in meer 
dan ccn coalitie vcronderstelt of karakter
loosheid of oog voor de smalle marges 
van hct hcleid, die crvoor zorgen, dat con
tinu"iteit van het rcgcringsbeleid in hoofd
Iijnen onvcrmijdclijk is. lk denk dat die 
continui"tcit indcrdaad onvermijdelijk is 
en dat juist claarom CDA-bewindslieden 
in mcer clan ccn coalitie kunnen functio
ncrcn. Als dat waar is, kan men oak niet 
uitsluiten, dat dezelfcle premier oak een 
andere coalitie kan leiclen. Ret Iijkt overi
gcns redclijk er op te wijzen, clat men van 
nieuwc coaliticgcnoten, die hun entree in 
een kahinct willen waarmaken met 'ander 
heleid'. wei ecn offer vraagt door die con
tinu"lteit zo zccr in de persoon van de 
premier le zoeken. 

I k heh er geen hczwaar tegen, clat het 
CDA juist om de continu"itcit in het beleicl 
le henadrukken pleitte voor Van Agt als 
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premier. Maar nu men ziet hoe zwaar het 
premierschap gewogen heeft in de eerste 
maand van de formatie, komen tach vra
gen naar voren. Vragen als: Ging het 
aileen om het benaclrukken van de gelijk
blijvende programmatische iclentiteit van 
het CDA? Of moet men veronclerstellen 
clat die iclentiteit eigenlijk voornamelijk 
of zelfs aileen door de persoon van de lijst
trekker, fractievoorzitter en premier van 
het vorige kabinet werd bepaalcl? 
De wijze waarop deze zaak naar voren 
gebracht werd en uitgespeeld is, doet ver
moeclen, dat voor velen binnen het CDA 
de zaak wei zo ongeveer zo lag. De keuze 
van de premier overschaduwcle aanvanke
lijk de problematiek van het inhoudelijke 
program. De coalitie-genoten hebben het 
ook zo begrepen en getracht daar gebruik 
van te maken. Als het zo is, rijst de vraag, 
wat voor een partij het CDA eigenlijk is 
en worclt, wanneer reeds na een viertal 
jaren een persoon zo belangrijk is voor de 
iclentiteit ervan. 
Nauw hiermecle samenhangt, dat een zo 
grate aanclacht kwam te liggen op de per
soonlijke tegenstelling tussen Den Uyl en 
Van Agt. De voorgaande verkiezingsstrijd 
heeft (zo werkt nu eenmaal de beeldbuis) 
die tegenstelling sterk opgepoetst. In veler 
ogen ging het om Van Agt of Den Uyl. 
Nooit kreeg een spreker op een CDA-ver
kiezingsavoncl de hanclen beter op elkaar, 
clan wanneer hij zich afzette tegen Den 
Uyl. Thans is zo geopereerd, dat de kiezer 
nu clit tweetal weer in een kabinet ziet. Ret 
is de vraag, hoe hij dit beleeft. Is Den Uyl 
nu vernederd door alleen maar minister 
te spelen, hoezeer zijn departement oak 
is opgepoetst? Is Van Agt maar opge
scheept met de clrammer Den Uyl? Bele
ven we de grote verzoening, die tot de 
grate coalitie en de nieuwe consensus zal 
leiden? Of moet veeleer gevreescl worden, 
clat er inclerclaad een soort 'vechtkabinet' 
is geconstrueercl, zoclat beiclen, CDA en 
Pvc!A, zich een goecle uitgangspositie aan 
het prepareren zijn voor de komende (en 
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zegt men dan, niet zo erg laat te verwach
ten) Tweede Kamerverkiezingen? Zal het 
kabinet zijn weeffout zelf kunnen herstel
len en daardoor aileen al een bijdrage 
leveren tot het economisch herstel? 

2. Wantrouwen 
De Nederlandse kabinetsformatie is tot 
een politieke institutie geworden met een 
zichzelf versterkend karakter. Omdat de 
coalitiegenoten zoveel mogelijk zekerhe
den willen inbouwen gaat ook de buiten
wereld steeds meer verwachten van de for
matiefase van een kabinet. 
Niet slechts prepareren de departementen 
hun nota's voor de kabinets(in)formateurs, 
maar ook de verschiilende belangengroe
pen van elke pluimage wenden zich tot de 
arme (in)formateurs, die in de verste verte 
niet kunnen behappen wat hun ailemaal 
wordt voorgelegd. Berichten over coalitie
vorming in Israel, Noorwegen of Zweden 
komen bij ons over als bewijzen van verre
gaande lichtzinnigheid. Men stelt in een 
paar weken vast of er voldoende onderling 
vertrouwen aanwezig is en gaat dan al of 
niet met elkaar in zee. In Nederland rna
ken we een akkoord, dat tot in punten en 
komma's precies geformuleerd moet zijn, 
compleet met voetnoten en afzonderlijke 
verklaringen. Tach komt het modale 
kabinet binnen een half jaar voor proble
men te staan die niemand zo precies voor
zien had, dat het formatieakkoord erin 
voorziet. Aileen het onderlinge vertrouwen 
kan het kabinet dan redden. 
Het is inmiddels moeilijk zich aan de in
druk te onttrekken, dat de afgelopen pe
riode van formatie het onderling vertrou
wen, voorzover in de aanvang aanwezig, 
eerder verzwakt dan versterkt heeft. On
derling wantrouwen speelde een hoofdrol. 
En wie het interview leest dat de minister
president gaf aan Vrij Nederland van 19 
september j.l., ontkomt niet aan de indruk, 
dat het er nog is: 

'Het CDA, zo is mij steeds voorgehouden, 
zou het voor het eigen electoraat niet 
hebben kunnen maken om zich te verbin
dan aan de Partij van de Arbeid. Haakje: 
en D'66, haakje dicht. Nou ja, als dit dan 
de enige maakbare meerderheidscombi
natie was- en dat was het- dan was het 
kennelijk mijn bestemming om op de stoel 
van de eerste minister plaats te nemen', 
zegt de nieuwe premier. En elders: ' .. .ik 
wou eraf! En ik hoopte door middel van 
een kandidatuur-Zijlstra die aftocht te 
kunnen maken'. 
Het wantrouwen verklaart het wat vreemd 
optreden van de CDA-onderhandelaar(s): 
Een gezamenlijk akkoord werd door de 
fractievoorzitter nauwelijks verdedigd in 
de fractie. Er waren wisselende speerpun
ten in het onderhandelingsproces. Daar 
was de eis op het laatste moment, dat de 
coalitiegenoten op voorhand akkoord 
zouden gaan met de bezuinigingen van 
41/2 miljard. Het heeft nauwelijks aan het 
CDA gelegen, dat de onderhandelingen 
tach tot een coalitie hebben geleid. 
Van Thijn stelde in januari van dit jaar 1): 
'De geschiedenis leert ons (immers) dat 
- het confessionele midden de beslissing 

met wie te regeren met aile macht in 
eigen hand heeft willen houden; 

- er sprake is van een natuurlijke voor
keur voor regeren met rechts; 

- slechts in 'uiterste' noodzaak samenwer
king met links kan worden overwogen 
als het echt niet anders kan; 

- in zo'n situatie ooze gebruikswaarde, 
met name onder slechte economische 
omstandigheden, doorslaggevend is uit 
angst voor een al te geradicaliseerde 
oppositie; 

- in zo'n geval tijdens onderhandelingen 
en tijdens de kabinetsperiode niets zal 
worden nagelaten om ons tot matiging 
te dwingen en ons in onze hervormings
dwang te stuiten; 

- uitsluitend een situatie, waarin de 'uiter-
1) Referaat tijdens de door de Wiardi Beckman Stichting georganiseerdc conferentie 'Grcpen 
uit de geschiedenis'. 
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stc noodzaak' gctalsmatig bepaald 
wordt. enig pcrspectief biedt op een 
hcrvormingsgczind bcleid in ecn coali
tiekabinct'. 

lndicn hct de bcdoeling geweest is de heer 
Van Thijn aan wat illustratiemateriaal te 
hclpcn voor zijn wantrouwen, dan zijn wij 
daarin. lijkt mij, wei geslaagd . 
lmmcrs: 
- de voorkcur voor rechts was aanwezig 

(Van Agt spreekt in Vrij Nederland van 
19-9 over zijn 'verknochtheid aan de 
VVD'); 

- de 'uiterste noodzaak' dwong inderdaad 
naar links; 

- ik heb niet de indruk dat de vrees voor 
ecn geradicaliseerde oppositie zo groot 
was; 

- de dwang tot matigen was reeds in de 
formatieperiode aanwezig. 

Is het ecn wonder, dat ook de coalitiege
noten enig wantrouwen gingen koesteren 
of tcnminste, dat aanwezig wantrouwen 
aldaar werd versterkt? 
Dat wantrouwen verklaart ook het voor 
de buitenstaander wat schimmige karakter 
van de discussie, voorzover die tenminste 
naar buiten kwam. Ret stuk dat De 
Koning en Lubbers produceerden, waste 
vaag. het had onvoldoende ontleend aan 
hct plan-Wagner, het bood onvoldoende 
garanties. Maar bovendien was het gelijk 
aan het beleid van het vorige kabinet 'met 
ecn scheutje PvdA erin'. Er waren grote 
en naar mijn gevoel ook voor het publiek 
navoelbare problemen over de defensie
paragraaf. Slechts door slimme formules 
werd de kcrnwapenparagraaf voorshands 
het gevaarlijk karakter ontnomen. Toch 
spccldc de discussie zich vooral af over de 
sociaal-economische paragraaf. 
Die discussie heb ik in elk geval met enige 
crgernis gevolgd. Als ik het goed begrijp 
ging de discussie tussen de ene partij (het 
C'DA). die voor alles het financieringste
kort en dus de bezuinigingen voor ogen 
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had en de andere (de PvdA), die voor alles 
aan een noodprogramma gericht op werk
gelegenheidsherstel hechtte en zich sterk 
maakte voor de positie van de minima. 
Een noodzakelijke en uiterst relevante 
discussie, zou men zeggen. Maar hoe zien 
onderhandelaars kans om in zulke stel
lingen terecht te komen? Moet het werke
lijk weken duren voordat vastgesteld 
wordt, dat beide noodzakelijk zijn: de 
terugbrenging van het financieringstekort 
en een werkgelegenheidsprogram? En de 
zorg voor de minima is toch geen exclu
sieve PvdA-aangelegenheid? Is de gehele 
discussie niet beheerst door het wantrou
wen tussen de 'bezuinigers' en de 'verkwis
ters'? 
Moeilijk is te doorzien, wat het CDA 
wilde bereiken met de verdeling der pos
ten. Laat ik het eens proberen. Ret CDA 
wilde de premier en wilde verder de twee 
departementen beheren, die betrokken zijn 
bij de uitvoering der abortuswet (V olks
gezondheid en Justitie). Kennelijk ziet men 
in Landbouw een mogelijkheid om de 
band met een belangrijke achterban aan 
te houden en realiseert men zich hoe zeer 
de kerken ge'interesseerd zijn in Ontwik
kelingssamenwerking. Verder biedt het 
departement van Financien unieke moge
lijkheden om het financieringstekort in de 
gaten te houden. 
De bereikte zetelverdeling heeft interes
sante gevolgen. In grote lijnen is bereikt, 
dat het CDA het financieringstekort be
waakt (een goede zaak uiteraard) en dat 
de beide andere partijen de barrier van de 
werkgelegenheid hoog houden (Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Economische 
Zaken, VRO, Verkeer en Waterstaat). 
Toch niet zo'n aantrekkelijke verdeling. 

Wat voor een CDA willen we eigenlijk? 
Het is deze vraag die mij voortdurend 
achtervolgde gedurende die drie maanden 
formatie. Ret CDA is een jonge partij, 
maar met een lang verleden. De drie chris
ten-democratische partijen hebben ver-
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schillende ervaringen ingebracht in het 
nieuwe CDA. Geen van drieen stelde prijs 
op een vaste plaats in het centrum, of links 
of rechts daarvan. Uitgangspunt van 
christelijke politiek is immers de princi
piele ontkenning van de fundamentele be
tekenis van 'links' en 'rechts' in de politiek. 
De C van het CDA moet daar haaks op
staan. Dat is gemakkelijker gesteld dan 
gerealiseerd. Wij moeten functioneren bin
nen een politiek spectrum, waarbinnen dat 
links-rechts schema wei degelijk domi
neert. Een partij, die zowel met links als 
rechts kan samenwerken, is dan 'centrum'. 
V oorkeur voor samenwerking met links 
is links en met rechts uiteraard rechts. 
Geen voorkeur betekent onduidelijkheid. 
Gen wonder, dat de christen-democratie 
nooit zo onder druk komt te staan als 
tijdens een kabinetsformatie. 
Daar komt nog iets bij. Het CDA is een 
grote partij en de enige andere grote partij 
is nu eenmaal de PvdA. Wat ligt meer 
voor de hand dan de gedachte, dat het 
CDA het grote alternatief is voor de 
PvdA? Kortom, het CDA moet op de 
politieke markt zich tegenover geen partij 
zo zeer profileren als tegenover de PvdA. 
Daarmede ligt verleiding no. 1 klaar: Het 
CDA als conservatieve volkspartij als 
tegenhanger van de PvdA en Van Agt als 
alternatief voor Den Uyl. De kleinere 
partij is veel gemakkelijker als coalitie
genoot te accepteren, omdat ze veel min
der het grote alternatief kan wezen. Niet 
voor niets ontwikkelde de Duitse CDU 
zich tot conservatieve volkspartij. Het
zelfde gebeurde in Oostenrijk. Beide par
tijen zijn in veel sterkere mate gedeconfes
sionaliseerd dan het CDA. Maar de krach
ten waaraan zij bloot stonden (de sterke 
trek naar rechts en de deconfessionalise
ring) zijn ook in Nederland werkzaam. 

Ik heb me reeds voor de verkiezingen on
omwonden uitgesproken voor de thans 
tot stand gekomen coalitie. Het ging mij 
daarbij niet om de 'uiterste noodzaak' van 
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Van Thijn en Van Agt. Het ging mij om 
heel wat anders. Wij beleven de diepste 
economische depressie sinds de jaren der
tig. Alles wat opgebouwd is aan welvaart 
voor iedereen en de sociale zekerheid staat 
op de tocht. Wij kunnen niet ontkomen 
aan een reddingsactie voor het bedrijfs
leven met het oog op de werkgelegenheid 
en een herstructurering van de verzor
gingsstaat. Daarbij moeten zoveel mogelijk 
mensen actief betrokken zijn. Het gaat 
om een gemeenschappelijke opgave. Aan 
welke bondgenoten geven we daarbij de 
voorkeur? Ik geef dan de voorkeur aan 
links. Ik denk dat we het met de VVD 
wei eens worden over de bezuinigingen en 
het financieringstekort, maar heb iets min
der zekerheid over de intensivering van 
het industriebeleid en de herstructurering 
van de welvaartsstaat, die nodig zijn. Toch 
blijkt het in de praktijk niet onmogelijk 
te zijn met rechts redelijk te regeren. Zo 
groot zijn de verschillen in Nederland niet. 
Maar het gaat mij om wat anders. Regeren 
met de VVD vervreemdt het CDA van de 
vakbeweging. Dat is slecht voor het CDA 
(weer een stap naar de conservatieve volks
partij). Belangrijker wellicht is, dat onder 
de huidige omstandigheden regeren met 
de VVD betekent, dat de vakbeweging er 
niet meer aan te pas komt, dat de gehele 
herstructurering van de welvaartsstaat een 
eenzijdige aangelegenheid wordt van de 
overheid. En dat lijkt mij slecht voor de 
vakbeweging, voor de ondernemingen en 
de werkgeversorganisaties en eigenlijk 
voor de hele samenleving, en voor het pro
ces van herstructurering. Zuinigheid is 
essentieel in de komende jaren. Maar 
minstens zo essentieellijkt me bezieling. 
Het is jammer, maar ik zie niet, dat wij 
die bezieling werkelijk ontwikkelen en 
overbrengen aan de samenleving in een 
coalitie met de VVD. Dat ligt hem maar 
gedeeltelijk aan de VVD, maar het feit 
ligt er nu eenmaal. 

En daar ligt dan tevens mijn diepste zorg 
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na de kabinetsformatie 1981. Twee CDA
informateurs lcvcrden een goed stuk werk. 
Natuurlijk valt cr in zo'n gcval hct een en 
ander aan bij tc slijpen. Maar hct is tach 
wei verontrustcnd, dat, althans voorzover 
het naar buiten kwam van de zijde van 
hd CDA. aileen de omvang van bezuini
gingen en financicringstckort een door
slaggevende rol spcclde. Ik heb althans 
niet gehoord, dat het CDA zich grote zor
gen maakte over andere bclangrijke zaken, 
zoals er zovccl zijn. 

Men hceft wei geklaagd over het schuiven 
met mensen tijdens de kabinetsformatie. 
I k hcb daar pcrsoonlijk geen klachten 
over. Met mij is in ieder gcval de positie 
van de minister van Sociale Zaken en mijn 
eigen positie goed doorgcsproken. Maar 
ik heh wei prohlemen. wanneer ik zie hoe 
gemakkelijk de bclangrijkc plaats van de 
staatssecrctaris voor Sociale Zaken snel 
naar de PvdA vcrdwcen. De herstructure
ring van de socialc zekerheid is immers 
mccr dan een optclsom van bezuinigings
maatregelcn. Ik vraag me af of de CDA
fractic dit in voldoende mate heeft over
wogen. I k ga dan nog voorbij aan de feite
lijkheid van het vcrdwijnen van een her
kenningspunt voor het CNV. 

Wat voor cen CDA willen we eigenlijk? 
Mij staat cen Christen Dcmocratisch 
AppCI voor ogen. dat recht doet aan de 
pretenticuze naam die het wil voeren. Een 
partij. die hct aandurft de aloudc normen 
uit het Evangelic met zoveel woorden te 
vertalen in hcdendaags beleid. Dat beleid 
mag geen korte-termijnbeleid zijn, dat kor
tc-termijnsucccssen najaagt ten koste van 
fundamentcel hcrstel. Het behoort te gaan 
om cen degelijk beleid, dat impopulair 
durft te zijn. als dat strikt nodig is, zonder 
zich op de moed daartoc te verheffen. In 
christen-democratisch zit zowel de norm 
- 'christen' - als de wijze van functione
ren: 'democratisch', als volksbeweging. In 
hct woord appCI!igt evenzeer dat karakter 
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als iets anders dan een mooi hierarchisch 
gestructureerde partij van allen, die graag 
de lijsttrekker volgen door dik en dun. 
In het woord appel zit ook het wervende 
karakter dat het CDA wil hebben. En de 
tijden zijn er naar om een appel te doen 
op de mensen, om wervend bezig te zijn. 
Er is zoveel aan de hand, dat iedereen mee 
moet doen aan het herstructureren van 
ons maatschappelijk bestel in christelijk
sociale zin. Maar als zo'n vorm van werven 
is het optreden van de CDA-onderhan
delaars bij mij althans niet overgekomen. 

Slot 
1. Het is duidelijk, dat de kabinetsfor
matie 1981 zwaar gebukt ging onder de 
psychische druk van de ongelukkige for
matie 1977. Het wantrouwen over en weer 
kan daaruit verk1aard worden. De PvdA 
heeft zich ongewoon inschikkelijk getoond 
in 1981 en omdat men een soort trauma 
opgedaan had in 1977 en omdat gebleken 
is, dat oppositie voeren de partij slechts 
verlies bracht. Het is de vraag of deze 
redenering geheel juist is. 
In 1977 profiteerde de PvdA van een 'Den 
Uyl-effect' gegeven het optreden van Den 
Uyl als premier. In 1981 ging dat effect 
verloren, doordat onder de huidige om
standigheden Den Uyl als oppositieleider 
de glamour miste, die hij in 1977 nog had. 
Hoe het nu zal gaan durf ik niet te voor
spellen. 

2. De formatie van 1981 zal ook wei 
weer zijn effect hebben op die van 1985 . 
Het zou goed zijn, wanneer het CDA zich 
bezint op het voork6men van verdeeldheid 
en daarbij komende dwangposities. 
Is het zo onmogelijk om v66r de verkie
zingen een bepaalde strategic uit te wer
ken? Zouden vele kiezers, zou een groat 
dee! van de achterban, maar ook de VVD 
zich niet gemakkelijker kunnen verzoenen 
met de gekozen weg na 26 mei, indien het 
CDA v66r de verkiezingen zijn koers be
paald had, en verdedigd had naar buiten? 
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Nu is door vaagheid de indruk gevestigd, 
dat men voortzetting van de coalitie 
wenste. Na 26 mei is over die mogelijkheid 
zelfs niet meer gesproken. Het was toch 
niet z6 moeilijk, te voorzien dat de enige 
combinatie met een werkbare meerderheid 
er zo uit zou zien als de huidige. Wij 
willen toch niet, dat wij kiezers ertoe ver
lokken CDA te stemmen vanuit een ver
wachting, die niet te realiseren is? 

3. En daarmede ben ik weer aan m'n be
langrijkste vraag. Wat voor een CDA 
willen wij? Die vraag moet in de komende 
jaren leiden tot een diepgaande discussie. 
In zo'n discussie moeten vragen centraal 
staan als: 
- Welk maatschappijmodel willen we? 

Pleiten voor gespreide verantwoordelijk
heid, maar met een loonmaatregel ach
ter de hand. Ik had het gevoel, dat we 
aan die maatregel niet ontkomen kon
den, maar hoe past het in ons maat-
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schappijmodel? Bij deze discussie kun
nen geestverwante organisaties als 
NCW en CNV niet gemist worden. 

- Hoe willen we de verzorgingsstaat re
construeren? Gaat het aileen om een 
goedkoper model, of is er aanleiding 
voor een reconstructie die past in het 
maatschappijmodel (zie hiervoor). 

- Hoe komen we tot een redelijke mate 
van overeenstemming over de gehele 
defensieproblematiek? 

- Waar ligt de grens tussen compromissen 
sluiten en vasthouden aan wezenlijke 
beginselen? lk denk dat een aantal 
CDA-kiezers nog recht heeft op een 
nabeschouwing over de abortus. En dat 
niet aileen om de electorale schade naar 
'klein rechts' te beperken. 
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door prof. mr. W. C. L. van dcr Grinten 

l'rof. 111r. W. C. /.. \WI dcr Gri1:tcn is sinJs 1957 
houg/emor in he! hurgelij/, rechi awl de Kutholieke 
Uni\'l'f"litcit te Nijlilegcn. Van 1949-1951 was hij 
sliwts.lecrl'laris \'WI Fconomische Zaken in het kahinet 
/)rees-Vwz Schaik. 

De kabinetsformatie 1981, 
bezien door een buitenstaander 

In ons land is hct rcgcl gcworden dat cen kabinet zijn ontslag aan het staatshoofd 
aanbicdt tcrstond nadat periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal hebben plaats gevonden. Deze regel geldt ongeacht de uitslag van de 
verkiezingen. De regel is niet ecn norm van geschreven staatsrecht. Staatsrechtelijke 
gewoonte is gewnrden dat de politieke partijen- of wil men de fracties van de Twee
de Kamer- na ecn verkiezing in de gelegenheid worden gesteld zich te beraden over 
de te formeren regeringscombinatie. Het kabinet-Van Agt hceft zich overeenkomstig 
deze regels gedragen. Terstond na de verkiezingcn heeft het kabinet zijn ontslag aan 
de koningin aangehoden. 

De vcrkiczingsuitslag 
De uitslag van de verkiezingen kan men 
bepaald niet beschouwen als een afwijzing 
door het Nederlandse volk van het beleid, 
gevoerd door het kabinet. Wcliswaar ver
loren het CDA en de VVD de meerderheid 
in de Tweede Kamer, doch het zetelver
lics van de voornaamste oppositicpartij, 
de PvdA. was heduidend groter dan van 
CDA en VVD. De zgn. linkse partijen 
waarop cen kahinet in redelijkheid kon 
steuncn - de PvdA en D'66 - verkregen 
beduidend minder zetels dan de coalitie 
CDA/VVD. Wil men de Tweede Kamer 
in links en rechts vcrdelen dan verkreeg 
links 70 zetcls en rechts 80 zetels. 
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De vorming van het CDA- de fusie van 
de drie christelijke partijen - heeft het 
politieke Ieven in ons land belangrijk ver
eenvoudigd. Ret CDA treedt op als een 
politieke partij, zij het dat de verschillende 
bloedgroepen in de partij haar politieke 
stellingneming bemoeilijken. 
De verkiezingsuitslag hield in, dat het 
politieke spel moest worden gespeeld door 
de politieke partijen in volgorde van 
grootte: CDA, PvdA, VVD en D'66. De 
overige partijen zijn, gezien hun geringe 
aantal zetels, niet veel anders dan politieke 
franje, die het politieke gebeuren wel kun
nen bemoeilijken en ideologisch een hor
zelfunctie kunnen uitoefenen, maar die 
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slechts in een zeer incidentele situatie een 
rol van betekenis kunnen spelen. Op de 
vraag of het wenselijk zou zijn de kleine 
politieke partijen te weren, zoals dit in 
Duitsland gebeurt, wil ik niet ingaan. 
Gelet op de verkiezingsuitslag lag een 
kabinet CDA- VVD- D'66 het meest in 
de rede. CDA en VVD hadden goeddeels 
hun positie behouden, D'66 was sterk 
vooruitgegaan. PvdA had veel stemmen 
verloren; veel kiezers hadden blijk gegeven 
aan de minder linkse D'66 de voorkeur te 
geven. Een tweede keuze zou kunnen zijn 
CDA - PvdA. V oor een coalitie van CDA -
PvdA met D'66 bestond op grond van de 
nuchtere cijfers geen aanleiding. CDA
PvdA beschikken over een ruime meer
derheid. De eerste keuze was echter door 
D'66, de tweede door de PvdA bij voor
baat geblokkeerd. De PvdA had verklaard 
dat zij slechts dan in combinatie met het 
CDA wilde regeren, indien ook D'66 in 
de combinatie werd betrokken. Bevreem
dend is deze politieke verklaring van de 
PvdA niet. Drie belangrijke argumenten 
zijn voor deze strategie aan te voeren. In 
de eerste plaats is de verklaring van de 
PvdA een wederkerigheidsverklaring; 
harerzijds verklaarde D'66 dat het slechts 
samen met de PvdA in een kabinet zitting 
zou nemen. Deze 'afspraak' van PvdA en 
D'66 had voor de PvdA het beduidende 
voordeel, dat zij zekerheid verkreeg dat 
D'66 niet met CDA en VVD in zee zou 
gaan. Een tweede argument is, dat in een 
kabinet CDA- PvdA- D'66 naar redelijke 
verwachting de meerderheid van de be
windslieden uit PvdA en D'66 afkomstig 
zouden zijn. Ret 'linkse' deel van het kabi
net zou in zetels beduidend sterker zijn dan 
het CDA-deel. Binnen dit linkse deel zou 
de PvdA een overgroot overwicht hebben. 
In de derde plaats zou als speculatief ar
gument kunnen gelden dat het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid door D'66, 
gepaard gaande met een politieke opstel
ling als partner van de PvdA, zou mede
brengen dat de spectaculaire groei van 
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D'66 zou worden beeindigd en dat PvdA 
bij nieuwe verkiezingen vele stemmen zou 
kunnen winnen die thans op D'66 zijn uit
gebracht. De wederkerigheidsverklaring 
had ook voor D'66 een voordeel. Zij zou 
niet buiten spel kunnen worden gezet door 
een samengaan van CDA en PvdA. 

De eerste informatie-opdracht 
De koningin besloot niet terstond een 
formatie-opdracht te geven doch een op
dracht tot informatie; deze opdracht werd 
gegeven aanvankelijk aan de heren Lub
bers en De Koning met de formulering: 
'een onderzoek naar een kabinet dat een 
zo breed mogelijke steun van de Staten
Generaal zou hebben'. Enkele kantteke
ningen mogen hierbij worden gesteld. De 
informatie-opdracht hield materieel in het 
onderzoek naar de mogelijkheid van een 
kabinet CDA- PvdA - D'66. Zoveel mo
gelijk steun aan een parlementair kabinet 
was slechts op deze wijze te verwezenlij
ken. Men zou kunnen zeggen dat in de 
informatie-opdracht een zekere politieke 
voorkeur besloten lag. 
De keuze van de informateurs kan enige 
verbazing wekken. Het is begrijpelijk dat 
Van Agt, de politieke Ieider van het CDA, 
gezien de geschiedenis van 1977 met Den 
Uyl, niet voor een informatie-opdracht in 
aanmerking wenste te komen. Men kan 
zich echter wei afvragen of er dan niet vee] 
beter een informateur had kunnen worden 
gekozen die minder direct betrokken was 
bij het politieke spel en die in het bijzon
der het te voeren sociaal-economische be
leid zonder politieke vooringenomenheid 
kon beoordelen. Aandacht verdient voorts 
dat de heren Lubbers en De Koning niet 
in alfabetische volgorde werden genoemd 
doch dat een preseance werd gegeven aan 
Lubbers van wie dus klaarblijkelijk werd 
aangenomen, dat hij het voortouw zou 
nemen. 
De informatie-opdracht werd door de in
formateurs opgevat zoals zij duidelijk was 
bedoeld. De informateurs gingen zich van 
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de aanvang af concentreren op de vorming 
van een kabinet COA- PvdA- D'66. De 
wederkerigheidsverklaring van PvdA en 
0'66 werd zonder meer geaccepteerd. De 
VVO werd huiten spel gczet. 
Tegen deze opstelling van de informateurs 
is bij mijn weten door het COA nimmer 
hezwaar gemaakt. Het COA heeft in dit 
stadium de wederkerigheidsverklaring van 
PvdA en 0'66 aanvaard. Enige bedenking 
zou ik hiertegen niet willen maken. In het 
eerste stadium van de formatie was het 
volstrekt onaannemelijk dat PvdA of D'66 
op hun verklaringen zouden terug komen. 
lndien het CDA zou hebben gesteld dat 
het slechts in zee zou willen gaan met 
VVO en D'66 of met PvdA, zou een neen 
van de PvdA en D'66 zijn gevolgd. Een 
'nationaal' kabinet zou eveneens op een 
veto van PvdA en D'66 zijn gestuit. Tot 
een minderheidskabinet van CDA met 
VVO zou de meerderheid van de CDA
fractie, zeker in dit stadium, niet bereid 
zijn. 

De problemen bij de informatie 
Bij de informatie rczen in het bijzonder 
drie helangrijke problemen: het minister
presidentschap, de kernbcwapening en het 
sociaal-economische bcleid. Over elk van 
deze problemen moge ik een opmerking 
maken. 

Het premierschap 
Van de zijde van het CDA is steeds be
toogd, dat Van Agt de premier van een 
kahinet CDA- PvdA- D'66 zou moeten 
zijn. lk mecn dat dit in de huidige politieke 
en maatschappelijke eonstellatie een juiste 
stelling is. Het COA is in ruime mate de 
grootste politicke partij. De partij heeft 
tijdens de verkiezingcn Van Agt als poli
tieke Ieider naar voren geschoven. Het 
premierschap heeft in onze tijd een vee! 
zwaarder accent dan vroeger het geval 
was. Het zou voor het gewone CDA-lid 
en voor de COA-kiezer onbegrijpelijk zijn 
geweest indien in cen kabinet met CDA 
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Van Agt een tweede rol zou spelen of dat 
hij als Ieider van de Kamerfraetie zou zijn 
opgetreden. 
Hiertegcn is wei opgemerkt, dat Van Agt 
de Ieider is geweest van een kabinet CDA -
VVD en dat hij niet een leidinggevende 
rol zou kunnen spelen in een andere rege
ringseombinatie. Naar mijn mening is dit 
een loos argument. De politieke constel
latie in ons land brengt mede, dat de 
vorming van een kabinet moet steunen op 
een combinatie van partijen. Zo min als 
het CDA zijn gezicht verliest indien het 
deelneemt aan een andere regeringscom
binatie, zo min is dit het geval met zijn 
politieke Ieider. Voor elke regeringscombi
natie moeten compromissen worden aan
gegaan. De compromissen zullen naar in
houd verschillen in de verschillende com
binaties. Een partij en haar politieke Ieider 
moeten de soepelheid kunnen opbrengen 
om met uiteenlopende compromissen het 
regeringsbeleid te voeren. 
Het CDA zou zichzelf en ook de politieke 
ontwikkeling in ons land ernstig hebben 
geschaad, indien het Van Agt had los ge
laten. Ret vasthouden aan het premier
schap van Van Agt is naar mijn overtui
ging een juiste en wijze beslissing. 
Het premierschap van Van Agt werd uit
eindelijk door PvdA en D'66 geaccepteerd. 
Als pleister op de wonde werd Van Thijn 
mede aangewezen als informateur. 

De kernbewapening 
Diepgaande meningsverschillen bestaan er 
in ons land over de kernbewapening. Dui
delijke standpunten in deze worden inge
nomen door PvdA en VVD. Kort samen
gevat komt het standpunt van de PvdA 
hierop neer, dat geen kernraketten in Ne
derland worden geplaatst. De VVD wil de 
bondgenootschappelijke verplichting van 
de NA VO volledig aanvaarden. Binnen 
het CDA bestaat over deze kwestie geen 
eenstemmigheid. Mijn indruk is dat de 
overgrote mccrderheid het standpunt 
van de VVD deelt, doch dat een niet 
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onbelangrijke minderheid zich kan ver
enigen met de leuze 'de kernwapens de -
westerse - wereld uit, te beginnen met 
Nederland'. 

De controverse over de kernbewapening 
is een tijdbom die ligt onder elk kabinet 
van welke samenstelling ook. Indien een 
kabinet zou besluiten geen verdere kern
taken te aanvaarden en daarmede een 
zekere breuk met deNA VO zou doen ont
staan, is het onzeker of de meerderheid 
van de Kamer dit kabinetsbesluit zou 
steunen. Doch even onzeker is het omge
keerde. De PvdA is in deze nog een stapje 
verder gegaan omdat zij het voor haar be
windslieden vrijwel onmogelijk heeft ge
maakt aan het besluit tot het plaatsen van 
kernraketten in Nederland mee te werken. 

Het gevolg zal zijn dat verdeeldheid van 
het kabinet over de kernbewapening een 
kabinetscrisis zal doen ontstaan voordat 
de zaak bij de Kamer komt. De tijdbom 
kan echter ook worden gehanteerd door de 
VVD. Zij zou een uitspraak van de Kamer 
kunnen uitlokken over de kernbewape
ning. 

Een akkoord over de kwestie van de kern
bewapening is niet bereikt. Gesteld kan 
worden dat dit ook niet kon worden ver
wacht. Laten wij hopen dat het gesprek 
over ontwapening door Amerika en Rus
land zulk een succes zal hebben, dat de 
zaak niet in de realiteit zal spelen. De 
kans dat deze hoop een ijdele hoop zal 
zijn is intussen groat. Wie de bezetting van 
ons land door het in 1940 overmachtige 
Duitsland bewust heeft meegemaakt, zal 
niet licht afwijzend staan tegen een bond
genootschappelijke kernbewapening, die 
uiteraard op voorkoming van oorlog en 
bezetting is gericht. Een mogelijkheid is 
voorts dat het dragen van de regerings
verantwoordelijkheid door de PvdA zal 
medebrengen dat de leidende figuren in de 
PvdA meer begrip zullen krijgen voor de 
standpunten van de socialistische !eiders 
in Duitsland en Frankrijk. 
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Het sociaal-economische heleid 
Sterk vereenvoudigd en gesimplificeerd 
kunnen twee uitgangspunten over het 
sociaal-economische beleid worden ge
noemd. Het eerste uitgangspunt is de be
strijding door de overheid van de werk
loosheid als primair sociaal-economisch 
doel. Het tweede uitgangspunt is herstel 
van de Nederlandse economie in het bij
zonder door een herstel van het bedrijfs
Jeven. Het tweede uitgangspunt is gekozen 
in het rapport van Vander Zwan van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid en in het rapport van de breed 
samengestelde Commissie-Wagner. Hoe
wei ook leden van de PvdA aan het rap
port van de Commissie-Wagner hebben 
meegewerkt, mag wellicht worden gesteld 
dat het eerste uitgangspunt door de PvdA 
wordt gekozen. Of men de werkloosheids
bestrijding dan wei de versterking van het 
bedrijfsleven primair stelt maakt voor het 
sociaal-economische beleid op korte ter
mijn een niet onbelangrijk verschil. Wat 
hebben de informateurs en in het bijzonder 
Lubbers gedaan? Zij hebben gepoogd een 
keuze van uitgangspunten te vermijden. 
Dit heeft er toe geleid dat de sociaal
economische paragraaf van het ontwerp
regeerakkoord een wollig- sommigen zeg
gen een Lubberiaans- verhaal is gewor
den, dat weinig consistent is en voor on
derscheiden interpretaties vatbaar is. Men 
vindt in het verhaal van de informateurs 
wei elementen van het rapport-Wagner, 
doch de conceptie van de Commissie 
wordt allerminst in haar geheel onder
schreven. 
In het regeringsakkoord zou m.i. moeten 
worden volstaan met het aangeven van 
enkele hoofdlijnen van het sociaal-econo
mische beleid. Een detaillering heeft wei
nig zin, niet alleen omdat hiervoor nadere 
studie nodig is, doch ook omdat economi
sche prognoses hoogst onzeker zijn. Lub
bers en De Koning hebben echter een 
andere weg gekozen. Zij hebben tientallen 
pagina's vol geschreven. De hoofdlijnen 
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onthreken en op menige plaats worden 
stellige uitspraken gedaan, die op grond 
van onzekerheid van de economische ge
gevens onverantwoord zijn. Het sociaal
economische programma van de informa
teurs is met instemming van de fractie
leiders naar de fracties gezonden. 

Hct cindc van de informatie 
Het ontwerp-akkoord van de informateurs 
was in het hijzonder voor wat het sociaal
economische heleid betreft een zwak stuk. 
Hier wreekte zich wellicht de keuze van 
personen. De informatcurs waren politick 
door de wol geverfd. Zij konden niet, zoals 
de leden van de Commissie-Wagner, vol
doendc afstand nemen van het Haagse 
politicke gebeuren. 
De fractie van hct CDA wcrd geconfron
teerd met cen uitvoerig sociaal-economisch 
verhaal waarvan echter kop en staart 
weinig duidclijk waren. Hierdoor kwam 
zij in een impasse. Deze impasse is de 
oorzaak van het verdere nevelige en mis
tige verloop van de formatie. V {J6r aan
vaarding van het akkoord pleitte een 
aantal overwegingen. De sociaal-econo
mische paragraaf van het akkoord was 
opgesteld door de voormalige en naar re
delijke verwachting toekomstige fractie
voorzitter. Het was het resultaat van 
langdurige besprekingen. Met een rege
ringscoalitie met PvdA en D'66 had de 
fractie ingestemd. Lubbers wilde niet 
weten van hernieuwde open onderhande
lingen over sociaal-economisch beleid, 
hetgeen aan PvdA en 0'66 bekend was. 
Tegen het ontwerp-akoord konden zeker 
ernstige bedenkingen worden gemaakt. 
Het akkoord gaf niet de garantie voor een 
sociaal-economisch beleid gericht op her
stel van een gezonde economic. Het ak
koord liet ruimte voor 'leuke dingen voor 
linkse men sen·. waarvan de kostcn niet 
worden gecompenseerd door besparingen 
elders. Gevreesd kan worden dat het 
scheppen van werkgelegenheid op korte 
termijn - en dus bij de overheid en in de 
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kwartaire sector - een te zwaar accent zou 
krijgen omdat de werkgelegenheid tot de 
portefeuille van Den Uyl zou gaan behoren 
en de PvdA hiervan een succes zou willen 
maken. 
Aarzeling en onzekerheid ontstonden in 
de fractie van het CDA. Een neen tegen 
de combinatie wilde men niet laten horen, 
doch een onvoorwaardelijk ja ging de 
meerderheid van de fractie te ver. Een 
compromis werd gevonden in het vragen 
van verduidelijkingen en in de eis dat de 
Nederlandse Bank, het Centraal Plan
bureau, de centrale werkgevers- en werk
nemersorganisaties hun visie op het ont
werp-akkoord zouden geven. 
De informateurs beschouwden hun werk 
als gedaan. In een verder door hen te 
voeren overleg zagen zij geen heil. De in
formatie bleef een Unvollendete. De infor
mateurs adviseerden de koningin thans 
een formatie-opdracht te geven. 

De formatie-opdracht aan Kremers en 
Van Thijn 
Overeenkomstig het advies van de infor
mateurs gaf de koningin een formatie
opdracht. Het onvoltooide karakter van 
de informatie zal wei het motief zijn ge
weest om deze opdracht niet te verlenen 
aan de voorziene minister-president Van 
Agt. De keuze van de formateurs is 
wederom wat merkwaardig. Uit PvdA
kring werd aangewezen een vooraanstaand 
lid van de fractie, uit CDA-kring een man 
buiten het Haagse milieu. Geen van beide 
formateurs was duidelijk deskundig op 
sociaal-economisch terrein. 
De formateurs hielden zich bezig met de 
personele samenstelling van het kabinet 
en voldeden aan de wens van de CDA
fractie om het oordeel te vragen van de 
Nederlandse Bank, het Centraal Planbu
reau en de centrale werkgevers- en werk
nemersorganisaties. De commentaren van 
de Nederlandse Bank en Centraal Plan
bureau waren zeker in hun bewoordingen 
niet vernietigend voor het ontwerp-ak-
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koord, doch het realiteitsgehalte van de 
vooronderstellingen die in het akkoord 
waren opgenomen werd ernstig betwijfeld. 
De werkgeversorganisaties reageerden 
uiterst kritisch, de centrale werknemers
organisaties welwillend, zij het met enige 
kanttekeningen. 
Het ontwerp-akkoord werd in het overleg 
van formateurs met fractievoorzitters hier 
en daar wat genuanceerd, doch werd fun
damenteel ongewijzigd gelaten. Het aan
gevulde akkoord werd opnieuw aan het 
oordeel van de fracties onderworpen met 
de aantekening dat het thans ja of neen 
moest zijn. 
De CDA-fractie kwam hiermede opnieuw 
in perikelen. De bezwaren die men tegen 
de sociaal-economische paragraaf van het 
ontwerp-akkoord kon maken, waren be
paald niet minder geworden. Veeleer wa
ren deze versterkt door de kritische kant
tekeningen van de Nederlandse Bank, het 
Centraal Planbureau en de centrale werk
geversorganisaties. Anderzijds waren oak 
de argumenten voor aanvaarding van het 
akkoord versterkt. Op het hoofd van het 
CDA zou komen dat zij de vorming van 
een nieuw kabinet in de weg stand. Een 
voor de meerderheid van de formatie aan
vaardbaar alternatief voor een kabinet 
CDA - PvdA - D'66 was althans in dit sta
dium niet aanwezig. De verwerping van 
het akkoord zou kunnen worden be
schouwd als een zekere verloochening van 
de eigen informateur Lubbers en de eigen 
formateur Kremers. 
V oar Van Agt lag de beslissing bijzonder 
moeilijk. Hij zou de Ieider moeten zijn van 
een kabinet in welks sociaal-economisch 
beleid hij niet het vertrouwen had dat het 
in 's lands belang zou zijn. Het is dan oak 
begrijpelijk dat hij stelde, niet bereid te 
zijn op basis van het akkoord het premier
schap te aanvaarden. Hiermede kwam 
voor de fractie een nieuw element in het 
geding. Medewerking aan de vorming van 
een kabinet waarin de eigen politieke 
Ieider verklaarde geen vertrouwen te heb-
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ben, zou voor de achterban onbegrijpelijk 
zijn. 
De CDA-fractie verwierp het akkoord en 
zei neen. Wellicht moeten wij het zien als 
een onvolwassenheid van de fractie dat 
men het nodig vond de stemverhouding 
in de fractie in de dagbladen te doen 
registreren. In zaken als deze behoort m.i. 
een fractie als eenheid op te treden en niet 
naar buiten te doen blijken van een grate 
onderlinge verdeeldheid. Hier herhaalde 
zich hetgeen oak in 1977 plaats vond, toen 
de dissidenten in de fractie het nodig oor
deelden zich naar buiten als loyalisten te 
etaleren. 
De stellingname van de CDA-fractie 
bracht mede, dat de formateurs hun op
dracht als mislukt moesten beschouwen. 
Zij hadden een stellig ja of neen gevraagd. 
Het neen van de fractie had ten gevolge 
dat zij niet konden doorgaan. 

De informatie-opdracht aan De Gaay 
Fortman 
Van formatie gaan wij terug naar infor
matie. Opnieuw werd een informateur 
aangezocht. De keuze was nag merkwaar
diger dan die bij de vorige opdrachten. 
De buitenstaander zou verwacht hebben, 
dat thans een informateur zou zijn aange· 
wezen die de sociaal-economische proble
matiek beheerste en van wie onbevangen
heid en neutraliteit ten aanzien van wat 
tot dusver gebeurde, mocht worden ver
wacht. De Gaay Fortman had voor de 
publiciteitsmedia vrij ernstige kritiek op 
de CDA-fractie uitgeoefend en hij is geen 
deskundige op sociaal-economisch terrein. 
Uit het interview van Van Agt in Vrij 
Nederland is voorts gebleken dat hij be
paald niet wenste dat De Gaay Fortman 
werd aangewezen als informateur. Dit 
maakt diens aanvaarding van het infor
mateurschap te bedenkelijker, te meer om· 
dat, indien hij slaagde, Van Agt als minis
ter-president van het nieuwe kabinet, de 
politieke verantwoordelijkheid voor zijn 
handelen zou krijgen. 
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Hct is allcszins hegrijpelijk en te billijken 
dat De Gaay Fortman voortging op de 
weg waarop zijn voorgangers waren blij
ven steken. De C'DA-fractie had een kabi
net CDA - PvdA - D'66 niet afgewezen, 
doch slcL·hts gesteld dat het akkoord in 
deze vnrm voor haar niet aanvaardbaar 
was. Een nieuwe poging om een dergelijk 
kabinet tot stand te brengen -de enige 
nwgelijkheid om op korte termijn een 
nieuw kahinet te vormen- lag in de rede. 
Van Agt trad af als fractievoorzittcr. Ik 
meen dat dit een wijs besluit was. Voor
eerst pleit voor dit besluit dat, gelet op de 
verdeddheid in de fractie ten aanzien van 
de standpuntbepaling van Van Agt, hij 
niet Ianger de aangewezen woordvoerder 
van de fractie was. Voorts werd de vrijheid 
van Van Agt om een eigen standpunt in 
te nemen vergrnot omdat hij wat meer 
afstandelijkheid verkreeg ten aanzien van 
het verdere overleg. Voorts kon de com
binatie van minister en fractieleider niet 
worden voortgezet na 9 september 1981 
en kon Van Agt het premierschap moeilijk 
prijs geven voor het lidmaatschap van de 
Kamer. 
De Gaay Fortman slaagde in zijn infor
matie. De CDA-fractie aanvaardde evenals 
de fracties van PvdA en D'66 het herziene 
akkonrd. Over de hetekenis van deze her
ziening !open de visies uiteen. PvdA en 
lY66 stellen dat fundamenteel niets is ge
wijzigd. Lubbers en Van Agt verkondigen 
dat deze herziening de door het CDA 
noodzakel ijk geoordeelde verd uidelijkin
gen inhoudt. Voor beide stellingen is iets 
te zeggen. De aanvullingen wijken niet af 
van het ontwerp-akkoord. Er is bepaald 
niet vastgelegd dat een sociaal-economisch 
beleid in de trant van de C'ommissie-Wag
ner zal worden gevoerd. lets duidelijker 
en iets minder impliciet is vastgelegd, dat 
geen nieuwe belangrijke uitgaven vergende 
taken worden ter hand genomen indien 
geen compensatie door vermindering van 
uitgaven elders kan worden bereikt, dat 
het financieringstekort van de overheid -
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waaronder verstaan zal moeten worden de 
Staat en de lagere publiekrechtelijke lieha
men - zal worden teruggedrongen, ook 
indien de economische situatie ongunstiger 
zou worden dan in het regeringsakkoord 
is voorzien, dat de collectieve lasten niet 
verder zullen stijgen. 
De echte formatie kon thans beginnen. 
Op korte termijn kwam een nieuw kabinet, 
het tweede kabinet-Van Agt, tot stand. 

Evaluatie en conclusies 
In het voorgaande heb ik een zekere 
evaluatie van het formatiegebeuren reeds 
gegeven. Mijn samenvatting van de ver
schillende fasen van de formatie had 
slechts tot functie om mijn persoonlijke 
indrukken als belangstellende toeschouwer 
te geven. Tot slot moge ik enige afslui
tende opmerkingen maken, waarbij ik niet 
impliciet zal ingaan op de vragen die bij 
de redactie van christen-democratische 
verkenningen zijn gerezen. 

1. De CDA-fractie is een innerlijk ver
deelde fractie. In een grote politieke partij 
waarin niet een persoon of een kleine 
groe p een overheersende positie inneemt, 
is zeker in de tegenwoordige tijd een inner
lijke verdeeldheid niet te vermijden. Een 
politieke partij ziet zich gesteld voor een 
groot aantal vraagstukken met gecompli
ceer problematiek. Over een aantal vraag
stukken zal binnen elke politieke partij 
verschillend worden gedacht. Ret op zich
zelf legitieme verschil van inzicht binnen 
de CDA-fractie wordt echter, anders dan 
bij de overige politieke partijen, wel bij
zonder duidelijk naar buiten geetaleerd. 
Men cultiveert als het ware het dissiden
tenverschijnsel van 1977, waarvan destijds 
Aantjes de voornaamste woordvoerder 
was. lk heb dit hoven als onvolwassen
heid gekenschetst. Indien men hiermede 
voortgaat zal dit de identiteit van de partij 
aantasten en kan dit tot scheuring leiden. 

2. Binnen het CDA is er verschil van 
instelling tegenover de PvdA. De PvdA 
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heeft zich in de afgelopen periode meer en 
meer geprofileerd als een 'rode partij'. De 
dagen van Drees zijn voorbij. De voor
mannen van nieuw links hebben vooraan
saande posities in de partij gekregen. Niet 
weinige 'rechtse' socialisten hebben de 
partij verlaten; hun creatie van DS'70 is 
echter geen succes geworden. Het heil 
wordt verwacht van een diepgaand over
heidsoptreden dat alles ten goede zal ke
ren. Het partijbestuur van de PvdA gaat 
graag in op extreme standpunten die door 
linkse actiegroepen naar voren worden ge
bracht, zoals sluiting van kerncentrales, 
geen nucleaire bewapening, eenzijdige 
boycot van Zuid-Afrika. 
Een belangrijk deel - wellicht mag men 
zeggen een overwegend deel - van de 
CDA-fractie staat huiverig tegenover de 
PvdA in haar huidige politieke opstelling. 
Men voelt zich niet verwant met de ideo
logieen die thans in de PvdA worden bele
den. Een combinatie kan voor de vorming 
van een parlementair kabinet min of meer 
een noodzaak zijn, verder dan een ver
standshuwelijk kan men echter niet komen. 
Hier tegenover staat een niet onbelangrijk 
deel van de CDA-fractie die de combinatie 
met de PvdA als een politiek ideaal ziet, 
die veel meer vertrouwen heeft in de op
stelling van de PvdA dan in die van de 
VVD. De ideologieen van de PvdA mogen 
bij hen minder extreem aanwezig zijn, zij 
die tot dit deel van de fractie behoren ge
voelen zich hierdoor, de een minder, de 
ander meer, aangetrokken. 

3. De stijl waarop de formatie van de 
zijde van het CDA is gevoerd, is weinig 
fraai, in zoverre dat zij niet als inzichtelijk 
en verstaanbaar overkomt op de achter
ban en op de publiciteitsmedia. De eerste 
en grootste fout was m.i. gelegen in de be
reidheid van Lubbers om als informateur 
op te treden. Veel beter ware geweest een 
informateur van CDA-huize met een diep
gaande kennis en een onafhankelijk oor
deel over de sociaal-economische proble-
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matiek. Over de wijze waarop Lubbers zijn 
taak heeft verricht, heb ik hoven reeds 
enkele opmerkingen gemaakt die ik niet 
zal herhalen. 'Zijn' ontwerp-akkoord 
moest wegens zijn wolligheid en onduide
lijkheid wantrouwen wekken bij een be
langrijk deel van de CDA-fractie waarvan 
hij tot voor kort en thans opnieuw de voor
naamste woordvoerder is. Van dit wan
trouwen werd openlijk blijk gegeven. 
V erwarring en verdeeldheid konden niet 
uitblijven. De verdere gang van zaken was 
min of meer voorspelbaar. Het CDA kon 
niet veel anders doen dan achterhoedege
vechten leveren, waarbij PvdA en D'66 
bereid waren een aantal verbale successen 
aan het CDA te gunnen, omdat deelne
ming in het komende kabinet voor hen de 
hoogste prioriteit had. Het is niet onbe
grijpelijk dat de CDA-fractie gezien haar 
ontevredenheid met het bereikte ontwerp· 
akkoord achterhoedegevechten als een 
noodzaak beschouwde. Of men voldoende 
oog had voor de schaduwzijden die aan 
deze gevechten waren verbonden, kan wor
den betwijfeld. Het vertrouwen van de 
toekomstige partners van het CDA werd 
hierdoor bepaald niet vergroot. Voor de 
achterban was de inzet van deze gevech
ten weinig helder. Het gewin was in de 
ogen van de toeschouwers gering. 

4. Kan men het CDA verwijten dat zijn 
opstelling in de formatieperiode te zeer is 
ingegeven door partijpolitieke overwe
gingen en dat het te weinig het algemeen 
belang heeft laten prevaleren? Ik meen dat 
het antwoord ontkennend moet luiden. Het 
CDA heeft bij de informatie veel geslikt. 
Laat ik enkele punten noemen. Het CDA 
heeft de wederkerigheidsverklaring van 
PvdA en D'66 aanvaard, hetgeen mede
bracht dat zijn inbreng in de personele be· 
zetting van de ministersposten werd terug· 
gebracht. Het heeft zich zelfs niet verzet 
tegen een overbedeling van D'66. Het 
CDA heeft de uit het oogpunt van christe· 
lijk beleid belangrijke ministerspost voor 
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ondcrwijs prijs gcgcven. Het heeft niet 
aileen geen bczwarcn gemaakt tegen het 
ministcrschap van Den Uyl voor sociale 
zakcn. doch hccft zijn medcwerking ge
gcven om dit ministerschap een bijzonder 
accent tc gcven. Tcr vcrmijding van mis
verstand zij in dit verband opgemerkt, dat 
ik op zichzclve bezwaar tegen een minis
terschap van Den Uyl niet legitiem zou 
achten omdat in een coalitie partijen 
elkanders voorlicden hcbben te accepteren. 
De omstandigheid dat de PvdA in 1977 
een andcr standpunt heeft ingenomen acht 
ik onvoldoende rechtvaardiging voor het 
tcgcndccl. Een heel andere kwestie is of 
hct voor een goede samenwerking en de 
harmonic in hct kabinet een gelukkige 
zaak is dat Den Uyl hierin zitting heeft. 
Hct CDA hccft verdcr aanvaard dat de 
bemocicnis met de Antillen overging van 
Van dcr Stce naar Den Uyl. 
Hct CDA hecft vcel, doch niet allcs geslikt. 
Hct hccft hct nict geslikt, dat een ander 
dan Van Agt minister-president zou wor
den. Ongctwijfcld hcbben bij deze beslis
sing partijpolitiekc ovcrwcgingen een rol 
gcspccld, doch dat het premierschap van 
Van Agt in strijd zou zijn met het alge
mccn hclang. is m.i. bepaald onjuist. Veel
cer past m.i. in de huidige verhoudingen 
de rcgcl clat de politicke Ieider van de 
grootstc partij die in cen regeringscombi
natic dcclnccmt. hct premierschap ver
krijgt. 
Dat hct C'DA ernstig heeft geaarzeld over 
de sociaal-cconomische paragraaf van het 
ontwcrp-akkoord en daartegen overwe
gendc bedenkingen heeft gemaakt, is zeker 
niet ingegcven door partijpolitieke over
wcgingcn doch door de vrees dat een 
sociaal-cconomisch beleid zou worden ge
voerd dat naar hct inzicht van de fractie 
en Van Agt hct belang van de Nederlandse 
samcnlcving zou schaden. 
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Slotwoord 
Mij werd gevraagd persoonlijke indrukken 
te geven. Aan deze opdracht heb ik ge
poogd te voldoen. lk heb niet getracht 
mijn indrukken volledig weer te geven 
doch ik heb volstaan met enkele hoofd
punten. 
Ik moge eindigen met de opmerking, dat 
ik op zichzelf een regeringscombinatie 
van CDA en PvdA in de gegeven omstan
digheden toejuich. Voor de Nederlandse 
politieke verhoudingen is naar mijn over
tuiging niet gelukkig, indien de PvdA ge
durende een aantal perioden geen rege
ringsverantwoordelijkheid zou dragen. De 
oppositionele rol brengt bij de PvdA mede, 
dat de Ieiding van de partij gevoelig wordt 
voor actievoerders zonder dieper pro
bleembesef, dat zij radicale en extreme 
standpunten gaat belijden, dat zij te uit
sluitend kijkt naar hetgeen op het eigen 
erf leeft. Regeren in een democratische 
staat is voortdurend compromissoir bezig 
zijn, compromissoir in eigen land, in Euro
pees verband, in de wereldpolitiek. Ik heb 
de hoop en de verwachting dat de voor
lieden van de PvdA bij het dragen van 
regeringsverantwoordelijkheid hiervoor 
veel meer begrip zullen blijken te hebben 
dan de afgelopen jaren het geval was. In
dien dit gepaard zou gaan met teamgeest 
tegenover de coalitiegenoten, het nalaten 
van fractievorming in het kabinet en de 
bereidheid tot luisteren en compromissen 
zonder langdurige en telkens herhaalde 
discussie, zou deze regeringscombinatie 
voor ons land een goede coalitie kunnen 
blijken te zijn. 
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door prof. mr. A. M. Donner 

Prof. mr. A. M. Donner is hoogleraar in het staatsrecht 
aan de RU te Groningen. 

Over de kabinetsformatie 

De redactie vroeg om commentaar op de kabinetsformatie en voegde daar een aantal 
vragen aan toe, die haar belangrijk lijken. Ik citeer er enkele: 

'De kernkwestie is wellicht de vraag in 
hoeverre de afgelopen drie maanden door 
het CDA en zijn eerste woordvoerder is 
opgetreden op een wijze die herkenbaar 
christen-democratisch is' (vraag 1); de 
'staatsrechtelijke vraag', 'of een informa
teur benoemd kan en mag worden, die 
zich even daarvoor zo scherp heeft uitge
laten over het verloop van de formatie tot 
dan toe' (vraag 2); 'welke loyaliteit be
lwort een fractie in acht te nemen jegens 
haar politieke Ieider en onderhandelaar' 
en 'welke loyaliteit en welk contact be
hoort de politieke Ieider in acht te nemen 
jegens zijn fractie?' (vraag 3); 'tot welke 
mate van concreetheid kan men in de 
programmatische sfeer gaan?', anders ge
zegd: 'wat is de waarde van programma
tische afspraken, gelet op de ervaring met 
dat soort afspraken in het verleden (snelle 
veroudering, nieuwe uitdagingen waarvoor 
men komt te staan, etc.)?' (vraag 4). Ik 
heb de vragen maar genummerd om van 
de volgorde te kunnen afwijken zonder dat 
de lezer de draad kwijt raakt. 
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Het kortst kan vraag 2 beantwoord wor
den. Zij slaat duidelijk op de discussie 
door de benoeming van prof. De Gaay 
Fortman. Het is, dacht ik, goede gewoonte 
dat geen enkele benoemde zich voor zijn 
optreden op de Koningin beroept, maar 
kritiek op zijn benoeming opvat als de 
vraag: Waarom heeft u gemeend die be
noeming te kunnen of moeten aannemen? 
Kritiek op de benoeming van een infor
mateur richt zich dus altijd op die infor
mateur zelf. En zo moet die kritiek oak 
geformuleerd worden. 
En voor de rest zou ik menen, dat het, als 
iemand scherpe kritiek uitspreekt over het 
verloop van een formatie, juist voor de 
hand kan liggen (het hangt van de om
standigheden af) om hem naar voren te 
halen en hem te laten tonen hoe het dan 
wel moet. Een formatie is erop gericht om 
een kabinet samen te stellen en bij de be
oordeling van de verschillende fasen is 
dan oak de eerste vraag 'Does it work?'. 
Te vragen, zoals tegenwoordig te pas en 
te onpas geschiedt: 'Is it moral?', is ge-
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schikt om ons op het dwaalspoor van ijle 
en ijdelc bcspicgclingen tc brengen en de 
zaken ovcrigens maar op hun beloop te 
Iaten. I k hcwcer niet dat het een verkeerde 
vraag is. maar de bcidc vragcn hangen 
samen en zijn aileen in samenhang te be
antwonrden. lk kom daarop nog terug, 
want nnk in de vragen van de redactie 
staat de kwestie. wat bchMrt, volgens mij 
vee! te vccl op zichzelf. 

V ervolgens vraag 4. Over de zinnigheid 
van programmatische afspraken is al zo
vecl geschrcvcn. De harde verdediging van 
zulke afspraken blijft, dat de kabinetsfor
matic de gclcgenhcid is, waarbij de Tweede 
Kamer en de verschillende fracties zich ten 
volle kunnen Iaten gelden, zodat zij dan 
trachten nieuwc ministers zoveel mogelijk 
op hepaalde puntcn vast te spijkeren. Veel 
invlned hecft men immers niet op de gang 
van zakcn als er cen kabinet zit en ieder 
wordt vermaand de boot niet om te Iaten 
kieperen. 
Vandaar het rituelc touwtrckken over een 
program-akkoord en vandaar de zuchten 
van verlichting als de formules zijn gevon
den. waar ieder zich bij neerlegt. Het is 
een bclangrijke onderhandeling en er zijn 
in dat opzicht knappe en minder knappe 
\)nderhandelaars. 
Hct ongewnne staartjc van deze formatie, 
dat ik maar aanduid als het debat over 
de 41h miljard. is echter geschikt om te 
Iaten zien dat het touwtrekken en afspre
ken niet aileen de verhouding tussen het 
kahinet en de kamermeerderheid betreft, 
maar nog iets andcrs: de verhouding tus
sen kahinet + kamermeerderhcid enerzijds 
en het bestuursapparaat gesteund door de 
maatschappelijk helanghebbenden ander
zijds. 
Het is immers niet zo. dat een minister of 
ministers maar tc vcrordonneren hebben 
hoc zij het willen en dat het dan als bij 
tovcrslag geheurt. Als nieuw kabinet en 
als nicuwe minister stapt men in een rij
dendc trein, d.w.z. hct cenmaal aange-
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vangen beleid buigt men niet zo maar om 
en de getroffen voorzieningen veegt men 
niet zo maar van de tafel. Zaken veran
deren of beleid ombuigen betekent dikwijls 
dat al het bestaande moet worden geres
pecteerd, maar dat men er nog wat aan 
toe mag en kan voegen. Overigens stuit 
de nieuwe man op een muur van goedwil
Iende, behulpzame ambtelijke onbewogen
heid. Om door die muur heen te breken 
en om een vuist te maken zijn regerings
akkoorden 66k wei eens gebruikt. Zo ook 
in dit geval. Want de geschiedenis van de 
41/2 miljard kan men zien als een poging 
om het tenminste over een punt eens te 
worden en een hecht front te vormen, 
v66rdat de nieuwe ministers door hun 
respectieve ambtelijke staven weer uit 
elkaar gespeeld konden worden. 
Ret optreden van Van Agt is te zien als 
de beslistheid van iemand, die nu 10 jaar 
minister is geweest en vier jaar minister
president van een kabinet dat optrad met 
de vaste wil tot 'ombuigingen', maar dat 
er slechts heel Iangzaam in is geslaagd om 
die er door te drukken bij het apparaat, 
bij de belanghebbenden en bij de eigen 
kamermeerderheid. Ret is wei te begrijpen, 
dat zo iemand bij het optreden van een 
nieuw kabinet bedenkt, dat het nu niet 
weer vier jaar moet duren voordat ieder 
van het onvermijdelijke is overtuigd, maar 
dat de noodzakelijke operatic vanaf het 
eerste jaar effectief moet worden ingezet. 
Men kan wei zeggen: had daar dan van 
het begin af aan harder op gestaan; maar 
het is begrijpelijk, dat iemand in de alge
mene manoeuvres van 'overbruggen' en 
'achter het behang plakken' daarvoor niet 
veel gehoor vindt bij de anderen. En dat 
hij hen verstoort als hij tenslotte zegt: alles 
mooi en goed, maar over dit concrete punt 
moeten wij het wei eens zijn, anders wordt 
het weer dezelfde ellende. 

Is het niet zo, dat door deze geschiedenis 
een ongewoon facet van de programmati
sche afspraken in het Iicht is gekomen n.l 
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het doorzetten van de wil van de politiek 
tegenover het apparaat? En als degenen 
gelijk hebben, die voorspellen dat wij nog 
tot 1990 zo niet tot 2000 met ingrijpende 
en pijnlijke reorganisaties moeten rekenen, 
dan kon dat facet wei eens heel belangrijk 
worden. 
Het is heel begrijpelijk dat het punt juist 
door de 'beoogde' minister-president aan 
de orde is gesteld. Het is ook begrijpelijk, 
dat politieke tinnegieters door deze afwij
king van het traditionele scenario van hun 
a-propos raakten en al gauw termen als 
'onbehoorlijk' en 'deloyaal' in de mond 
namen. Het is tenslotte zelfs niet onbegrij
pelijk dat het publiek, dat voor de gebrui
kelijke politieke prevelementen niet veel 
meer geeft, meer begrip opbracht voor dit 
verlangen om spijkers met koppen te slaan, 
dan de politieke 'in-crowd'. 
Daarom lijkt het niet erg relevant om 
naar aanleiding van het gebeurde nog eens 
weer over de waarde van programmatische 
afspraken te beginnen. Natuurlijk, drie
kwart van water in het program-akkoord 
staat, zal snel genoeg worden vergeten. 
Maar het ging 66k over echte tegenstel
Iingen. Wat betreft de defensie zijn die ge
woon in de ijskast gestopt en moeten wij 
afwachten hoe lang zij daarin te houden 
zijn. Wat betreft de sociaal-economische 
politiek zijn de problemen in ieder geval 
duidelijker gesteld (ook voor het publiek) 
en moeten wij afwachten of er inderdaad 
wissels zijn vastgezet. 

Zo kom ik dan tot wat de redactie de 
'kernvraag' noemt (vraag I) nl. of het op
treden dan wei 'herkenbaar christen-demo
cratisch' is geweest. Is dat de kernvraag? 
H66rt dat de kernvraag te wezen? En dan 
nog wei 'herkenbaar' christen-democra
tisch: door wie eigenlijk? Door politiek 
andersdenkenden? Door eigen aanhang? 
Door de 'spelers' zelf? Ik ben over die 
kernvraag tamelijk ongelukkig, omdat ik 
er in voel het op zichzelf en in het middel
punt stellen van het reeds genoemde crite-
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rium 'Is it moral?'. 'Hebben wij ons niet 
vuil gemaakt?' 
Is dat werkelijk de kernvraag op een mo
ment, waar land en politiek in een netelige 
situatie verkeren? Ieder is er nu wei van 
doordrongen, dat wij in allerlei opzicht 
volstrekt in het slop zitten en dat er maar 
weinig meer nodig is of het wordt een 
echte puinhoop van verwachtingen d.w.z. 
een revolutionaire situatie. Wij hebben 
ontdekt, dat de bomen niet in de hemel 
groeien en dat de verwachtingen, waar 
onze politieke, kerkelijke en maatschap
pelijke !eiders ons bij hebben opgevoed, 
zich niet vervullen. Dat brengt de nood
zaak mee om zich te herzien, om allerlei 
zeer dierbaar maar toch dood en soms 
niet eens zo heel dood hout te kappen. 
Hoe moeilijk dat zuiver organisatorisch 
reeds is, daarover spraken wij al. 
Geestelijk en psychisch wordt er van grote 
groepen van ons volk erg veel gevraagd. 
(Dat is dan ook de enige rechtvaardiging 
van een politiek, die het alles wat tracht 
te verbloemen.) Het zal erg pijnlijk zijn 
en zonder vuile handen komt men er niet 
door. Wij moeten zo snel mogelijk aan de 
slag met reorganiseren en innoveren (zoals 
dat heet) .En dan vraagt er iemand: Maar 
is dan dat nu wei herkenbaar christen
democratisch? 
Wat christen-democratisch is valt niet op 
de voorhand te zeggen, daar is geen boekje 
of ideologie voor. Het zal van de omstan
digheden en tijden afhangen, want pas in 
een concrete situatie kan men dat zeggen. 
Het is immers niet zo verkeerd gezien als 
de buitenwacht het CDA voor opportu
nistisch of onberekenbaar scheldt; naar 
hun ideologische maatstaven is politiek 
bedrijven naar bevind van zaken echt on
politiek en onprincipieel. Maar wij hebben 
dan ook een principe dat wei in, maar niet 
van de politiek is; van daaruit eerbiedigen 
wij staat en overheid en politiek wei, maar 
wij verwachten er minder van en hechten 
dan ook niet zo aan programma's (par
don!). 
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Overheid en politiek zijn anders, heel an
Jers vaak. maar toch niet beter of 'geloof
waardiger' dan hijv. de wetenschap of bet 
hankwezen of de handel of de kunst of de 
landhouw enz.: zij zijn net zo ontoerei
kend. egocentrisch en gebrekkig als a! die 
anderen. Staat en overheid zijn een zegen, 
maar als wij dit Godsgeschenk niet goed 
heheren (en dat doen wij even sh:cht als 
hct overige). dan worden zij een plaag. 
Als wij er voorzichtig mee omgaan, er niet 
te vecl op vertrouwen en er niet te vee! 
van verwachten, dan zijn het gelukkige 
middelen om het Ieven dragelijk te helpen 
houden (niet voor goed dragelijk, maar 
voor vandaag en morgen dragelijk - elke 
dag heeft genocg aan zijn eigen kwaad). 
Jk heh gcen mocitc- maar de redactie zal 
mij wei erg onnozel vinden - om de 
\pringerige' vasthoudendhcid van de po
litieke Ieiding tijdens de formatie als chris
ten-democratisch te hegrijpen. J uist om
dat ik daarin voclde een bezig zijn met de 
prohlemen van vandaag, meer dan met die 
van gisteren en eergisteren of die van mor
gen en ovcrmorgen. 

Hcbben wij ons niet tevccllaten gelden? 
Ook weer zo'n onhenullige vraag. Als men 
de grootstc partij is, dan zou men de de
mocratic en het algcmeen belang verraden 
indien men zich niet liet gelden, want de 
grootstc partij hceft, of hct ons gelegen 
komt of nict, de grootste verantwoorde
lijkhcid. En ons teveellaten gelden? Wat 
IJCcft de formatie opgeleverd? Een koets 
met twec koctsicrs op de bok (de minister
president en de super-minister), die boven
dicn hlijkbaar telkens zeeziek worden van 
clkaars stijl van rijden. Met andere woor
dcn: cr is ccht wei geofferd aan ... Ja, aan 
wat? Aan hct algemcen belang? Maar 
wat is dat algcmcen belang? Dat de schijn 
wordt opgchoudcn van een censgezinde 
politickc top? Dat is indcrdaad een wezen
lijkc zaak als wij door de moeilijke tijden 
hccn willcn komen. Maar de prijs zou wei 
erg hong zijn gcwccst als men genoegen 
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had genomen met een verandering voor
namelijk bestaande in het vervangen van 
de oude gezichten en bezweringsformules 
door andere! Moest men niet vasthouden 
aan het vierkant aankondigen van onaan
gename zaken? Het is uitgekomen op een 
soort middending, waarbij de harmonie 
een zaak van Iijmen en krammen blijkt. 
Het kan zijn dat zodoende de draagkracht 
van democratie en verantwoordelijk staats
burgerschap wordt overschat. Maar ik kan 
het niet on-christen-democratisch vinden 
om daarop een wissel te trekken. Dat kon 
m.i. moeilijk geofferd worden. Dat daar
door het resultaat niet fraai en hoogst 
kwetsbaar geworden is, zal vooral hij be
treuren, die meent dat het erop aankomt 
de mensen vertrouwen in de overheid en 
de politick bij te brengen. Zou dat zo 
christen-democratisch zijn? Of zou het 
juister zijn om niet te verbloemen dat dit 
wei de enige, maar zeker niet een solide of 
ideale oplossing is -de politick heeft zulke 
oplossingen meestal niet in huis! 

Wat christen-democratisch is zullen wij 
nog moeten uitvinden in de concrete poli
tieke ondervinding. Naar gelang van de 
situaties waarin wij komen, zullen wij en 
zullen anderen het allengs gaan ontdekken. 
Daar zal dan veel aan ontbreken en van 
alles op zijn aan te merken, maar het zal 
allicht beter zijn dan het meeste wat men 
van te voren had uitgedacht en zo ijverig 
op papier gezet. 
Daarom zal ik niet veel tijd besteden aan 
vraag 3. Het zou nl. verkeerd zijn om eens 
voor goed regels op te stellen voor de om
gang van fractie-leider en fractie. Dat 
hangt veel te veel af van personen en om
standigheden. Zouden wij naar aanleiding 
van kortsluitingen die zich hebben voor
gedaan, regels gaan maken om te voorko
men dat zoiets ooit weer gebeurt, dan zou
den wij elkaar en onszelf snel in het garen 
verwarren. Het zou mij tenminste te amb
telijk zijn en te weinig politick. Natuurlijk 
had ieder van ons bepaalde dingen wei 
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anders gewild en stellig hadden bepaalde 
dingen ook anders gemoeten. Buitenstaan
ders scheppen er nog meer behagen in dan 
sommigen in eigen kring doen, om dan te 
vragen: Is dat nu wei christelijk? Het is 
een goede vraag, die wij vooral voor ons
zelf, ieder voor zich, moeten stellen, maar 
die vraag wordt zo vaak misbruikt om 
aan ons te beduiden: 'Be a good christian, 
do it my way.' Vandaar dat ik maar niet 
te diep op vraag 3 inga. Wie heeft zichzelf 
niets te verwijten? Moeten wij dat alles 
nog eens gaan uitpluizen? Wij moeten ver
der ... als het kan, met elkaar. 

Over dat 'met elkaar' tenslotte nog een 
paar zinnen. Dat het in de benauwde 
situatie waarin land en regering verkeren, 
geboden is bij elkaar te blijven en onze 
goed-Nederlandse behoefte om gelijk te 
hebben en gelijk te krijgen, te beheersen, 
dat is wei duidelijk. Maar dat geldt niet 
aileen voor fractie of partij. Het geldt in 
ruimer verband, in de verhouding tot de 
anderen, degenen met wie men in de boot 
zit en degenen met wie men niet in de 
boot zit. Er zal in de komende tijden een 
algemene neiging zijn om de verschillen 
op te blazen en tot volstrekte tegenstel
lingen te verheffen. Daar moeten wij niet 
aan meedoen. 
Ik zei zoeven - misschien is iemand ervan 
geschrokken - dat wij in een revolutio
naire situatie kunnen komen. Revoluties 
ontstaan nl. niet als ieder in de diepste 
ellende verkeert - dan komen er relletjes 
en boerenopstanden enz. Revoluties ont
staan in tijden, waarin het allemaal net 
wat beter leek te zullen gaan, maar waarin 
die hoop wordt teleurgesteld. Dan verliest 
men eerst zijn zelfbeheersing en wordt 
vervolgens emotioneel. Dan valt de wereld 
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in elkaar en grijpt de angst om zich heen -
en er staan altijd genoeg mensen klaar om 
die angst dan voor ongepaste doeleinden 
te gebruiken. 
Het CDA zit in een kabinet en in een meer
derheid met twee partijen, waar de schok
ken der ontnuchtering veel harder zijn 
aangekomen dan bij de eigen aanhang. In 
die partijen wordt veel opnieuw bedacht 
en men staat er telkens voor de vraag, wat 
behouden moet worden en wat desnoods 
overboard kan. Het is een situatie, waarin 
mensen kort aangebonden en achterdoch
tig worden- wijzelf net zo goed als de 
anderen. Maar het is ook een hoopvolle 
situatie, waarin de nieuwe problemen ons 
er toe kunnen brengen om de oude pro
blemen, die ons zo lang verdeeld hebben 
gehouden, eens wat lager op de agenda te 
zetten. Daar zouden wij best eens om 
mogen bidden! 

Naschrift 
Het bovenstaande werd geschreven ten 
tijde van wat het einde van de kabinets
formatie leek. Een maand later (13 okto
ber) blijkt nu dat die formatie nog niet 
ten einde was, maar zich in halfbakken 
staat bevond op het ogenblik van de be
ediging van het nieuwe kabinet. Dat is een 
ongewone figuur, die stellig allerlei nieuwe 
vragen oproept. Deze ontwikkeling werpt 
in ieder geval een ander Iicht op de be
wering, dat de formatie-1981 zijn zijn ge
traineerd. Blijkbaar waren de zaken nog 
niet gaar en klaar. 
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door dr. G. Puchinger 

/Jrs. R. F. M. l.uhhers is voorz.itter van de CDA -fractie 
in de fv,·cede Kamer. Van 1973-1977 was hij minister 
\'{l/1 Fconomische Zaken 

Gesprek met drs. R. F. M. Lubbers 

'Stond ik er weer voor, dan zou ik het precies zo doen. Met een uitzondering: ik zou 
het prngrammatisch akkoord op hoofdlijnen pas voorleggen wanneer ik ook de rede
lijke zekerheid had over de zetelverdeling en voor zover dan weer actueel de belang
rijkste personclc vragen bij de vervulling van de zetels. 

Overigens zal iedcre formatie wei steeds 
zijn eigen eisen stellen. 
Na de totstandkoming van de abortuswet 
was dit mijn moeilijkste politieke klus. 
Yooral emotioneel hcb ik nogal wat moe
ten incasseren. Op beslissende momenten 
speelde naast de CDA-politiek een grote 
rnl dat ik mij bewust was als informateur 
te werken als dienaar van de kroon. Dat 
werd natuurlijk ook gevoed door de actie
ve belangstelling van Hare Majestcit, die 
ook andere informateurs en formateurs je 
wei zullen bevestigen.' 

Met deze woorden werd op zaterdag 5 sep
tember 19R I een gcsprek over de nog 
hezig zijnde formatie-1981 afgesloten, dat 
duurde van precies 's morgens elf uur tot 
's middags vier uur. Door omstandigheden 
was er geen tijd geweest mijn gastheer de 
vragen vnoraf toe te sturen of ter inzage 
te geven. Toch was het een harmonieus 
gesprek waarhij de vragen, soms na enige 
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tijd nadenken, vlot beantwoord werden. 
We zaten bij hem thuis in Rotterdam 
buiten op het terras, met uitzicht op de 
tuin met een vijver. Het was een prachtige 
zomerdag die de prijs zou kunnen winnen 
de mooiste te zijn van het jaar. In de verte 
speelde soms een carillon, als om ons er 
aan te herinneren dat er nag heel andere 
zaken waren dan kabinetsformaties en 
fractiebelevenissen. Mijn gesprekspartner 
was bijzonder van de tongriem gesneden, 
zeker van zijn antwoorden, en maakte een 
levendige, opgewekte indruk. Hij startte 
met de opmerking: 'We hebben de tijd 
niet?' en 'Ik doe mijn best', waarna ik mijn 
eerste vraag stelde: 

Was u verrast toen u op zaterdag 30 mei jl. 
tot informateur werd aangezocht? 
'Nee, niet verrast. 
Het lijkt me goed dat ik uiteenzet waarom 
ik niet verrast was. V 66r de verkiezings
uitslag is er overleg geweest tussen Van 
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Agt, Bukman en mij over wat de Koningin 
te adviseren na de verkiezingen. Nou ... 
toen kenden we natuurlijk de verkiezings
uitsh:g nog niet. De vraag stond toen dus 
nog open: CDA grootste partij? PvdA 
grootste? Of gelijk? En we meenden dat 
indien het vrijwel gelijk zou zijn of het 
CDA iets groter dan de PvdA zou worden, 
wij een informateur zouden moeten stellen. 
En wie, was toen de vraag. Er kwamen 
twee namen uit: die van Jan de Koning 
en die van Piet Steenkamp. We hielden 
rekening met 66k een PvdA-informateur. 
En nu de volgende fase: je zou ook aan 
twee christen-democratische informateurs 
kunnen denken, namelijk wanneer het 
CDA duidelijk de grootste partij zou wor
den. Er zijn toen in dat voorberaad uiter
aard geen besluiten genomen. 

Toen kwam de verkiezingsuitslag van 
dinsdag 26 mei, en die was verrassend: 
vijf zetels meer dan de Partij van de Ar
beid werd in heel Nederland, na de zware 
bestrijding van de Partij van de Arbeid, 
ervaren als een klinkende overwinning 
voor het CDA. 

Toen ik 's avonds uit Hilversum naar huis 
reed, dacht ik: wij dragen nu als duidelijk 
grootste partij wel een heel bijzondere ver
antwoordelijkheid voor de formatie, en 
moge het dan een snelle formatie zijn! 
Hoe dat inhoud te geven? Antwoord: we 
moeten direct de zwaarste mensen inzet
ten. De volgende ochtend sprak ik met 
Van Agt. We hebben samen de conclusie 
getrokken dat de combinatie CDA-PvdA
D'66 nu wel duidelijk voor de hand lag. 
Maar we moesten wel een opdracht zien 
te verkrijgen die andere mogelijkheden 66k 
open liet.' 

Welke? 
'Alle. Zoveel mogelijk. En waarom? Om 
een zo sterk mogelijke onderhandelings
positie te hebben. Wil ik dat toelichten? 
Wij wensten een brede opdracht, opdat 
anderen wisten - Partij van de Arbeid en 
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D'66 - dat het CDA nog andere mogelijk
heden had. 
Nu terug naar de personen: we moesten de 
zwaarste mensen dus inzetten: de oude 
fractievoorzitter die waarschijnlijk ook de 
nieuwe zou zijn, mogelijk verenigd in mij
zelf. Dat verbreedde dus de lijn De Ko
ning-Steenkamp met Lubbers. Einde van 
het verhaal. 
Daarom was ik dus niet verrast toen de 
Koningin mij aanzocht.' 

Steenkamp vie! dus uit? 
'Nu krijgen we een ander punt. lk heb de 
indruk dat via andere fracties en adviezen 
de naam van de heer De Pous nogal naar 
voren kwam. 
Er lagen dus de volgende elementen op 
tafel: een of twee informateurs? Twee in
formateurs is ongebruikelijk in een eerste 
fase, en zeker als ze van dezelfde partij 
zijn. Twee informateurs uit een partij is 
feitelijk aileen uit te leggen uit het motief 
van snel werken. J e kunt dan twee men
sen bundelen die verschillende aandachts
velden bestrijken. Wanneer je nu heiden 
combineert met het oog op een snelle in
formatie, dus twee personen die elkaar 
aanvullen, plus de zaak politiek zo zwaar 
mogelijk wilt aanzetten, dan kom je in dit 
geval haast bij het koppel De Koning
Lubbers uit. 
lk weet natuurlijk niet in welke mate de 
hele goede mogelijkheid van een combi
natie met Steenkamp gestuit is op bezwa
ren bij andere fracties, maar wellicht is hij 
in die zin niet meer aan de orde geweest.' 

Indien men een kabinet met de Partij van 
de Arbeid wenste, was dan een tweede in
formateur van de Partij van de Arbeid
zijde niet gewenst, zo niet noodzakelijk 
geweest? 
'Wij vroegen om twee informateurs van 
christen-democratische huize omdat wij 
na deze verkiezingsuitslag tot uitdrukking 
wilden brengen: het CDA wil primaire 
verantwoordelijkheid dragen voor het snel 
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tot stand brcngcn van een nieuw kabinet, 
maar zich niet speciaal vastleggen op de 
Partij van de Arbeid.' 

Fn dllllrmn geC/l Pvd A -informateur? 
'En dMtrom nict ccn C'DA-informateur 
en ccn PvdA-informatcur.' 

Voor welke prohlemcn was u hij het aan
\'aarden nm uw informateurschap het 
meest heducht? 
'Ja ... , cr warcn de volgendc problcmen. 
Ten ccrstc. hoc hct werk zo aan te pakken 
dat hct primair onderzocken van een 
C'DA-PvdA-0'66 combinatie toch andere 
mogclijkhcden niet definiticf uitsloot? 
Ten twccde, hoe te bcreiken dat Van Agt 
aanvaard wcrd door PvdA en 0'66 als 
flremier van dat kabinet? 
Ten derdc. hoc tc bcrciken dat Van Agt 
zo'n kabinct echt ging aanvaarden? 
Ten vicrdc, hoc hct kcrnwapenprobleem 
tc bchandclen?' 

Ge\'Oelde 11 zich primair CDA-informateur 
<if wenste 11 enige distantie jegens het CDA 
te hetrachten? 
lloe \'ergelijkt 11 wat dat am1gaat uw infor
mateurschap met dat van mr. Burger in 
'73. die toch in sterke mate mnuit zijn 
socialistische achtergrond ecn progressief 
kahinet formcerde? 
'De Koning en ik voclden ons primair 
informatcurs voor de Kroon. In opdracht 
van de Kroon, dat betekende inderdaad 
distantie jcgens bet C'DA; maar nict aileen 
om vertrouwen tc winnen bij de Partij van 
de Arbeid. We biclden toen uitdrukkelijk 
de mogclijkheid open dat een gesprek 
met de YVD 66k noodzakelijk zou kunnen 
worden. Op ecn punt waren wij echter 
s11hjectiej: dat betrof bet premierschap van 
Van Agt. Daarvoor hanteerden wij de for
mule 'vanzelfsprekend'. 
Yergclijking met Burger gaat aileen al 
daarom niet op, omdat wij de partijen wil
dcn verhindcn en Burger vee] energie stak 
in bet verde/en van de cbristen-democrati-
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sche partijen en zelfs het verdelen binnen 
de christen-democratische partijen. Zo heb 
ik het altbans ervaren.' 

Welke is van de aanvang af uw strategic 
geweest, gelet op: I. de verkiezingsuitslag, 
2. de opdracht die u ontving, 3. de gevoe
ligheden die er bestonden tussen de zwaar 
verlies geleden hebhende Partij van de 
Arbeid en het enigszins achteruit gegane 
CDA? 

'Die strategic had de volgende kenmerken: 
1. Via de ruime opdracht moeten we alter
natieven niet bij voorbaat uitsluiten. Daar 
sprak ik hiervoor reeds over. 
2. Van het begin af aan op Van Agt als 
premier insteken. 
3. Overigens - en dit mede vanwege het 
premierscbap van Van Agt - redelijk 
ruimhartig in zetelverdeling en program 
zijn, en wei in die zin ruimhartig, dat niet 
de sfeer kon ontstaan dat het CDA zijn 
dictaten aan de Partij van de Arbeid op
legde . 

Overigens is dit (dat ruimte geven en het 
royaal zijn ten aanzien van PvdA en D'66) 
sterker gaan werken bij de zetelverdeling 
dan bij het program. 

Wat nu je vraag verder betreft, de verkie
zingsuitslag vertaalde zich in Van Agt als 
premier. De opdracht hield andere moge
lijkheden open, maar primair onderzoch
ten wij de CDA-PvdA-0'66-combinatie. 
En de gevoeligheden PvdA-CDA wensten 
wij te overwinnen door een paritaire zetel
verdeling en toereikendheid van het pro
grammatisch medetoetsen aan, het althans 
enigszins tegemoetkomen aan de vijf strijd
punten van de Partij van de Arbeid. Want 
dat is bijna iedereen ontgaan, maar de 
Partij van de Arbeid had, uit het hoofd 
opgesomd, vijf strijdpunten: 1. de samen
hang werkgelegenheid-inkomensmatiging, 
2. de sturing van de economic, 3. bescher
ming van de koopkracht van de minima, 
4. het emancipatiebeleid, 5. het kernwa
penpunt.' 
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H eeft Van A gt als fractieleider van he gin 
af aan voldoende mee-onderhandeld, of 
liet hij een en ander meer over aan de twee 
CDA -informateurs? 
'Hij liet het sterk over aan De Koning en 
mij, maar, alles wat wij deden werd, ook 
vaak informeel, met Van Agt doorgespro
ken. Daarom ook kon hij op 25 juni (iets 
te triomfantelijk, en daarom niet zo ver
standig) uitroepen: dat hij zeer tevreden 
was met het toenmalige informatieak
koord, wat naar zijn oordeel zeer sterk in 
het verlengde lag van het beleid van de 
CDA-VVD-coalitie. Nu was dat wat over
dreven, maar vast stand wei dat het ak
koord qua klankkleur de sporen van de 
Partij van de Arbeid-inbreng droeg, maar 
qua inhoud inderdaad vrij nauw aansloot 
bij het CDA-program. En zoals ik al zei: 
steen voor steen was het hele informatie
bouwwerk met Van Agt tot stand ge
bracht. Het enige pijnpunt was eigenlijk 
de defensie-paragraaf. 
De suggestie die uit deze vraag mogelijk 
spreekt, en die hier en daar in onze kring 
nog al is gaan Ieven, bestrijd ik dus.' 

Is het verstandig geweest dat de Partij van 
de Arheid, die zelf zozeer verloren had, 
het premierschap van Van Agt zozeer he eft 
aangevochten? Heeft ze hem daarmee niet 
pas goed populair gemaakt? 
'Inderdaad, ik vind het onverstandig dat 
de Partij van de Arbeid dat premierschap 
van Van Agt zozeer heeft aangevochten. 
In feite heeft dit de vorming van dit ka
binet ook maanden achterop gebracht. 
En waarom? Toen uiteindelijk na veel 
spanningen Van Agt aanvaard werd, had 
de Partij van de Arbeid intern compensatie 
nodig in zetelverdeling en program. Daar
om moest Van Thijn co-informateur wor
den, daarom moesten de resultaten van 
25 juni bijgesteld worden. Deze veran
deringen en vooral de dreiging daarvan 
zette de CDA-fractie op scherp. Dries 
dreigde toen fijngewreven te worden tus
sen de noodzaak van dit kabinet enerzijds 
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en de kritische houding van zijn eigen 
fractie anderzijds, waaraan zich toen ging 
paren fors verzet uit de ondernemerswe
reld, wat op zijn beurt weer sterk gevoed 
werd door de gehele geschiedenis rond Den 
Uyl als minister voor sociale zaken en 
werkgelegenheid, waarvan men in die 
kringen het ergste vreesde. Was Van Agt 
direct door de Partij van de Arbeid en 
D'66 aanvaard, dan haden we naar mijn 
schatting reeds begin juni een kabinet ge
had, wat qua program en zetelverdeling 
maar heel weinig had afgeweken van wat 
nu voorligt. 
Kijk je door alles heen, dan zijn er sinds
dien eigenlijk maar drie veranderingen 
opgetreden. 
Ten eerste: het CDA raakte onderwijs 
kwijt, zij het dat er forse afspraken kwa
men rond de staatssecretarissen aldaar, en 
de belangrijke sector van volksgezondheid 
en milieu kwam bij het CDA. 
Ten tweede: de defensieparagraaf werd 
vervangen door wat je zou kunnen noemen 
een extra-parlementaire oplossing: de mi
nisters beslissen voor eigen verantwoorde
Jijkheid en de fracties behouden zich hun 
rechten voor. 
Ten derde: de financiele punten uit het 
program werden strakker en harder ge
formuleerd, zonder overigens wezenlijk te 
veranderen. 
Overzie je het geheel, dan is dit alles 
te weinig verbetering om een start van zeg 
twee maanden later te rechtvaardigen. Dit 
te meer niet omdat de frisheid van een 
snelle en gemeenschappelijke aanpak in 
de zomermaanden fors ondermijnd werd. 
Met name in ondernemerskringen zakte 
het vertrouwen, men kon immers aileen 
druk uitoefenen leidend tot hardere finan
ciele afspraken, indien men zeer kritisch 
deed over het akkoord; maar zo dreigde 
er een zich zelf versterkend proces van 
kritiek en ontevredenheid in die kringen. 
Enigszins hiermee samenhangend dreigde 
door de gerekte duur van de formatie al 
een sfeer van een 'vechtkabinet' te ont-
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\laan. nog V(.H)r hct optreden. Hopenlijk 
zullcn dczc sporcn zo sncl en zo gocd mo
gclijk uitgcwist kunncn worden. om aldus 
ccn constructicvc \amcnwcrking in de po
litick en in de samcnlcving mogelijk te 
makcn. Dczc is dringcnd gcboden, gezien 
de crn\tigc cconomischc problcmcn waar 
wij. hoc dan ook. voor staan. In zo'n situa
tic is hct nict gocd wannccr compromis
\Cil vcrguisd worden. 
J c twccdc vraag. of hct verzet van de 
Partij van de Arbcid Van Agt zclf popu
lairdcr hccft gcmaakt ... dat dcnk ik niet, 
want Van Agt was al populair direct na 
de vcrkiczingcn en dat is zo gebleven.' 

floe 1varen uw gesprekken met de voorzit
ters 1'1111 de SFR. de president van de Ne
dcrlandsche Bank en met mr. G. A . 
Wagner:' 
'Dczc gcsprckkcn zijn gevoerd alvorens 
hct informaticakkoord van 25 juni in 
clkaar gczct wcrd. Het ging dus niet over 
hun bcoordcling van hct resultaat, maar 
over bouwstenen om dat akkoord te kun
ncn schrijvcn. Dczc gcsprckken zijn van 
grotc bctckcnis gcwccst. 
Voor wat bctrcft de SER vcrwijs ik naar 
de invlocd van hct zogenaamde Midden
langctcrmijnadvies van de Sociaal Econo
mischc Raad en de zogenaamde Arbeids
marktaanbevcling die werknemers en 
wcrkgcvcrs tczamen ovcreengckomen wa
rcn . 
Vonr wat de Ncderlandse Bank betreft 
is met name vitaal geweest de afspraak 
om hct financieringstekort structured met 
2 % tcrug tc brengen. Lukt dit - en het 
m(·H~t lukken!- dan is hct cen ommekeer 
na acht jaar lang stijgendc overheidstekor
tcn. En in samenhang hiermee is er de 
afspraak om dczc inspanning direct na 
hct optrcden van hct kabinct te gaan reali
scrcn. zodat de mocilijkc dingen niet weer 
wcggcschoven worden. 
Voor wat betreft het gesprck met de heer 
Wagner. dit kon kort zijn. omdat bet ad
vies dat zijn naam draagt bij ons ter tafel 
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lag. Vele elementen uit dat advies zijn 
rechtstreeks in bet program-akkoord van 
25 juni gekomen. Politick bezien was er 
wei een enorme handicap omdat ongeluk
kigerwijs de werkgeversverbonden en de 
VVD dit rapport z6 kritiekloos tot hun 
geestelijk eigendom gemaakt hadden, dat 
de politieke betekenis daardoor in hoge 
mate beschadigd werd. Persoonlijk was ik 
geprivilegieerd, omdat ik de opvattingen 
van Wagner, die ik zeer hoog acht, uitste
kend had Ieren kennen, middels zijn be
langrijke bijdrage aan bet werk in de CDA
programcommissie, zodat bet sociaal-eco
nomisch program van bet CDA concreet 
belangrijke sporen droeg van de opvat
tingen van Wagner.' 

W elk w5(5r en wei k tegen had u verbonden 
geacht aan een kabinet-Zijlstra, 6f was dit 
enkel van be lang in de strategie om Van 
A gt aanvaard te krijgen als premier? 
'Het beroep op Zijlstra kwam voort ener
zijds uit het persoonlijk probleem van Van 
Agt om na de samenwerking met de VVD 
op integere wijze samen te gaan werken 
met de Partij van de Arbeid, of, scherper 
gezegd, na de politieke vriendschap met 
Hans Wiegel nu samen te gaan met Joop 
den Uyl, en anderzijds uit de enorme pro
blemen die de Partij van de Arbeid en 
D'66 met Van Agt hadden. In die zin be
tekende een premierschap van Zijlstra bet 
doorhakken van een gordiaanse knoop. 
Voor bet CDA zou dat overigens een 
enorme concessie geweest zijn, namelijk 
het toch wijken voor druk tegen je eerste 
man. Maar uit een oogpunt van lands be
lang leek bet ons verdedigbaar en boven
dien was duidelijk, dat anders t6ch voor de 
frustraties van met name de Partij van 
de Arbeid een politieke prijs betaald zou 
moeten worden. Die schade is overigens 
zakelijk beperkt gebleven tot bet verlies 
van de portefeuille van onderwijs, maar 
daarnaast was er het 'verziekingsproces', 
waarover ik je al sprak 
Bij bet aanzoek aan Zijlstra zaten overi-
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gens geen strategische bijbedoelingen. 
Ja ... , achteraf bezien was het natuurlijk 
wei noodzakelijk in een proces om Partij 
van de Arbeid en D'66 J A te Iaten zeggen 
tegen het premierschap van Van Agt. Dit 
heeft overigens tot op het laatste uur veel 
moeite gekost, en Jan de Koning en ik 
waren erg trots dat dit eindelijk rond 
kwam.' 

Kunt u vertellen hoe de zetelverdeling aan 
het CDA is tot stand gekomen? 
'Ja. Bij een eerste inventarisatie bleek dat 
het CDA interesse had voor de porte
feuilles van algemene zaken, onderwijs, 
financien of sociale zaken- met een dui
delijke voorkeur voor financien -, justitie, 
ontwikkelingssamenwerking en landbouw 
en visserij. 
Voor wat betreft het aantal ministers en 
de verdeling van de departementen waren 
Van Agt, De Koning en ik voor veertien 
ministeries en ministers, namelijk naast 
het opgeven van een eigen minister voor 
wetenschapsbeleid, het toevoegen van 
milieu aan volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening, waarbij dit departement tot het 
zogenaamde groene departement zou gaan 
behoren, en volksgezondheid bijvoorbeeld 
terug naar sociale zaken zou gaan. Daarbij 
hoorde dan een 6-6-2-verdeling. 
Dit is echter niet gelukt. Daarmee ont
stonden twee problemen. Dan toch maar 
wetenschapsbeleid behouden? Aan het 
beeindigen van een aparte minister hier
voor zitten immers ook ernstige nadelen 
verbonden. Echter, bij zestien ministers 
waren we voor de keus gekomen van 6f 
7-7-2 6f 7-6-3. Daarbij deed zich bij 7-7-2 
het probleem voor dat dit aileen aan
vaardbaar was voor D'66, indien zij en 
economische zaken en buitenlandse zaken 
zouden gaan vervullen. Dit bleek niet erg 
redelijk jegens Vander Stoel, en zou bo
vendien defensie bij de Partij van de Ar
beid brengen, tenzij het CDA ontwikke
lingssamenwerking op zou geven. Allebei 
had grote bezwaren. De 7-6-3-formule had 
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het probleem van de voorgeschiedenis 
van de formatie-'77, toen het CDA als
maar een gelijk aantal zetels claimde als 
de Partij van de Arbeid. Bovendien leek 
bij die formule de PvdA gemakkelijk on
derwijs te krijgen. 
Daarom concludeerden we, alles afwegend, 
toch maar tot 6-6-3, met defensie bij D'66 
en onderwijs bij het CDA. Naar mijn oor
deel was dit, alles afwegend, de meest 
redelijke en verstandige zetelverdeling. 
De wijziging na 25 juni heb ik dan ook 
zeer betreurd: dat we onderwijs kwijtraak
ten, al was dat in de context na 25 juni 
wei begrijpelijk.' 

Is het waar dat in feite de Partij van de 
Arbeid 90 % van de belangrijkste zetels 
in de wacht heeft gesleept, zoals sommigen 
zeggen? 
'Neen. Dat is niet waar. Uit wat ik eerder 
zei blijkt al dat vijf van de zes wensen van 
het CDA ingewilligd zijn. 
Het is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeg
gen wat de belangrijkste ministeries zijn. 
Maar ik denk toch dat de stelling ver
dedigbaar is dat algemene zaken het be
langrijkste ministerie is en dan financien. 
Daarna worden de afwegingen veel subjec
tiever. Ik beschouw het dus eerder als 
een gelukkige co'incidentie dat zo weinig 
ministeries door meerdere partijen tegelijk 
opgevraagd werden. Wanneer ik de claim 
van D'66 op buitenlandse zaken even bui
ten beschouwing laat, dan gold het eigen
lijk aileen voor onderwijs en in lichtere 
mate voor financien. Was bijvoorbeeld 
Zijlstra premier geworden, dan was het 
enige verschil onderwijs geweest en ook 
dat is natuurlijk achteraf nooit helemaal 
bewijsbaar.' 

W aarom is de naam van prof. Albeda voor 
sociale zaken of voor financien nooit meer 
genoemd? 
'In de zetelverdeling van 25 juni moest 
het CDA kiezen tussen financien en sociale 
zaken. Het sprak begrijpelijkerwijs toch 
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een zekere voorkeur uit voor financien. 
En daarmee verdween Albeda uit het 
hecld. omdat een vervanging van Vander 
Stee door Alheda mocilijk uit te leggen 
was. zeker wanneer je daarbij bedenkt dat 
het geleid zou hchhcn tot drie van de zes 
christen-democratische ministers uit voor
malige AR-huize. 
Toen later sprake was van Den Uyl op 
financicn. kwam Albeda uiteraard weer 
even wei in het beeld. maar, zoals bekend, 
is dat nict meer dan een tussentijdse ge
dachte geweest.' 

Van Agt, Den Uyl en Terlouw heetten 
even redelijk tevreden over het akkoord 
\'W1 25 juni. Maar was er wei een effectief 
akkoord? Bijl'Oorhee!d ten aanzien van 
het hudget en de defensie? Of was het 
meer een hereidl'erklaring? Of kwam 
aileen Van Agt op ::.ijn aanvankelijk gege
\'C/1 instemming terug? Waarom onderhan
delde men mulien dan nag twee maanden? 
'Het akkoord van 25 juni was wei een 
effectief akkoord. De financiCie punten 
zijn later wcliswaar verscherpt, maar niet 
wezenlijk veranderd. De defensie-para
graaf is later vervangen door de extra
parlementaire oplossing. Wij spraken daar 
al eerder over. Maar in de politieke prak
tijk denk ik dat zowel de eerste als de 
tweede formule in feite niet meer aangeeft 
dan dat hierover geen harde programma
tische afspraken te maken waren. De on
derhandelingen nadien haden overwe
gend te maken met eerst de aanvaarding 
van Van Agt als premier, en als gevolg 
daarvan het optreden van Van Thijn als 
informateur, die het ecn en ander moest 
'verdienen', en in samenhang daarmee 
weer een groeiende kritiek in de CDA
fractie. Een heel proces dus van weder
zijdse bc'invloeding in negatieve zin, waar
hij ook de kritiek in de ondernemerswereld 
gelcidclijk aan een grotere rol ging spelen. 
Uitcindclijk heeft die kritiek wei geleid 
tot de zogenaamdc adviesronde over het 
programmatisch akkoord en de toevoe-
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gingen op het punt van de financiele soli
diteit, die ik zelf in de laatste fase heb 
mogen uitonderhandelen, onder voorzit
terschap van De Gaay Fortman. Daarmee 
was de cirkel van mijn informatiewerk ge
sloten.' 

Hoe heeft u de toevoeging van Van Thijn 
a/s informateur ervaren? Was dat in wezen 
geen correctie aan de aanvankelijke infor
matiestrategie toegebracht? 
'Als feit negatief, zij het in de gegeven 
omstandigheden uiteindelijk onvermijde
lijk, naar wij, Van Agt, De Koning en ik, 
toen meenden. Qua persoon een man voor
treffelijk om mee samen te werken. Ret 
waren goede weken die we tesamen door
maakten, uitmondend in een gedurfd eind
verslag.' 

W aarom gedurfd? 
'Omdat het eigenlijk geen verslag over een 
echt bereikt akkoord was, maar het de 
fracties dwong een oordeel uit te spreken 
over een in dat verslag neergeschreven 
mogelijk akkoord. Dit leverde de merk
waardige situatie op dat de Koningin een 
eindverslag kreeg wat eigenlijk pas een 
eindvers/ag kon zijn, indien de fracties in
stemden met de overgang naar de for
matie. Politick gesproken spraken daar
mee de drie informateurs hun laatste 
woord en hebben zij de drie fracties voor 
het blok gezet. 
En nu je tweede vraag. Ret antwoord 
daarop is: volmondig ja. Dit hangt samen 
met het feit dat het programma-voorstel 
van 25 juni wei positief ontvangen werd 
bij de Partij van de Arbeid, doch het zetel
voorstel slechts als een 'voorval' be
schouwd werd. Daarmee werd onze stra
tegic ernstig beschadigd.' 

W at verstaat u onder het woord 'voorval'? 
'Ik ga dat uitleggen. 
De Partij van de Arbeid was toen nog niet 
rijp voor de aanvaarding van Van Agt als 
premier en had nog geen enkele gedachte 
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over wat Den Uyl in die situatie zou moe
ten gaan doen. De Partij van de Arbeid 
verweet dit aan de informateurs, maar het 
punt wat te doen bij Van Agt als premier, 
was toen bij hen ook nog helemaal niet 
bespreekbaar. Achteraf bezien hadden wij 
wellicht het vicepremierschap in dat 
plaatje beter niet bij binnenlandse zaken 
kunnen neerleggen, maar ook als we dat 
anders gedaan hadden, had de Partij van 
de Arbeid verontwaardigd gevraagd: 
Waar zit onze Joop? Immers, toen was 
sociale zaken nog geen reele optie voor 
Den Uyl. 
Nu zou je achteraf kunnen vragen: waar
om dan op 25 juni i.iberhaupt een voorstel 
tot zetelverdeling gedaan? Dit alternatief: 
niets presenteren, hebben De Koning en 
ik niet echt overwogen. Voor ons was Van 
Agt als premier een vanzelfsprekendheid, 
en rond die vanzelfsprekendheid presen
teerden wij een heel logisch opgebouwd 
zetelverdelingsvoorstel.' 

Hoe had u zich dat zogenaamde 'super
ministerschap' van Den Uyl gedacht? 
De Nederlandse staatsinrichting kent die 
figuur tach niet? 
'De naam super-minister, die voor Den Uyl 
een week geduurd heeft, was geen uitvin
ding onzerzijds, integendeel: een voor ons 
verrassende krantenkop. Waarom? De 
gang van Den Uyl naar sociale zaken werd 
verzoet door een aantal 'kerstballen in de 
boom'. 
Nu moet ik toegeven dat bij ons - De 
Koning, Van Thijn en ik- op maandag
avond 20 juli, de befaamde avond van de 
wielerronde te Boxmeer in Brabant, waar 
Van Agt naar toe was en 's avonds pas 
om elf uur terugkeerde, - het kritisch 
vermogen ten aanzien van die 'kerstballen' 
wat tezeer geslonken was. Met name met 
betrekking tot de zogenaamde integre
rende taak in de financieel-sociale drie
hoek zijn wij toen ten bate van Den Uyl te 
ver gegaan. Dat is later ook teruggedraaid. 
Wat overblijft is een heel zinvolle taak-
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omschrijving voor een minister van sociale 
zaken en werkgelegenheid, die zich goed 
verhoudt tot het programmatisch akkoord 
en de enorme betekenis van de werkloos
heidsproblematiek, zoals die zich deze 
jaren aftekent.' 

Is volgens u drs. Den Uyl in het beoogde 
kabinet gaan zitten als tegenkracht tegen 
het noodgedwongen aanvaarden van Van 
Agt als premier? 
'Den Uyl is in het kabinet gaan zitten als 
eerste man van zijn partij en conform de 
tradities van de Partij van de Arbeid, om 
zijn beste mensen in het kabinet te zetten. 
Persoonlijk had ik het wijzer gevonden 
indien hij gekozen had voor de Kamer, 
om van daaruit, als voorzitter van een 
grote fractie, invloed uit te oefenen op het 
coalitie-kabinet. Nu het anders gelopen 
is, hoop ik dat hij zich voegt in een ge
meenschappelijke inspanning van het ge
hele kabinet, dat gekenmerkt moet worden 
door de eigen verantwoordelijkheid van 
de ministers als dienaren van de kroon. 
Ik vertrouw er op dat Den Uyl de voor
treffelijke Ieiding van Van Agt aan het 
te verrichten teamwork geleidelijk aan 
steeds meer zal gaan waarderen. Tegelijk 
hoop ik dat hij de moed zal hebben de 
zeer noodzakelijke ingrepen in het sociaal 
verzekeringssysteem en het functioneren 
van de arbeidsmarkt krachtig ter hand te 
nemen.' 

Kunt u in het kart aangeven hoe uw infor
matie is verlopen ten aanzien van de strijd 
over: de sociaal-economische politiek, de 
defensie-politiek en de onderwijs-politiek? 
'Nou, daar gaat-ie! 
De sociaal-economische politiek. Allereerst 
dit. Er was meer overeenstemming dan 
strijd. Voor wat betreft de strijdpunten 
waren de meest markante uitkomsten geen 
overdreven toezeggingen op het punt 
behoud van koopkracht, en ten minste 
even harde afspraken over de vermindering 
van het financieringstekort. Verder voor 
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wat hetrcft de economische orde: geen 
toenemend overheidsdirigisme, maar op
nieuw een poging het befaamde Neder
landse harmoniemodel, samenwerking in 
een gemengde economische orde, een aan 
deze tijd aangepaste inhoud te geven. 
Grote overeenstemming was er over de 
noodzaak weer mccr te gaan investeren 
en minder te consumeren. alsmecte om ons 
snciaal voorzieningenstelsel toch vrij 
grnndig te gaan herijken. 
De defensie-politiek. Met betrekking tot 
de defensie-politiek is de zaak uitgemond 
in een patstelling, die er overigens ook in 
andere coalities geweest zou zijn. Over het 
vraagstuk van de kernbewapening is er 
geen beslissende doorbraak gekomen naar 
een grntere of kleinere aanvaardbaarheid. 
Pers(Hmlijk taxeer ik dat. zij het marginaal, 
het ( "DA kn opzichte van de andere twee 
partijen er nog het heste is uitgekomen. 
Overeeng:ekomen is imrners dat het kabi
net op dit punt een grotc marge van eigen 
vrijc hesluitvorming heeft. Nu is voor 
nwgelijkc bcsluiten natuurlijk steeds par
lementaire steun nodig. Maar deze is toch 
gemakkelijker te verwerven als het kabi
net niet geketend is aan te exacte program
matische af spraken. Bovendien, er is 
een zeer ruime steun voor dit kabinet. Er 
kunnen dus nog al wat uit-de-boot-vallers 
zijn. Zeker waar steun van rechts ook 
mngclijk is. Nu zal het kabinet niet snel 
een hesluit nemen dat volstrekt indruist 
tegen de meerderheidsopvattingen binnen 
de Partij van de Arbeid en D'66. Maar 
binnen die fracties zijn ook geen homogene 
npvattingcn. Kortom, het kabinet moet 
zich enige speclruimte kunnen verschaffen 
en eigenlijk hoeft ze bij wijze van spreken 
niet meer dan de helft van eigen fracties 
te overtuigen, en formeel is zelfs dat niet 
bij aile drie regeringsfracties nodig, zij het 
dat dan het crisisrisico wei snel toeneemt. 
Samenvattend: wei een moeilijke, maar 
niet hij voorhaat een onmogelijke situatie. 
Yergelijkt men dit met wat een CDA
VVD-kabinet opgeleverd zou hebben, dan 
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lijkt de kans op een actief vredes- en vei
ligheidsbeleid met daarbinnen ook een na
komen van bondgenootschappelijke ver
plichtingen, nu zeker zo goed mogelijk. 
Het team Van Agt-Yan der Stoel-Van 
Mierlo. lijkt mij om dit beleid inhoud te 
geven en daarvoor ook stap voor stap 
parlementaire steun tc verkrijgen, een goed 
team. De CDA-fractie zal hier vanuit 
haar eigen verkiezingsprogram krachtig 
op inspelen, en zo in ieder geval een afglij
den naar neutralisme voorkomen. Wij 
mogen niet beginnen met ministers uit de 
PvdA- en D'66-kring te wantrouwen, maar 
wij zullen ter zake wei vanaf de eerste dag 
oplettend en actief zijn. 
De onderwijs-politiek tenslotte is pro
grammatisch lang niet slecht geregeld. 
Dat hebben we onder meer te danken aan 
onze eigen onderwijsmensen, met name 
aan de voormalige voorzitter van onze 
fractiecommissie-onderwijs, Wim Deet
man, die inmiddels staatssecretaris is ge
worden. De Partij van de Arbeid is ons 
nogal tegemoet gekomen op de onderwijs
paragraaf, om Van Kemenade aanvaard 
te krijgen als minister.' 

Hoe was uw relutie tijdens uw informa
teurschap tot de CDA-fractie? 
'Tijdens mijn informateurschap heb ik 
vrijwel geen enkel contact met de fractie 
onderhouden, omdat ik meende zulks als 
dienaar van de Kroon niet te moeten doen. 

Hoe denkt u achteraf over uw eindverslag 
als informateur? Hoe beziet u nude relatie 
tussen uw mening dat de belemmeringen 
voor het heoogde kabinet waren wegge
nomen en het feit dat de fractie met dit 
resultaat niet akkoord kon gaan? 
'Van dat eindverslag heb ik geen spijt. 
Het was een correcte weergave van het 
enig mogelijke politieke compromis; en 
het is ook de basis gebleken van het re
geerakkoord. Vergeet immers niet dat in 
dat eindverslag was opgenomen het besluit 
om adviezen te vragen over de sociaal-
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economische paragraaf. De enige veran
deringen nadien zijn ook een aantal toe
voegingen die voortgevloeid zijn uit die 
adviezen. Tussen het eindverslag van in
formateurs en de geslaagde informatie
De Gaay Fortman ligt weliswaar de mis
lukte formatie-Kremers-Van Thijn, maar 
dat zat hem niet in de kwaliteit van het 
eindverslag van de drie informateurs, maar 
in de te geringe bereidheid van met name 
de Partij van de Arbeid om consequenties 
te trekken uit de uitgebrachte adviezen, 
en daarmee in samenhang het sterk ge
slonken vertrouwen dat Van Agt toen in 
Den Uyl had. 
Nogmaals, dat de CDA-fractie nee zei, 
scharnierde random het toenmalige gebrek 
aan vertrouwen van Van Agt in Den Uyl, 
die hem- Van Agt- op dat moment 
bitter tegenviel, bij de verwerking van de 
adviezen en bij de kijk die Den Uyl had 
op de begrotingsproblematiek.' 

Welke redenen heeft u gehad voor uw 
stemverklaring van woensdag 19 augus
tus? 
'Belangrijker dan mijn stemverklaring was 
mijn stem. Daarmee schaarde ik mij achter 
Van Agt, wat tot gevolg heeft gehad dat 
slechts twaalf mensen uit de fractie tegen 
het door Van Agt voorgestelde nee heb
ben gestemd. 
De stemverklaring had twee betekenissen. 
De eerste was een kwestie van persoon
lijke integriteit. Ik kon in reden geen argu
ment voor mijn neen vinden dan het ge
brek aan vertrouwen dat Van Agt toen in 
de zaak had. Weliswaar moest dit, zo vond 
ik, doorslaggevend zijn, maar dat moest 
dan ook niet verheeld worden. 
De tweede betekenis had te maken met 
de opvatting van de fractie. Meer dan 
veertig leden hadden een beroep gedaan 
op Van Agt aan dit te vormen kabinet 
Ieiding te gaan geven. Als men dan de 
zaak afsluit met een neen zonder stem
verklaring tegen een kabinet, is dit ook 
niet helemaal zuiver. 
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Ik kan dat het beste zo uitleggen. Indien 
na zoveel tijd van informatie en formatic 
de CDA-fractie in grate meerderheid, 
mede door mijn interventies om het neen 
van Van Agt te onderbouwen, zonder meer 
neen had gezegd, dan had het advies van 
de CDA-fractie aan de Koningin geen 
ander kunnen zijn dan: nu eerst ook direct 
de vorming van andersoortige kabinetten 
te gaan onderzoeken. En waar had dit 
allemaal toe geleid? Tot een uiteindelijke 
lijmpoging van een combinatie CDA
PvdA-D'66, na talrijke omzwervingen door 
formatiepogingen van parlementaire min
derheidskabinetten en extra-parlementaire 
varianten? Wat zou dan zoveel weken 
later de situatie in het land zijn geweest 
alsmede de onderhandelingspositie van 
het CDA? 
Nee, procedureel was ik ongelukkig, om
dat er geen aparte stemmingen hadden 
moeten plaats vinden; die heb ik dan ook 
ontraden. Maar dat het neen van de CDA
fractie tegen het resultaat uit de periode
Kremers-Van Thijn sterk genuanceerd 
overkwam, was nog niet zo slecht.' 

Hoe verklaart u dat Den Uyl en Terlouw 
wei een eensgezinde fractie achter zich 
hi elden (a/than~ voor de buitenwereld) en 
Van A gt niet? 
'Antwoord: omdat Van Agt het toen niet 
meer zag zitten, en op dat moment moe
deloos door het verloop van de laatste 
onderhandelingen maar afscheid wilde 
nemen van het beoogde parlementaire 
meerderheidskabinet, terwijl de fractie 
hem wel op het eerste steunde, maar dat 
tegelijk zo deed, dat de gang naar andere 
kabinetten niet onvermijdelijk werd.' 

Hoe he eft u het plotseling ontslag van Van 
Agt als fractievoorzitter op maandag 24 
augustus ervaren? 
'Verdrietig en in eerste instantie ook als 
verrassend. 
Verdrietig, omdat naar bleek in de slijtage
slag, die de politiek vaak is, iets kapot 
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was gegaan. Om het in wielcrtermcn te 
zeggen: Dries zat stuk. 

Yanuit die waarneming vind ik het ook 
nic:t fair om kritiek te uiten op zijn besluit, 
zijn motivcringen en het gebrek aan over
leg. Ik heb het aileen als mijn plicht ge
zien in de toen ontstane situatie er weer 
het beste van te maken, de beoogde pre
llzia alsnog pre111ier te doen worden, de 
daarvoor noodzakelijke garanties van 
PvdA en D'66 te verkrijgen en hem niet 
te helasten met kritiek mijnerzijds. 
Hopelijk heeft dit ook een voorbeeldwer
king voor anderen gegeven. Zo is het ma
gelijk gehleken dat de tandem-Van Agt
Lubbers, zoals Dries het al weer enkele 
dagen later noemde, weer snel begon te 
functioneren.' 

Welke redmm ::ijn cr dat De Gaay Fort-
1111111 de drie fmcties weer hijeenkree!!,? 
/foe \'erlief' de inforl/lalie-De Gaay Fort

" Iilii? 

'Ad1. .. de reden was ... wacht, ik ga het 
ineen vatten, die twee vragen. 

llit het neen van de C'DA-fractie volgde 
direct dat de PvdA en D'66 concessies 
moe~ten doen om van de CDA-fractie als
nog een J A te krijgen. Dit temeer waar ik 
zelf, geheel in de lijn van de voorgaande 
maandcn, direct weer duidelijk maakte 
dat het een kabinet met Van Agt als 
[lfl'lllier zou moeten worden, M geen kabi
net. Yervolgens kende ik de materie zelf 
goed genoeg om voorstellen te doen die 
Vander Stee en Van Agt contenteerden 
en die door wat andere formulering aan
vaardbaar waren voor Partij van de Ar
heid en D'66, zonder met name voor de 
Partij van de Arbeid al te veel gezichts
verlies. Ten slotte kreeg ik aile steun van 
De Gaay Fortman en Terlouw, zodat Den 
Uyl zich schikte. 

Afsluitend dit: die voorstellen van ons 
waren ook niet onredelijk, want een finan
cieel solide beleid is erg wezcnlijk voor 
een goed werkgelegenheidsbeleid.' 
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Welke zijn de kenmerken van het CDA 
f!.eweest hij deze formatie? 
'De eerste zes weken zijn vlekkelaas ver
lopen. De problemen antstonden pas taen 
het CDA zich geen goede houding kon 
geven in het onderhandelingsproces dat 
volgde na de aanvaarding van Van Agt als 
premier. 
Toch denk ik dat we de zaak niet moeten 
overtrekken. Vergelijkt men deze formatie 
met die van 1977, dan is het niet aileen in 
zijn resultaat beter, maar aok in tijdsduur 
vee! beperkter. Bovendien was er taen 
verhoudingsgewijs vee] meer 'onfrisheid' 
rondom persanen.' 

W at is naar uw oordeel kenmerkend ge
weest voor de D'66-opstelling in de afge
lopen drie maanden? 
'Kenmerkend vaar die opstelling is tach 
wei een canstructieve hauding van een wat 
klcinere coalitie-genaat. Soms denk ik dat 
over die rol te negatief geaordeeld is. 
Op veel punten was D'66 het eens met het 
CDA. Op een aantal andere punten met 
de Partij van de Arbeid en op enkele pun
ten hebben ze een typisch eigen visie, die 
staat en tegenaver het CDA en tegenaver 
de PvdA. 
Nu kun je bij voarbaat uitrekenen dat 
geen van deze drie pasities naar buiten 
gemakkelijk herkenbaar wardt in zo'n 
formatie. Tmmers, in het eerste geval gaat 
hun inbreng schuil achter het CDA, in het 
tweede geval achter de PvdA, en in het 
derde geval krijgen ze zelden hun zin. 
Maar aan de onderhandelingstafel speelde 
die wippositie natuurlijk wei een rol. 
Het zou te ver voeren om te veel op con
crete programma-onderdelen in te gaan, 
maar wei wil ik verklappen dat ap sommi
ge punten in het saciaal-econamisch beleid 
D'66 als het ware rechts stand van het 
CDA. En meer in het algemeen is voor 
grate partijen als CDA en PvdA de tact
sing aan bij D'661evende standpunten tach 
wei boeiend. Ret houdt als het ware de 
spiegel voor van bij toch een deel van het 



KABINETSFORMATIE 

electoraat levende opvattingen, aan twee 
partijen, die veel meer gewend zijn vanuit 
met grondslag en beginsel samenhangende 
politiek te formuleren, maar daardoor 
wei eens te weinig hun oor te luisteren 
leggen buiten eigen kring.' 

Zijn er volgens u verschillen inzake de op
stelling van de Partij van de Arbeid nu 
ten aanzien van vier jaar geleden? 
'Ja. Een belangrijk verschil is dat zij geen 
grootste partij meer is, en die klap is hard 
aangekomen, want de achteruitgang was 
fors. 
Vanuit die positie hebben ze gesloten en 
knap geexerceerd, zonder al te veel pro
blemen met partij en achterban. Ook zeer 
beheerst in de publiciteit, met naar mijn 
taxatie een foot: namelijk het niet van 
meet af aan aanvaarden van Van Agt als 
premier. 
Op het moment dat De Koning en ik ons 
zonder enige reserve gesteld hadden achter 
Van Agt als premier, hadden ze moeten 
begrijpen, dat het volop ernst was. Daaruit 
is, zoals ik je eerder zei veel tijdsverlies 
opgetreden en natuurlijk ook veel weer
stand bij Van Agt opgebouwd. Gelukkig 
is dat allemaal overwonnen.' 

Is de Partij van de Arbeid er nag steeds 
op uit (in tegenstelling tot Drees ten aan
zien van de drie confessionele partijen van 
destijds) om het CDA uiteen te spelen? 
'Nee. Ik geloof dat in reden niet. Ik schat 
dat ze dat opgegeven hebben. Wat dat 
betreft is men hier en daar in de pers wat 
minder progressief dan de Partij van de 
Arbeid en leeft men daar nog teveel in de 
illusies van het verleden. Het is natuurlijk 
wei zo dat het CDA zelf soms moeite heeft 
haar politieke profiel in eensgezindheid 
vorm te geven.' 

Vindt u dat het CDA, dat voor het eerst als 
partij zonder meer de formatie inging, haar 
loyaliteiten jegens de fractie-onderhan
delaar, jegens de vroegere coalitie-genoot 
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en jegens de a.s. coalitie-genoten van het 
beoogde kabinet voldoende heeft betracht? 
'Ik begin met fa. 

Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat wij de 
VVD na de verkiezingen onvoldoende 
aandacht hebben gegeven. Maar in feite 
is dat niet waar. In het eerste gesprek dat 
De Koning en ik met Wiegel hadden, be
pleitte hij toch vooral eerst heel goed de 
combinatiemogelijkheid CD A-PvdA-D'66 
te onderzoeken. Dat deed hij natuurlijk 
vanuit de hoop dat die coalitie niet moge
lijk zou blijken. Maar goed, hij bepleitte 
dat dan toch! 

Ook in onze adviezen aan de Koningin, 
zowel het eerste als dat na de breuk aan 
het eind van de formatiepoging-Kremers
Van Thijn, hebben wij steeds plaats ge
geven aan de VVD. Terecht, zo meen ik 
nog steeds. Dat is geen zaak van bigamie. 
Het CDA wil principieel kunnen samen
werken met verschillende partijen. Tegelijk 
wil het CDA met dezelfde mensen kunnen 
werken in verschillende combinaties. 

Daarmee ben ik terug bij Van Agt als 
premier en de Partij van de Arbeid. 
Deze partij heeft er te lang over gedaan 
Van Agt als premier te aanvaarden, dat 
mogen wij hen verwijten; wij hebben er 
daarna te lang over gedaan uiteindelijk 
met PvdA en D'66 aan het werk te gaan. 
Voor wat betreft tenslotte de interne ver
houdingen het volgende. Dat de fractie zo 
kritisch was tegenover zijn eigen onderhan
delaar - wie het ook was - heeft alles te 
maken met onze dualistische traditie, 
waarbij stukken van eigen ministers en 
geestverwante informateurs zo nodig nog 
kritischer beoordeeld worden dan van po
litici van anderen huize. Het heilzaam 
dualisme kent zijn vermoeiende aspecten. 
Toch geloof ik niet dat de kritiek van 
CDA-mensen onderling en de verschillen 
in de fractie het onderhandelingsresultaat 
sterk negatief hebben be'invloed. Het was 
natuurlijk wei erg vervelend voor onze 
eigen mensen en de achterban.' 
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Vindt u het eerder karaktervol of wat on
politick dat Van Agt zijn loyaliteit jegens 
:::ijn oude coalitie-genoten niet zo spoedig 
!weft prijs gegeven? 
'lk dcnk dat de vraagstelling onjuist is. 
Hct probleem voor Van Agt is naar mijn 
taxa tic veclecr dit: klopt de redenering wei 
dat cen hrede coalitie in een land meer ge
reed kan maken dan een smal meerder
hcidskabinet? Hij redeneert begrijpelijker
wijzc vanuit de eensgezindheid en de ho
mogeniteit van een kabinet. Yele anderen 
redeneren vanuit de brede steun van 
Kamer en samenleving. 
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Hopelijk kunnen we nu beide zaken in 
goede zin combineren: een krachtig kabi
net onder Ieiding van Van Agt, goed ge
steund in parlement en samenleving.' 

Rotterdam, 5 september 1981. 
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door dr. G. Puchinger 

Drs. I. de Koning is sinds 11 september 1981 minister 
van Landbouw. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt 
was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Gesprek met drs. J. de Koning 

'Ik heb mijn aandeel in deze formatie als buitengewoon boeiend ervaren. Vooral de 
emoties in de politiek fascineren mij, en die emoties bereiken in een formatieperiode 
hun hoogtepunten. De hoofdpersonen in de formatie zijn niet aileen onderhevig aan 
hun eigen emoties, maar reflecteren oak de emoties van hun achterbannen. En dat 
geeft je inzicht in de mensen, in de politiek en in de processen die daarmee samen
hangen. Ik had het voor geen geld willen missen!' 

Met deze opmerkingen beeindigde minis
ter De Koning een drie uur durend gesprek 
over de kabinetsformatie-1981. 
Hij spreekt over de bewogen periode van 
de zojuist beeindigde formatie, en speciaal 
over de periode dat hij samen met drs. 
Lubbers, en sinds 10 juli tevens met drs. 
Van Thijn, informateur was (30 mei tot 
30 augustus) met een rust alsof hij aileen 
maar een serie feiten constaterenderwijze 
de revue laat passeren. Maar met deze 
laatste woorden blikt hij ook terug als een 
zeeman die een zware storm heeft door
staan, die hij achteraf qua gebeuren tach 
niet had willen missen, en dat temeer niet 
aangezien het hem mede door eigen en 
gezamenlijke inspanning toch maar gelukt 
is heelhuids aan wal te komen, zonder dat 
de kapitein verdronken en het schip ver
gaan is. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/81 

Mijn eerste vraag over het gebeurde 
luidde: 

Was u verbaasd als informateur te worden 
gevraagd? 
'Ik hoorde dat ik als informateur zou wor
den voorgedragen op de zondag voor de 
verkiezingen, toen Piet Bukman hier na 
de kerk kwam koffiedrinken. Hij woont 
namelijk oak hier in Voorschoten. Ver
baasd was ik wei, omdat ik mij bij het 
woord informateur altijd wat afstandelijk 
politieke persoonlijkheden had voorge
steld. Maar de nadere toelichting: als het 
CDA de grootste partij mocht worden, 
wil het hoog inzetten bij de formatie door 
de eerste mensen van de lijst na Van Agt, 
te nemen, heeft mij overtuigd.' 

Kon u uw informateurschap combineren 
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met uw werk:::aamheden als minister? 
'Na de verkiezingen pleegt een demissio
nair minister wat mecr tijd te hebben dan 
vonrdien. Bovendicn hebben mijn naaste 
medewerkers zeer vee! werk opgevangen. 
De noodzakelijke beslissingcn konden door 
mij zelf genomen worden voor of na de 
werkdag.' 

/foe is de werkverdelinR f?eweest tussen 
u en de heer Lubbers? 
'In de werkverdeling hebben Lubbers en 
ik aanvankelijk gelijk opgewerkt in de 
hilateralc gcsprekken met Van Agt, Den 
Uyl en Terlouw. In de meer eeonomiseh 
gerichte gesprekken met Zijlstra, de presi
dent van de Nederlandse Bank, en met 
Van den Belden Weitenberg, heiden van 
hct Ccntraal Planbureau. had Lubbers 
uitcraard de Ieiding. De gesprekken met 
de ondcrnemersorganisaties en met de 
vakbcweging hebben we weer samen ge
voerd. 
In de hilaterale gesprekken met de fraetie
voorzitters stuk voor stuk hebbcn wij om 
ecn opgave van die onderwerpen gevraagd, 
waarover naar het oordeel van ieder van 
de fractievoorzittcrs afspraken zouden 
moetcn worden gemaakt. Dat leverde een 
lijst van achtendertig punten, van sociaal
economisch hcleid tot en met de afsluiting 
van de Markerwaard. Op ieder van die 
puntcn hebhen wij een notitie gemaakt 
waarin de kern van het geschilpunt tussen 
partijen werd aangegeven en de mogelijke 
oplossing daarvan. In die fase speelde 
Lubbers als 'alleswetcr' en behendig redae
teur de hoofdrol. 
Aan de hand van die notities zijn vervol
gcns de gesprekken met de drie fraetie
voorzitters gevoerd, afwisselend onder 
voorzitterschap van Lubbers, mij en later 
Van Thijn. Op basis van die gesprekken 
zijn daarna op ieder van die punten con
ccpt-conclusies geformuleerd. die daarna 
opnieuw werden besproken en vastgesteld, 
al dan niet onder voorbehoud. Deze werk
wijze leverde uiteraard een wat brokkelig 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENN!NGEN 10/81 

503 

werkstuk op, dat echter de bouwstenen 
bevatte voor een regeerakkoord. Slechts 
het sociaal-economisch beleid werd in een 
wat bredcr kader geplaatst, om de samen
hang van de verschillende elementen te 
doen uitkomen.' 

Hoe heeft u het als minister van een CDA
VV D-kabinet ervaren om constant met de 
Partij van de Arbeid te onderhandelen? 
'Als doodnorrnaal. lk was nummer twee 
van de lijst en door het CDA voorgedragen 
bij de Koningin als informateur. Dat be
tekende dat de primaire taak is de Ko
ningin te informeren over de mogelijkhe
den van een kabinet, dat steunde op een 
zo breed mogelijke meerderheid, conform 
de ons gegeven opdracht. 
In de gesprekken die Lubbers en ik met 
Wiegel hebben gevoerd was er dan ook 
geen spoor van pijnlijkheid of bezeerdheid. 
Het was hem volstrekt duidelijk dat al
thans aanvankelijk de weg van onderhan
dclen van het CDA met de PvdA en met 
D'66 moest worden gevolgd. Hij begreep 
zeer goed dat pas na een - door hem 
uiteraard zeer verhoopt - doodlopen van 
die weg de VVD aan bod zou kunnen ko
men. 
Ook in het verder verloop van de onder
handelingen heb ik bij vergaderingen van 
de ministerraad onder Ieiding van Wiegel 
niet anders dan begrip en jovialiteit van 
hem ondervonden. Wiegel is te veel politi
cos en te vertrouwd met het staatsrecht, 
om een dergelijke situatie niet moeiteloos 
te hanteren.' 

W aar liRf?en voor u de beslissende momen
t en hij de formatie van de afgelopen 
zomer? 
'Het eerste beslissende moment was de 
vanzelfsprekendheid waarvan Lubbers en 
ik zijn uitgegaan van Van Agt als minister
president. 
Wij realiseerden ons zeer wei dat de Partij 
van de Arbeid en D'66 ons dat hebben 
kwalijk genomen als een vooringenomen-
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heid. In het zetelverdelingsvoorstel van 
25 juni hebben wij daarom van dat stand
punt verantwoording afgelegd. Voordien 
zijn daarover diepgaande gesprekken ge
voerd met Den Uyl en Terlouw afzonder
lijk, maar ook in vergaderingen met de 
fractievoorzitters gezamenlijk. 
Daarbij bleek dat er twee politieke con
cepties tegenover elkaar stonden. Die van 
de PvdA en D'66: een nieuwe coalitie, 
bestaande uit twee voormalige oppositie
partijen en een voormalige regeringspartij 
met een nieuw beleid kan niet functione
ren onder de oude minister-president. Zij 
zien de minister-president als personifica
tie van dat andere beleid. 
Daartegenover stand het standpunt van 
het CDA: het CDA blijft in iedere coalitie 
zichzelf gelijk. Het zoekt onder inzet van 
zijn eigen program en zijn eigen mensen 
naar een akkoord met een of meer part
ners, te kiezen op grand van de verkie
zingsuitslag en een streven naar een brede 
politieke meerderheid. 
Achter deze concepties ligt een diep ver
schil van opvatting van coalitievorming. 
De Partij van de Arbeid en in mindere 
mate D'66 accepteert eigenlijk niet dat het 
CDA een coalitie met Jinks en een coalitie 
met rechts beide mogelijk acht, al naar 
gelang van de omstandigheden. 
De PvdA acht het grenzen aan verraad 
indien men overstapt van links naar rechts, 
en een bekering indien men het omgekeerde 
doet. Het CDA staat en op grand van zijn 
politieke opvattingen en op grand van zijn 
positie in het Nederlandse politieke krach
tenveld, veel onbevangener tegenover on
derscheidene coalitiemogelijkheden; en 
dat moet oak zo blijven. 
Onze aanvankelijke politieke opstelling is 
hiermee wei toegelicht, dacht ik. 
Een tweede belangrijk moment was de 
toezending aan de fracties van een con
cept-regeerakkoord op 25 juni, en een 
daarbij behorend voorstel tot zetelverde
ling. Met name dat laatste heeft kwaad 
bloed gezet bij PvdA en D'66. Wij bedoel-
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den echter in program en zetelverdeling 
het nagestreefde coalitiekabinet gestalte te 
geven; zonder dat namen werden ingevuld, 
kon immers ieder van de partijen die na
men er bij denken. 
Ten onrechte heeft men belang gehecht 
aan de aanduiding van het vice-premier
schap verbonden aan binnenlandse zaken. 
Onze bedoeling was juist om daardoor 
geen enkele indicatie te geven ten aanzien 
van een aldan niet toetreden van Den Uyl 
tot het kabinet, laat staan van de zetel 
die hij eventueel zou gaan bezetten. Den 
Uyl had zelf namelijk beide kwesties tot 
dan toe uitdrukkelijk in het midden ge
laten. 
Een derde belangrijk moment was de aan
vaarding door PvdA en D'66 van Van Agt 
als minister-president. D'66 werd daartoe 
gedwongen door zijn achterban, en de 
Partij van de Arbeid k6n toen niet anders 
dan volgen. Daarmee leek het voornaam
ste obstakel op de weg naar de vorming 
van het beoogde kabinet te zijn overwon
nen. Er diende nog slechts een vrij groat 
aantal amendementen van de drie partijen 
verwerkt te worden. Op zichzelf geen al 
te moeilijke taak: ten dele sloten zij elkaar 
uit, wat de wijsheid van de door ons op
gestelde tekst bevestigde; ten dele waren 
ze niet ingrijpend. Niettemin verslechterde 
sindsdien het klimaat en verminderde de 
bereidheid tot vervolmaking van de pro
grammatische compromissen. 
In die fase bleek ook het verschil in poli
tiek bedrijven tussen Den Uyl en Van Agt: 
Den Uyl bedrijft politiek op een ambach
telijke manier ... ' 

En Van Agt improviseert ... 
'Precies! Den Uyl vertaalt de grote lijnen 
in concrete en gedetailleerde teksten en 
vecht voor iedere bijzin. Van Agt legt de 
grate lijnen vast in enkele centrale punten. 
Den Uyl praat enthousiast over een expan
sief werkgelegenheidsbeleid en schuift de 
randvoorwaarden die daarvoor gelden -
het terugdringen van het financierings-
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tekort. de stabilisatie van de collectieve 
lasten- ong:emerkt naar de horizon. Van 
Agt haalt vervolgens de randvoorwaarden 
terug en stelt ze opnieuw stevig vast, doch 
spreekt niet of nauwelijks over het beleid 
dat binnen die voorwaarden moet worden 
gevoerd. Aan het eind van de discussie zijn 
heiden telcurgesteld in elkaar en is het 
vertrouwen geslonken in plaats van ge
groeid. 
/o is het vele malen gegaan. 
Het l'ierde moment was de formulering 
van een definiticf voorstel en een uitonder
handclde zetelverdeling, waarop een Ja of 
Nee van de fracties werd ingewacht. PvdA 
en 0'66 zeiden Ja, het CDA zei Ja, maar 
onder \"Oorwaarden. Aile drie de fractie
vonrzitters verklaarden echter dat tot for
matie kon worden overgegaan. Het leek 
I u hher~. de inmiddels toegetreden Van 
Thijn en mij niet raadzaam een complcet 
nieuwe onderhandelingsronde te beginnen. 
Daar was de sfeer niet naar, mede omdat 
PvdA en [)'66 een Ja of Nee van het CDA 
::onder \'oorhehoud wilden forceren. 
Wij -de drie informateurs- volstonden 
dan ook met het formuleren in het eind
verslag van een tekst die ons inziens vol
doende tegemoet kwam aan de resterende 
bezwaren van het CDA en beriepen ons 
op de formatiebereidheid van de fractie
voorzitters om de Koningin te adviseren 
tot formatie over te gaan. Staatsrechtelijk 
hezien was dat een wat hachelijke onder
neming.' 

w {1{/f{)//l :) 

'Wij konden de Koningin immers geen van 
te voren overeengekomen aanduiding 
geven van de kring waaruit de formateur 
moest worden gezocht, laat staan wie. 
Over het eindverslag was namelijk met de 
fractievoorzitters niet meer onderhandeld, 
zodat eenstemmigheid daarover niet van 
te voren vast stond. Op grond van de for
matiebereidheid die door de fractievoor
zitters was uitgesproken. meenden wij 
echter dat op dit punt geen onoverkome-
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lijke problemen meer zouden bestaan. Het 
verdere verloop heeft die verwachting be
vestigd. 
De laatste belangrijke momenten van deze 
formatie liggen buiten onze informatiepe
riode. Ze hadden betrekking op de poging 
verder vertrouwen van het CDA in het 
nagestreefde kabinet te versterken. Dat is 
formeel gesproken aan Kremers en Van 
Thijn niet gelukt; materieel gesproken 
echter wei, omdat de stemming in de 
CDA-fractie over de door hen aangereikte 
voorstellen volstrekt duidelijk maakte dat 
de meerderheid van die fractie die voor
stellen wilde aanvaarden en slechts de 
tegenstem van Van Agt hen daarvan weer
hield. Daarmee was het politiek keerpunt 
in de opstelling van Van Agt jegens en de 
vorming van het kabinet slechts een 
kwestie van afwerking. 
Op de in de fractie gevormde stemproce
dure is later kritiek uitgeoefend. Ik acht 
die procedure nog steeds juist. Op essen
tide momenten moet in een fractie aan 
het Iicht worden gebracht, niet aileen hoe 
de standpunten liggen, maar ook welke 
de motieven achter de standpunten zijn.' 

(Om 9.45 uur telefoon over 'Dodewaard'. In de loop van 
het telefoongesprek, minister De Koning: 'Iedere minister 
~prcckt :tamcns het kabinet, in dit geval Van Thijn'. 
Aan hct slot: 'Ik heb helemaal niet het land aan Jandbouw, 
maar ik viml hct jammer van ontwikkelingssamcnwerking 
\Veg te ziJn, maar dat is all in the game.') 

Hoe komt het dat terwijl men een snelle 
formatie beoogde, deze zo lang geduurd 
he eft? 
'De formatie heeft helemaal niet zo lang 
geduurd ... ' 

Drie maanden ... 
'Dat is niet lang in vergelijking met voor
gaande formaties, en zeker niet te lang als 
je in aanmerking neemt dat het ongehoord 
moeilijk was de partijen van dit kabinet 
tot elkaar te brengen. 
In de eerste plaats hebben wij sinds de 
oorlog - en wellicht daarvoor ook niet -
niet zo'n diep verschil gehad over een 
centraal punt in de buitenlandse politiek, 
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namelijk het veiligheidsbeleid. Een verschil 
dat ook niet door een compromis over
brugd kon worden, doch slechts toegedekt 
is in een procedurele afspraak. 
Daarnaast hebben de politieke persoon
lijkheden bij mijn weten nooit zo'n anta
gonistische rol jegens elkaar gespeeld als 
nu. En dan denk ik erbij: misschien was 
dat bij Kuyper en De Savornin Lohman 
ook wei het geval, maar dan tach in een 
heel andere politieke context. 
Ik spreek uitdrukkelijk over politieke per
soonlijkheden en niet over persoonlijke 
tegenstellingen. De laatste - voor zover 
aanwezig - waren en zijn te overbruggen. 
Den Uyl en Van Agt als exponenten van 
hun partijen hadden het moeilijker met 
elkaar, gegeven de opvattingen over coali
tievorming, waarover ik eerder sprak. 
Honderd dagen kabinetsformatie IS zo 
gezien niet te lang.' 

De zetelverdeling heeft vee! kritiek 'opge
roepen. De PvdA zou daardoor te vee! 
invloed zijn toebedeeld. Hoe is uw reactie 
daarop? 
'Ja ... , de kritiek neemt te weinig in aan
merking daten CDA en PvdA, en ten dele 
oak D'66, in de zetelverdeling zeer veel 
van hun prioriteiten konden realiseren, 
omdat die elkaar niet dekten. 
Het CDA gaf prioriteit aan de minister
president, aan financien, aan onderwijs, 
justitie, ontwikkelingssamenwerking en 
traditiegetrouw aan landbouw. Behalve 
onderwijs is dit allemaal gerealiseerd. 
De Partij van de Arbeid zou graag het 
minister-presidentschap of anders finan
cien bezet hebben, maar kon tach ook ge
makkelijk leven met sociale zaken en 
werkgelegenheid, temeer omdat hun an
dere prioriteiten, onderwijs, buitenlandse 
zaken, binnenlandse zaken en in mindere 
mate CRM, konden worden gerealiseerd. 
D'66 was zeer gelukkig met economische 
zaken en zeer ongelukkig met defensie. 
Dit laatste geheel ten onrechte, omdat 
D'66 volledig achter de defensieparagraaf 
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stood, waar en CDA en PvdA zeer veel 
moeilijkheden mee hadden. De afkeer van 
het bezetten van defensie door D'66 is 
door ons dan oak niet geaccepteerd. 
Dit alles overziende, lijkt mij dat er voor 
kritiek op de zetelverdeling vanuit een 
van de drie partijen geen voldoende reden 
bestaat.' 

Hield het door u en drs. Lubbers inge
diende eindverslag een technisch goed 
functionerend akkoord in, of beoogde het 
meer een generale bereidverklaring om in 
ieder geval met elkaar te gaan regeren? 
'Uit de werkwijze die Lubbers en ik ge
volgd hebben bij het opstellen van het 
akkoord, volgt dat het een technisch goed 
functionerend akkoord was, omdat voor 
aile aangemelde verschilpunten 6f com
promissen zijn geformuleerd 6f procedures 
zijn ontworpen, waarmee partijen voors
hands kunnen Ieven. Op basis van die 
teksten had men 6f een compleet regeer
akkoord kunnen opstellen 6f de weg kun· 
nen volgen die nu gekozen is: het opstellen 
van een regeringsverklaring. 

Wanneer de laatste gereed is en ongeha
vend door het Kamerdebat komt, is de 
politieke bereidheid om met elkaar rege
ringsverantwoordelijkheid te dragen, vol
doende bevestigd. Uiteraard ligt er dan 
geen garantiebewijs dat vier jaar geldig is, 
maar de start is dan solide gebleken.' 

Vindt u dat de, CDA -fractie voldoende als 
eenheid is opgetreden? 
'Laat ik vooropstellen dat de CDA-fractie 
het in een formatieperiode moeilijk heeft 
en oak wel zal blijven hebben. De bereid
heid om coalities te vormen met andere 
partijen is bij ieder aanwezig, maar de 
voorkeuren voor de meest gewenste com
binatie kunnen nag al verschillen. Soms 
geeft de verkiezingsuitslag heel duidelijk 
de richting aan, zoals in 1977, al is dat dan 
nag geen garantie voor levensvatbaarheid 
van het op grond van die verkiezingsuit-
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slag tc vormen kabinet, zoals juist toen 
gebleken is. 
Dezc maal vormde de opstelling van D'66 
een doorslaggcvende factor. De CDA
fractic llCcft de binding van D'66 aan de 
PvdA encrzijds als een politick feit moeten 
erkennen. andcrzijds als een belemmering 
ervarcn. lk denk dat daarom dit kabinet 
als enige mogclijkhcid tot een parlemen
tair mccrdcrhcidskabinct door het CDA 
moeilijker is aanvaard dan anders het ge
val zou zijn gcwecst. Niettemin kan wor
den vastgesteld dat de CDA-fractie in 
voldoende mate politick doeltreffend is 
opgctrcden, en daar gaat het ten slotte om.' 

U sprak reeds m·er de formatie-Kremers
Van Thijn. Hoc heoordeelt u het feit dat 
aan de infomwteur De Gaay Fortman 
gelukte H'al aan Kremers Cll Van Thijn 
nicr gelukre? 
'De informatie-De Gaay Fortman is inge
lcid met onderling verschillende adviczen 
aan het staatshoofd. Van Agt wildc een 
duo-CDA-PvdA. lk vind de kcuze van 
De Gaay Fortman een zecr gelukkige, 
omdat hct vcrtrouwen in zijn persoon zo 
breed gcwortcld is, dat hct verschil tussen 
de adviezen daardoor ovcrbrugd kon wor
den. 
De Gaay Fortman. en misschien nog meer 
Lubbers. zijn crin gcslaagd op basis van 
de ccrder genocmde stemming in de CDA
fractie over het resultaat-Kremers-Van 
Thijn de CDA-fractie, inclusief Van Agt, 
ervan te ovcrtuigen dat met enkelc aan
vullingen op het akkoord, dit sterk ge
noeg was om hct beoogde kabinet te dra
gen., 

Wat acht u de afgelopcn drie maanden 
kmmerkcnd voor de Pvd A -opstelling? 
Wclk rerschil acht u ten aanzien van de 
formarie \'WI /977 aanwezig? 
'lk kan cr nict meer van zeggen dan wat 
al door zccr vclen is geconstatecrd: de 
Partij van de Arbeid hecft zich zecr be
hocdzaam opgestcld, zowel de partij als 
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de fractie. De slag van 1977 is destijds zo 
hard aangekomen en heeft zo sterk door
gewerkt, dat het soms leek alsof de PvdA 
nog steeds verdoofd was. Verderop in de 
regeerperiode zal pas blijken of men ook 
blijvend aan wijsheid heeft gewonnen.' 

Welke koers acht u dat D'66 gevaren heeft, 
en hoe heoordeelt u deze? 
'D'66 wilde v66r alles regeren. Dat is ook 
begrijpelijk. Enerzijds vanuit hun grote 
verkiezingswinst, anderzijds vanuit een be
grijpelijke vrees in de oppositie tussen 
CDA en PvdA vermalen te worden. 
Een open vraag is nog of D'66 aan het 
regeren eer kan behalen. Ik twijfel niet 
aan de kwaliteiten van hun bewindslieden. 
De kwaliteit van hun fractie moet nog 
blijken en over de kwaliteit van hun kie
zers is niets bekend. Misschien stellen die 
zich regeren mooier voor dan het zal blij
ken te zijn. Dat merken we dan wei bij de 
volgende verkiezingen.' 

A cht u het gelukkig dat mr. Van Agt weer 
minister-president is geworden? 
'1 a, zonder meer! Wij zouden het CDA 
niet meegekregen hebben voor dit kabinet 
zonder Van Agt als minister-president. 
De poging die wij hebben gedaan om in 
cen bepaalde fase Zijlstra te bewegen als 
zodanig op te treden, was serieus doch 
hachelijk. Van Agt juichte die poging zeer 
toe, en heeft daar krachtig aan meege
werkt. Evenals de partijvoorzitter Buk
man. Lubbers en ik realiseerden ons echter 
dat het toch gezien kon worden als een 
zwichten voor de Partij van de Arbeid en 
een Iaten vallen van de lijsttrekker van 
het CDA. Dat doet niets af aan de kwali
teiten van Zijlstra, maar het onderstreept 
de centrale positie die Van Agt in het 
CDA heeft verkregen.' 

Welke gevoelservaringen he eft u gehad 
toen het tweede kabinet-Van Agt einde!ijk 
hijeenkwam? 
'Laat ik beginnen te zeggen - je vraagt 
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naar gevoelservaringen -: diepe voldoe
ning. 
In de eerste plaats op politieke gronden. 
lk acht het voor de komende jaren van het 
grootste belang dat een parlementair 
meerderheidskabinet kan optreden in 
plaats van een minderheidskabinet- hoe 
groot die minderheid dan ook is - want 
van zo'n minderheidskabinet kan nauwe
lijks verwacht worden dat het de noodza
kelijke ingrijpende beslissingen kan nemen, 
en nog minder kan verwacht worden dat 
de samenleving bereid zal zijn die beslis
singen uit te voeren. 
Dit is dus de politieke motivering. 
In de tweede plaats acht ik het buitenge
woon belangrijk dat christen-democraten 
en socialisten samenwerken bij de oplos
sing van de problemen die zich voor de 
tachtiger jaren aandienen. Er zal een zeer 
grote wissel getrokken worden op de be
reidheid om de 'economie van het ge
noeg' daadwerkelijk te praktizeren, en om 
de solidariteit met de zwakken in de sa
menleving te handhaven. 
In de derde plaats is er de simpele mense
lijke voldoening dat een mede door jezelf 
begonnen karwei tot resultaat heeft geleid.' 

W at voorziet en wenst u inzake onze bui
tenlandse en defensiepolitiek in dit kabi
net? 
'Zowel in de samenstelling van het kabinet 
als in de procedure-afspraken, die ten 
aanzien van het defensiebeleid zijn ge
maakt, alsmede ook in de personen die 
buitenlandse zaken en defensie bezetten, 
komt tot uitdrukking dat het van het 
grootste belang is dat een deel van het Ne
derlandse volk 'geneest' aan de interna
tionale realiteiten. 
In de Nederlandse publieke opinie ten aan
zien van vraagstukken van vrede en veilig
heid staat maar al te vaak het handelen 
van Nederland centraal, zonder dat men 
zich rekenschap geeft van de uitwerking 
die dat heeft op anderen, zowel in Oost 
als in West. 
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Velen menen, ook in CDA-kring, dat een 
achterwege Iaten van plaatsing van kruis· 
raketten in Nederland op zich zelf al een 
bijdrage is aan de oplossing van het be
wapeningsvraagstuk. Te weinig wordt be
seft dat het evenzeer een bijdrage kan zijn 
aan een vergroting van de spanning en 
van de onveiligheid, bijvoorbeeld indien 
daardoor West-Duitsland zwaarder be
wapend wordt of de belangstelling van de 
Verenigde Staten voor de verdediging van 
West-Europa vermindert, en dan wei of 
daardoor de samenwerking tussen de 
West-Europese nucleaire machten (inclu
sief West-Duitsland?) wordt versterkt. 
Daarom is een zorgvuldige analyse van de 
te verwachten gevolgen van de opstelling 
van Nederland in het bondgenootschap 
erg noodzakelijk. De huidige ministers van 
buitenlandse zaken en defensie zijn daar
voor de meest geeigende personen vanwege 
hun kansen om de resultaten van die ana
lyse aan hun partijen over te brengen. 
In ieder geval staat vast dat alleen een 
kabinet in deze samenstelling een kans 
heeft in de Kamer een meerderheid te 
vinden voor beslissingen, die op grond van 
die analyse genomen moeten worden, ook 
als deze onverhoopt onaangenaam zijn.' 

W at voorziet en wenst u inzake onze land· 
bouw-politiek in dit kabinet? 
'Eerlijk gezegd ziet het er naar uit dat er 
in de landbouwpolitiek in de komende 
jaren geen droog brood te verdienen zal 
zijn. Dat geldt daarmee overigens niet 
voor de landbouw! Maar de landbouw
politiek staat onder druk van een EEG
beleid dat zijn financiele grenzen nadert, 
en dat terecht meer ruimte wil maken voor 
regionaal beleid, sociaal beleid, industrie· 
politiek, transportbeleid enzovoort, enzo
voort. 
Verwacht moet worden dat hetland
bouwbeleid zal worden teruggedrongen. 
Binnen dat landbouwbeleid neemt dan nog 
de druk toe om meer ruimte te krijgen 
voor steun aan de landbouwproduktie 
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voor Zuidelijke Ianden, inclusief Grieken
land, Spanje en Portugal. Voeg daar nog 
bij de bezuinigingen op het Nederlands 
budget, ook dat van landbouw, dan is het 
beeld over de komende jaren allerminst 
vrolijk. Vonr de visserij gelden weer an
dere moeilijkheden, maar de uitkomst lijkt 
dczclfde. 
Juist omdat al deze problemen dreigen, 
is het echter mcer dan de mocite waard 
de esscntiele verworvenheden van de 
Europese landbouwpolitiek te behouden 
en een Europese visserijpolitiek te ont
werpen. 
De Nederlandse minister van landbouw en 
visserij krijgt het in de komende jaren 
uitzonderlijk moeilijk. lk zie dat als ecn 
bocicnde uitdaging.' 
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W ut verwucht u van dit kuhinet en waar 
h6(5pt u op? 
'Ik verwacht dat dit kabinet- voorlopig 
meer onder de druk van de komendc 
moeilijkheden dan op grond van reeds 
verkregen samcnhang - de plicht tot een 
goede samenwcrking zo sterk zal ervaren. 
dat die wellicht tot een genocgen zal uit
groeien. Die verwachting is voorlopig nict 
op feiten gcbaseerd, maar op hoop.' 

Voorschoten, 18 september 1981. 
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door dr. G. Puchinger 

Drs. E. van Thijn is sinds II september j.l. minister van 
Binnenlandse Zaken. Vanaf februari I967 was hij lid 
van de PvdA -fractie in de Tweede Kamer, terwijl hij 
gedurende de periode 1973-I978 de functie van fractie
voorzitter bekleedde. 

Gesprek met drs. E. van Thijn 

'lk heb in de afgelopen maanden meer gedaan dan formeren van een kabinet. lk ben 
namelijk gaan begrijpen wat veel CDA-ers beweegt. Misschien is het daarom deze 
keer wei gelukt om tot het kabinet te komen dater thans is. Als dat zo zou zijn, en 
wanneer ik mij niet vergis, dan is het niet ondenkbaar dat dit nieuwe kabinet Ianger 
zal zitten dan menigeen nu voor mogelijk houdt. Mits men oak van andere zijde 
bereid is te begrijpen wat veel PvdA-ers in de afgelopen jaren heeft bewogen. Voor 
wat mij zelf betreft wil ik in dit gesprek daartoe graag enige stof op tafelleggen aan 
de hand van uw vragen.' 

Aan het woord is drs. Ed van Thijn, op 
11 september opgetreden als minister van 
binnenlandse zaken van het zojuist ge
vormde tweede kabinet-Van Agt. Hij pu
bliceerde in 1978, direct na het optreden 
van het eerste kabinet-Van Agt, een uit
voerig boek, Dagboek van een onderhan
delaar, over de voor hem mislukte kabi
netsformatie-1977, dat weliswaar sterk 
subjectief maar zonder rancune geschreven 
is en gekenmerkt wordt door een warme 
menselijkheid. In 1977 trad hij bij de kabi
netsformatie op als onderhandelaar voor 
de Partij van de Arbeid, terwijl Den Uyl, 
als grate winnaar van de verkiezingen van 
1977, een nieuw kabinet poogde te forme
ren. De rollen waren dit jaar omgekeerd: 
Den Uyl onderhandelde voor de Partij van 
de Arbeid en Van Thijn informeerde en 
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formeerde als voorbereider van het thans 
gevormde tweede kabinet-Van Agt. 
We spraken op zaterdag 26 september, 
met onderbreking van een uur, toen amb
telijke plichten hem elders heenriepen, van 
's morgens tien tot 's middags vier uur. 
Hij had de telefoon onder handbereik, 
want te Arnhem vond die dag een grate 
demonstratie plaats tegen kernenergie, 
maar alles liep daar rustig en dus liet de 
telefoon ons met rust, zodat hij zich ook 
rustig op het gesprek kon concentreren. 
Hij beantwoordt mijn vragen met soms 
korte, wat afgebeten klemtonen, die in dit 
geval niet zozeer zijn emotie verraden, als
wel zijn betrokkenheid weergeven jegens 
de stof die hij bespreekt. Soms gaan zijn 
woorden begeleid van een sprekend lachje 
of sluit hij een zin af met een korte periode 
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va11 stilte, waarbij zijn ogen soms oplich
t-:11 met de onuitgesproken vraag, of ik het 
goed begrepen hcb. De meeste antwoorden 
,]uit hij af met een kort knikjc, als om aan 
te geven dat hij de vraag zo voldoende 
bea11twoord acht. 
lk had hem mijn vragcn vooraf kunnen 
ll1esture11 en hij kon zich daarmee vereni
gen, zodat ons gesprek, de vragen langs
gaande. voorspoedig en vlot kon verlopen. 
Mijn ecrstc vraag luidde: 

1/cnt u hlij minister te zijn? 
'Het antwoord is: Ja. 
Om dric redenen. 
lk heb heel vaak drie redenen ... 
In de eerste plaats omdat het betekent dat 
de PvdA weer rcgeert, en dat was in deze 
fuse van haar ontwikkeling een essentieel 
\(f<:\ .:n. We knm.:n er straks nog wei op 
t.:rug. De formatie is dus gclukt; '77 is 
uitgewist! 
De tweede rcden is: dat ik nu zclf bestuur
lijk hczig kan gaan. Dit is in mijn politieke 
pw.nnnlijkhcidsontwikkeling na twintig 
jaar praten tltJk zccr wczenlijk: echt ver
antwoordelijkheid dragcn. En gecn al te 
gemakkelijkc verhaaltjes houden. 
En in de derde plaats. dat het binnenlandse 
zaken is geworden, omdat vanaf de eerstc 
dag dat ik de politick ben binnengestapt 
het functioncren van onzc democratic en 
van ons staatsbestcl mij gefascinecrd heeft 
0n bcangstigd. Dit raakt mijn diepste mo
tivatic ook om in de politick actief te zijn. 
En daarom vind ik het een, ja toch, iets 
van cen, ja ... ik wil niet in superlatieven 
treden. maar toch een prachtige opdracht 
om nu daarmcc vanuit een directe verant
woordclijkhcid bczig te zijn.' 

Oe Partij \'an de Arheid heeft een gevoelig 
rer!ies geleden hij de laatste verkiezingen. 
In honwre heeft dit verlies invloed gehad 
op de opstelling van de Partij van de Ar
heid hij deze formatie? 
'De verkiezingsnederlaag heeft zeker een 
grote invlocd gehad; maar nog groter was 
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de invloed van de oorzaak van die neder
laag, en dat was de kater van '77. De 
PvdA is vier jaar achtervolgd geworden 
met het beeld van de mislukte formatie in 
'77. De oppositie stond voortdurend in 
een geur van: eigen schuld, dikke bult, 
dan hadden jullie maar zelf de verantwoor
delijkhcid moeten nemen. Dan hadden 
jullie in '77 maar niet zo hoog van de toren 
moeten blazen. Dan hadden jullie maar 
niet zo stom moeten zijn om je buiten spel 
te Iaten manoeuvreren. Vanaf '77 hing er 
rondom de Partij van de Arbeid een beeld 
van ongeloofwaardigheid. De kiezers had
den op ons gestemd als regeringspartij -
Den Uyl minister-president- en het werd 
oppositie! Veel kiezers hebben ons nu hun 
stem niet meer willen toevertrouwen, om
dat we er in '77 zo slecht mee omgespron
gen zouden zijn. En dat heeft natuurlijk 
een grote invloed gehad op de totaal 
andere opstelling in '81. 
Ik zeg er onmiddellijk bij dat ik dit beeld 
van '77 heel ongerechtvaardigd vind. Na
tuurlijk hcbben we toen hoog van de toren 
geblazen, maar welke winnaar heeft die 
neiging niet? Zie het triomfantalisme van 
Van Agt, toen hij dit jaar maar een zetel 
verloor, in deze formatie. Verstandig is dat 
niet, toen niet en nu niet. 
Maar wat velen vergeten zijn is dat de 
Partij van de Arbeid in '77 uiteindelijk de 
zeilen heeft gestreken; de onderhandelaar 
van toen - ikzelf - heeft de partij-uit
spraak van toen, die het onderhandelings
resultaat van toen afkeurde, naast zich 
neer gelegd, onder het motto: afspraak is 
afspraak. Ik was immers op 24 oktober 
1977 met Van Agt tot een volledige over
eenstemming gekomen, en had mij ge
schikt in een 7-7-2-formule, aile stormen 
in onze partij ten spijt. Daarna heeft Van 
Agt c.s. mij Iaten zakken en heeft de ste
ven gewend naar de VVD. 
Beeld en werkelijkheid van '77 stemmen 
dus niet overeen. En dat feit is het eerste 
dat ik aan de orde heb gesteld, toen ik 
Van Agt in de formatie-1981 voor het 
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eerst weer ontmoette. De eerste vraag die 
ik hem gesteld heb was: 'Dries, waarom 
ben jij de afspraak van toen niet nageko
men?' Terwijl ik hem, toen dwars tegen 
de stroom in, ben blijven verdedigen in 
mijn eigen kring.' 

En wat antwoordde Van Agt? 
'Dat hij dat allemaal niet meer zo scherp 
voor ogen had. 
(knikje, lachje, stilte ... ) 
Ja ... 
Toen zijn we aan onze nieuwe werkzaam
heden begonnen.' 

In hoeverre is er verschil tussen de opstel
ling van de Partij van de Arbeid bij deze 
formatie met die van vier jaar geleden? 
'De opstelling in '81 stood geheel in het 
trauma van '77. Hetgeen ik persoonlijk 
niet zo best vind. Aile kabinetsformaties 
gaan gebukt onder de vorige: '77 stood 
onder het teken van '73 en '73 weer in dat 
van '67, en dat is een foute boel, want men 
moet elke formatie op zijn eigen merites 
beoordelen. En het vermijden van fouten 
van de vorige keer leidt onvermijdelijk tot 
nieuwe, andere fouten. De PvdA deed dus 
nu ongeveer alles omgekeerd, vergeleken 
met '77. Ze procedeerde nu op kousevoe
ten, was op praktisch elk punt compromis
bereid, vermeed elke duidelijk uitspraak 
naar buiten, liep met grote bogen om elke 
personenkwestie heen, was de redelijkheid 
zelve en wist de achterban- partijbestuur, 
partijraad - muisstil te houden. 
Dat is het wel; het was dus compleet an
ders dan in '77. Hier en daar zelfs wat 
overdreven anders.' 

W aarom heeft de Partij van de Arbeid zo 
langdurig het premierschap van Van Agt 
bestreden? Hoe had de Partij van de Ar
beid gereageerd wanneer Den Uyl in getals
sterkte in de positie van Van Agt had ge
staan en het CDA had hem - om welke 
reden dan ook - uitgesloten? 
'Ik zal u misschien een heel verrassend 
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antwoord geven. V oor mij is nog altijd de 
vraag: waarom heeft de Partij van deAr
beid het premierschap van Van Agt ge
accepteerd? 
Dat is nog al een uitspraak voor een mi
nister in dit kabinet! Maar ik meen het 
echt; en dat heeft niets te maken met de 
persoon Dries van Agt, en ook niets te 
maken met zijn opstelling in deze formatie, 
en het laat onverlet ooze persoonlijk goe
de verstandhouding. Ik heb het hem zelf 
trouwens ook uitgelegd. Ik vind dat de 
Partij van de Arbeid, door te zwichten op 
dit punt, een streep heeft gehaald door een 
periode van vijftien jaar lang streven naar 
partijvernieuwing en kiezersinvloed op de 
regeringsvorming. 
Er stonden twee redeneringen tegenover 
elkaar inzake de betekenis van het CDA 
in het Nederlandse partijensysteem. De 
verdediging van het CDA waarom Van 
Agt per se premier moest worden, was dat 
het tot het wezen van het CDA behoort 
om met dezelfde mensen zowel met de 
VVD als met de Partij van de Arbeid te 
kunnen regeren. Als een kwestie van toe
vallige machtsverhoudingen en niet als een 
kwestie van bewuste politieke keuze. De 
verdediging vanuit het CDA gevoerd stond 
geheel in het teken van de aloude Iood-om
oud-ijzer-theorie, die door 6ns altijd te 
vuur en te zwaard bestreden is. 
Door op dit punt te zwichten, legitimeerde 
de Partij van de Arbeid dit uitgangspunt 
van het CDA, dat naar mijn gevoel zeer 
versluierend werkt naar de kiezers toe, 
omdat het deze de indruk geeft dat het 
toch allemaal maar een pot nat is in de 
Nederlandse democratie. 
Mijn opvatting is dat het uiteraard het 
goede recht is van het CDA om van tijd 
tot tijd van coalitiepartner te wisselen, 
maar dat men tegenover de kiezers dan 
verplicht is om dat op een zodanige wijze 
te doen, dater een herkenbaar ander be
leid wordt gevoerd, gedragen door andere 
personen. Ik vind dat als het CDA zich het 
recht toekent om naaar eigen inzicht van 
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coalitiepartner te wissclen, dat het dan ook 
hereid moet zijn de prijs te betalen voor 
die machtspositie, door dan nieuwe mensen 
in het veld te sturen. die ook de ruimte 
hehhen zich met ecn nieuw bcleid te iden
tificeren en daarmee ge'identificeerd te 
worden. 
I k vond dus het capituleren op dit punt 
van onze kant de allergrontste concessie 
die de Partij van de Arbeid k6n doen, en 
hct opgeven van vijftien jaar strijd voor een 
herkenbaarder democratic. Ik heb in mijn 
fractie daar teRCil gestemd, en heb mij ver
volgens in die realiteit geschikt, onder het 
motto: nu men dit pikt, kan ik mij geen 
cnkel breekpunt mccr voorstellen dat 
dMtr tcgcn opwccgt. En dan moet dat ka
hinct cr maar komen.' 

l>aar ::ullcn \'CI<'Iz 11 dan 1111 dank/war voor 
::1]11. 

·overigens heh ik mij heel goed gereali
>cerd. dat het CDA hct zich niet kon ver
oorloven zijn politiekc Ieider Van Agt te 
Iaten vallen. I k wist dus dat hct risico van 
onze aanvankelijke opstelling zou zijn 
om toch weer achter het net te vissen. 
Omgekecrd zouden wij Den Uyl ook nooit 
hehben losgelaten. Maar de argumentatie 
nm ons daartoc tc bewegen, zou aileen 
vergelijkbaar zijn geweest. als Den Uyl 
net premier was geweest van een kabinet 
met de VVD.' 

U hcnt door uw fractie a/s informateur 
naar voren geschovcn nadat uw fractie 
akkoord was gegaan met het minister-pre
sidcntschap mn Van A Rf. Was dit een 
conccssie die uw fractie van het CDA 
1\'CIISfe? 

'Ja. het feit dat men mij naar voren schoof 
was inderdaad een concessie die men vroeg 
van het CDA. Het feit dat men onder het 
prcmierschap van Van Agt was doorge
gaan. had diepe wonden gcslagen in onze 
fractie. 
Er waren eigenlijk drie groepen. 
De eerste groep was die van de tegenstan-
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ders, waaronder ik zelf, en diverse andere 
vertrouwelingen van Den Uyl, die erg 
aangeslagen waren door deze nederlaag 
in eigen fractie, en verbolgen op Den Uyl, 
dat hij met de meerderheid was meege
gaan, en zich derhalve weinig rechtlijnig 
had opgesteld. 

De tweede groep bestond uit de linker
vleugel, die bang was dat het verzet tegen 
Van Agt als premier ons programmatisch
inhoudelijk teveel zou kosten. Zij vonden 
dat niet de persoon, maar de inhoud van 
beleid centraal moest staan, en dat er har
der gevochten moest worden voor zaken 
als kernenergie, kernwapens en andere van 
onze 'strijdpunten'. 

Zij sloten een monsterverbond met de 
derde categoric, namelijk met diegenen 
die vonden dat de Partij van de Arbeid 
hoe dan ook zou moeten regeren, en dus 
noch op het premierschap noch op de 
\trijdpunten' grote risico's zou mogen 
I open. 

Groep-een en groep-twee vonden allebei
om vcrschillende redenen - dat de Partij 
van de Arbeid een steviger voet tussen de 
deur mocst zien te krijgen. Het CDA had 
twee informateurs die nu al weken lang be
zig waren; en dan de triomfantalistische 
opstelling van de achterban rond de per
soon van Van Agt- alsof hij twintig zetels 
gewonnen had! - welnu, de Partij van de 
Arbeid vond dat de tijd nu gekomen was 
dat ook zij een eigen informateur zou mo
gen leveren. Ret was op voorstel van de 
huidige fractievoorzitter Wim Meijer dat 
ik naar voren werd geschoven: geen mens 
van buiten, maar een 'binnenlijner', als 
spiegelbeeld van Lubbers en De Koning, 
die immers ook uit de fractie kwamen. 
Ik denk dat dat een goede zet is geweest, 
die voor een wending in de formatie heeft 
gezorgd, zoals Van Agt in zijn interview 
in V rij N eder/and van 19 september in
middels al heeft toegegeven.' 

Hoe heeft u de samenwerking met de heren 
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Lubbers en De Koning als informateur 
ervaren? 
'Als een verademing! 
Ik wist dat het kabinet er nu moest komen, 
en ik ben op basis van die realiteit in de 
rijdende trein gestapt, en we zijn onmid
dellijk resultaatgericht in een uitstekende 
verstandhouding aan de slag gegaan. 
Er was in de kortste tijd tach iets van een 
esprit de corps gegraeid, waarbij ik mijn 
beide collega's ook als politieke persoon
lijkheden heel erg ben gaan waarderen. 
Dezelfde eigenschappen van Ruud Lub
bers, die ik vanuit de oppositiebankjes 
vaak met het nodige scepticisme heb gade
geslagen, begonnen nu mijn bewondering 
op te roepen; een wervelwind van creativi
teit; een snelheid van formuleren, die het 
tempo van de meest ervaren typiste te 
boven gaat, voortdurend compromisge
richt. 
Verbaal is Lubbers voor geen gat te 
vangen. Niet elke tekst is even helder, 
maar in een situatie dat twee strijdende 
partijen tot elkaar moeten worden ge
bracht, kan dat heel functioned zijn. Hij 
is bij uitstek iemand die het woord van 
Romme in de praktijk kan brengen, name
lijk: het onverzoenlijke verzoenen, met een 
grate hardnekkigheid en een bijna onmo
gelijk graot incasseringsvermogen. Zander 
deze man, met deze eigenschappen, was 
dit kabinet er niet gekomen. 
Maar ook voor Jan de Koning heb ik 
grate bewondering gekregen. Een totaal 
ander type: kort maar krachtig formule
rend, geen woord te veel, maar ook niet te 
weinig; efficient werkend, daadkrachtig, 
rechtlijnig; kortom, een ingebouwde per
manente correctie op de dynamiek van 
Lubbers. 
Ik heb via deze twee collega's die allebei 
toch erg kenmerkend zijn voor bepaalde 
groepen in het CDA, in enkele weken tijds 
meer van het CDA begrepen dan in al die 
jaren daarvoor. En het feit dat we gedrieen 
zo goed konden samenwerken - want dat 
was een feit! - was voor ons het bewijs 
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dat het beoogde coalitiekabinet er ook 
zou kunnen komen en nog goed zou kun
nen functioneren ook. Onze samenwerking 
was als 't ware een proeftuin!' 

Welke strategie he eft u gevolgd toen u 
informateur werd? Welke war en in die 
periode de voornaamste moeilijkheden en 
doorbraken? 
'Ik had een hele duidelijke strategie voor 
ogen. Die bestond uit drie elementen. 
Punt 1: mijn aanwezigheid, of beter, mijn 
toevoeging aan het informatieteam zou 
zich onvermijdelijk moeten vertalen in een 
voor de Partij van de Arbeid herkenbaar
der resultaat. 
Punt 2: om dat te bereiken heb ik mij vrij
wel uitsluitend bediend van programtek
sten rechtstreeks ontleend aan het CDA
program ... (lachje, stilte ... ) waartegen de 
collega's tach moeilijk bezwaar konden 
maken. Daarmee gebruik makend van een 
bekend verschijnsel bij het CDA: dat het 
program altijd wat progressiever is dan 
het werkelijke beleid. 
Punt 3, en dat is het allerbelangrijkste: mijn 
streven was er op gericht hoe dan ook tot 
overeenstemming te komen. De drie in
formateurs moesten als een eenheid naar 
buiten optreden. Dat was het grootste 
verschil met '77, toen de verschillende 
koppels van informateurs vaak onderling 
niet tot overeenstemming konden komen. 
De homogeniteit van een informatietrio 
van CDA en PvdA heeft belangrijke voor
delen: het krijgt een zelfstandige positie, 
boven de partijen. Er gaat dus een auto
nome kracht van uit, ook naar de publieke 
opinie en de pers; men is geen speelbal 
van de partijen, maar men heeft het initia
tief in handen en kan zelf het tempo be
palen. 
Ret gevolg is wei onvermijdelijk dat er 
tussen Van Thijn en de PvdA-fractie, maar 
ook tussen Lubbers en De Koning en de 
CDA-fractie zich verschillen beginnen af 
te tekenen, maar de eerste groep was daar 
beter tegen hestand dan de tweede, en dus 
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werd dat voor de PvdA in dit geval een 
tactisch voordeel. Daardoor ontstond de 
situatie dat de CDA-fractie diverse malen 
in de situatie kwam te verkeren waarin zij 
het beslissende woord moest spreken over 
de voortgang van de formatie. Aangezien 
ze daartoe niet in staat bleek, verloor ze 
bij pers en publieke opinie steeds meer 
terrein. En daardoor werd haar onderhan
delingspositie, aan het begin van de rit nog 
ijzersterk, naar mate de formatie vorder
de. steeds zwakker. 
Door deze gang van zaken werd het CDA 
met eigen wapens bestreden. Bet CDA 
had namelijk, en zeker de onderhandelaar, 
er aile belang bij dat de formatie lang 
zou duren. lmmers, hoe Ianger de formatie 
1nu durcn, des te groter was de kans dat 
d.: Partij van de Arheid haar geduld zou 
v..:rliclt:n. de achterban toch in het geweer 
wu komcn. de situatie van '77 zich zou 
hcrhalen. en er alsnog een legitimatie zou 
ontstaan om te .1witchen naar de VVD. 
Dit nu is door mijn aanwezigheid en mijn 
opstelling voorkomen. De tijd ging niet 
n'>(>r maar tegen het CDA werken.' 

Hoe \'erk!aart u uw optimistische ,\·telling
name in het eind1·ers!ag van Lubbers, De 
KoninR en u in juli 1981? 
'Hct eindverslag had iets van een over
valsscenario ... I k had er alle be lang bij 
dat hct tempo er in zou blijven, zoals ik u 
hcb uiteengezet. Het was voor mij dus van 
wczcnlijk belang dat het eindverslag niet 
weer tot een nieuwe informatieronde zou 
leiden, maar het pad zou effenen naar een 
wcrkelijke formatie, als sluitstuk van het 
voorafgaande. 
Voor Lubbers en De Koning gold dat zij 
al twce maanden bezig waren, een unicum 
bij mijn weten, dat de zelfde informateurs 
zo lang in de gelegenheid zijn een zelfde 
wcg tc hewandelen. Zij konden zich geen 
mislukking veroorloven. 
Er waren drie mogelijkheden nadat het 
CDA ten derden male geen JA en geen 
NEE had gezegd. hetgeen haar een slechte 
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pers bezorgde. De eerste mogelijkheid was 
om voor de vierde maal de CDA-fraetie 
voor een keuze te plaatsen. Dit had geen 
enkele zin. En dat zou voor het eerst ook 
de drie informateurs zelf een slechte pers 
hebben bezorgd. Dan was het een gebed 
zonder eind geworden, waar ik met name 
zo bevreesd voor was. De tweede moge
lijkheid was om de Koningin mee te delen 
dat wij niet tot enig resultaat waren ge
komen, en dat wij onze opdracht zouden 
moeten teruggeven, zonder enige nadere 
aanbeveling. Wij zouden zijn mislukt, en 
daarmee zou de kans op een kabinet van 
CDA, PvdA en D'66 sterk zijn afgenomen. 
Dat leek ons niet juist, omdat er inmiddels 
al te veel was bereikt. Partijen stonden 
immers nu te dicht bij elkaar om zo'n ne
gatieve conclusie te rechtvaardigen. 
Er was dus nog maar een mogelijkheid die 
ons resteerde, gebruik makend van de 
eigen verantwoordelijkheid die informa
teurs in ons constitutioneel bestel nu een
maal hebben: namelijk de partijen voor 
het blok te zetten met een positief eind
verslag, waarin wij zelf op de nog twee 
open kwesties - defensie en economic -
een compromisformule formuleerden. De 
fractievoorzitters hadden zich niet gecom
mitteerd aan de inhoud van ons eindver
slag, maar waren wel akkoord gegaan met 
de door ons gekozen procedure. Ze wisten 
dus dat ze voor het blok zouden worden 
gezet, en haden zieh daarbij behoren neer 
te leggen, immers de keuze waarvoor ze 
stonden was of akkoord gaan met een for
matie op basis van het eindverslag of niet 
akkoord gaan met de formatie, onder af
wijzing van dat eindverslag. In dat geval 
hadden zij in de consultatieronde bij de 
Koningin, die op ons eindverslag volgde, 
te kennen moeten geven dat een nieuwe 
informatieronde onvermijdelijk was. Dat 
risico hebben wij gelopen. 
Wat eigenlijk niet kon is toch gebeurd: 
twee van de drie fracties zijn akkoord ge
gaan met een formatiemogelijkheid, z6n
der het eindverslag te accepteren: CDA en 
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D'66. Daarmee zijn ze op de goedkeuring 
van de door ons gevolgde procedure terug
gekomen. Constitutioneel was dit een 
kritisch moment; dat was echter niet te 
wijten aan de drie informateurs, maar aan 
de beide fractievoorzitters, die deden alsof 
hun neus bloedde. Pikant!!' 

U verklaarde in dit eindverslag dat de be
lemmeringen voor de formatie van het 
beoogde kabinet uit de weg waren geruimd. 
Hoe kwam het dan dat daarna nag zo 
lang 'geformeerd' en 'ge'informeerd' en 
wederom 'geformeerd' moest worden? 
'Nou, daar kan ik kort over zijn: wanneer 
de fractievoorzitters zich wel hadden 
neergelegd bij de door de informateurs ge
volgde procedure, zouden de belemme
ringen voor de formatie wel degelijk zijn 
uit de weg geruimd. 
Dit is helaas niet het geval geweest. Om 
die reden heb ik in mijn rede bij de sluiting 
van de Staten-Generaal als nieuwe minis
ter van binnenlandse zaken durven vast
stellen dat de formatie te lang geduurd 
heeft.' 

Was uw positie als formateur naast dr. 
Kremers een andere dan die als informa
teur naast Lubbers en De Koning? Hoe 
verliep uw samenwerking met dr. Kre
mers? 
'Formeel was mijn positie nauwelijks ver
schillend. Immers, in de praktijk van deze 
formatie zijn de verschillen tussen infor
mateurs en formateurs sterk vervaagd. In
formateurs zijn zich, anders dan in '77, al 
met de personele samenstelling gaan bezig 
houden, en formateurs konden niet om 
programmatische besprekingen heen. 
Materieel was de positie wei heel verschil
lend. Collega Kremers was een nieuw
komer, die nauwelijks enige binding had 
met wat er in de vorige fase was gebeurd, 
terwijl ik uiteraard geprobeerd heb de 
lijnen zoveel mogelijk door te trekken. Dat 
neemt niet weg dat ook nu weer mijn stra
tegie erop gericht was voortdurend met 
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Kremers op een lijn te komen en te blijven, 
op grand van de zelfde overwegingen als 
van het voorafgaande. 
Alhoewel de heer Kremers weer een heel 
andersoortige CDA-er bleek te zijn dan 
zijn beide voorgangers, een derde repre
sentant van die veelkleurige stroming, 
was de samenwerking en persoonlijke ver· 
standhouding met hem uitstekend. Daar
door is mijn inzicht in het CDA nog weer 
verder verdiept. Ook zijn marrier van wer· 
ken: kordaat, krachtdadig, efficient, zon
der omhaal van woorden, sprak mij in 
deze fase van de formatie erg aan.' 

Hoe was het verloop van deze formatie? 
Is die als zodanig ten slotte mislukt 6f was 
het een noodzakelijke fase op weg naar 
de geslaagde informatie van De Gaay 
Fortman en de formatie van Van Agt? 
'Er zijn ten tijde van deze formatie hele 
belangrijke beslissingen genomen, die de 
einduitkomst naderbij hebben gebracht. 
Bijna stilzwijgend is onder Kremers-Van 
Thijn de allermoeilijkste hobbel- namelijk 
de defensieproblematiek - overwonnen, 
praktisch onopgemerkt. De voetnoot van 
de PvdA-fractie bij het akkoord van 
Lubbers, De Koning en Van Thijn (de 
steen des aanstoots voor Van Agt!) werd 
vervangen door een eigen verklaring van 
Den Uyl na het eindverslag van de drie 
informateurs (onverminderd een steen des 
aanstoots!) en deze werd via een schrifte· 
lijke verklaring van ondergetekende als 
beoogd minister in essentie gehandhaafd, 
maar staatsrechtelijk gefatsoeneerd. Een 
onderscheid werd gemaakt tussen de in· 
dividuele verantwoordelijkheid van een 
PvdA-bewindsman en de positie van partij 
en fractie. Feitelijk veranderde er niks; 
toegegeven werd dat een PvdA-bewinds
man op het punt van de plaatsing van de 
middellange-afstandsraketten van mening 
zou kunnen veranderen, maar dat hij dan, 
gelet op de verklaring van de fractievoor
zitter, zijn parlementaire grondslag zou 
verliezen en derhalve zou moeten aftreden. 
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Overeind blccf dat cen kabinet met de 
Partij van de Arbcid nooit tot plaatsing 
zou ovcrgaan. Maar de manier waarop dat 
thans wcrd gcformulccrd. met name ook 
in de nadcrc vcrklaring van Den Uyl, heeft 
hetckcnd. dat daarop in de formatie-Van 
Agt. en ook al in de informatie van De 
Gaay Fortman. nict mcer is teruggckomen. 
Daarmcc was het bclangrijkste obstakel 
vonr de totstandkoming van het kabinet 
'tilzwijgend weggenomen. 
De formatie Kremers-Van Thijn is rnislukt, 
maar zonder dat wij hebben gefaald. De 
mislukking was inderdaad een noodzake
lijkc fasc op wcg naar de geslaagde infor
matic van De Gaay Fortman en de forma
tic van Van Agt. 
Die mislukking was ook cen gcmeenschap
pelijk helang. Van Agt had er belang bij 
nm aan te toncn dat hct akkoord-Lubbers 
c.s. np hct tcrrein van de economic nadere 
precisering hehocfde. H ij zou zijn onder
handclingspositic aanmcrkelijk versterken 
als hij aan de vooravond van Prinsjesdag 
zou kunnen aantonen dat er met Wiegel 
in het Catshuis wei en met Den Uyl in 
het Eerste-Kamer-gebouw gccn begroting 
vic! op tc stcllen. En aangezien collega 
Kremers cr geen belang bij had om tegen
over Van Agt te komen staan, was een 
hreuk op dit punt, toen Den Uyl begrijpe
lijkerwijs geen lust had in zo'n exercitie, 
onvcrmijdclijk. 
Voor mij gold dat ik moest zien te voor
komen, dat wij in zo'n dubbelondcrhan
deling over de begroting terecht zouden 
komen. Ook ik had cr dus belang bij om 
tot snellc besluitvorming te komen. Het 
zou natuurlijk prachtig gcweest zijn als het 
CDA op de vraag van Kremers en Van 
Thijn J A had gezcgd, maar die verwach
ting was cr nict. Tempo ging hoven resul
taat. De mislukking was nodig om de 
voortgang vcilig te stellen.' 

Hoe kwam het dat de Partij van de Arbeid 
gedurende de inforrnatie van De Gaay 
Fortman toezeggingen kon doen, die ze 
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niet deed jegens u en dr. Kremers? 
'Onder Kremers en Van Thijn was de 
Partij van de Arbeid-fractie de enige die 
het eindverslag van de informateurs vol
ledig geaccepteerd had. Zij was daarom 
niet bereid tot enige inhoudelijke onder
handcling inzake de sociaal-economische 
paragraaf. 
Met de komst van De Gaay Fortman leek 
alles weer open te liggen en kon het for
mele standpunt van de niet-bespreekbaar
heid niet meer worden volgehouden. In 
werkelijkheid stelden ioezeggingen die van 
de Partij van de Arbeid werden gevraagd 
in dat stadium inhoudelijk niet zoveel 
voor. Naar mijn gevoel werd in de fase
De Gaay Fortman inhoudelijk in andere 
bewoordingen herbevestigd wat al eerder 
was overeengekomen. De 41/2 miljard 
ombuigingen-1982, het breekpunt onder 
Kremers-Van Thijn, is onder De Gaay 
Fortman niet meer op tafel gekomen.' 

Sornrnigen zeggen dat de zetelverdeling 
van het nieuwe kabinet fors ten gunste van 
de Partij van de Arbeid is uitgevallen. 
Heeft u voor dit standpunt enig begrip en 
hehhen diegenen die dit zeggen enigerrnate 
gelijk? 
'Het is wei cen beetje waar. lk heb daar 
zelfs aile begrip voor, maar ik voeg daar 
onmiddellijk aan toe dat dit niet de ver
dienste van de Partij van de Arbeid is ge
weest. Dat komt omdat bij de onderhan
delingen over de zetelverdeling de uit
gangspunten van het CDA zelf welhaast 
automatisch tot dit resultaat moesten 
leiden. Ik noem een paar voorbeelden. 
Landbouw en visserij wordt door het CDA 
beschouwd als een vast nummer. Men 
moet er blijkbaar niet aan denken dat een 
PvdA-er het groene front naar zijn hand 
zou zetten! 
Een tweede voorbeeld is ontwikkelingssa
rnenwerking. Dit was onbespreekbaar ge
durende de gehele formatie, omdat nu 
eenmaal Jan de Koning daar zat. Dat dit, 
toen puntje bij paaltje kwam, anders uit-
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pakte, doet aan het uitgangspunt niets af. 
Derde voorbeeld: justitie is gelijk De 
Ruiter. Onomstreden. Een uitstekend mi
nister. Een vanzelfsprekendheid. lk begrijp 
aileen niet goed dat justitie in '77 als een 
topzwaar departement werd ervaren door 
het CDA getuige de strijd die er toen ge
leverd is, en dat men nu met dit onder
handelingsresultaat maar matig tevreden 
is! 
Vierde voorbeeld: volksgezondheid en 
milieu. Omdat men CRM niet wenste. 
Toen onderwijs in een hard gevecht naar 
de Partij van de Arbeid ging, had het 
CDA in de sociaal-culturele sector de 
eerste keuze. Die keuze viel op VOMIL 
en niet op CRM. 
Zo heeft ieder onderhandelingsresultaat 
zijn eigen geschiedenis. 
Er resteert dan nog het kwartet premier
schap-financien-onderwijs en sociale za
ken. Omdat het CDA aan het premier
schap hing, had de Partij van de Arbeid 
vanzelfsprekend de eerste keuze wat de 
vakdepartementen betrof. De keuze viel 
op onderwijs. Ook toen daarvoor de prijs 
moest worden betaald dat Den Uyl niet 
naar financien maar naar sociale zaken 
ging. Maar eerlijk gezegd heb ik dat nooit 
als een echt offer beschouwd, maar eerder 
als een groot voordeel. Onze eerste man 
behartigt onze eerste prioriteit: de werk
gelegenheid. Dat lijkt mij, gegeven het feit 
dat hij geen premier kon worden, de best 
denkbare plaats in het kabinet voor hem. 
Zo is logischerwijs een portefeuilleverde
ling tot stand gekomen, waarin de Partij 
van de Arbeid zware posten heeft gekre
gen. Wie deze totstandkomingsgeschiede
nis overziet, zal beamen waarmee ik uw 
vraag begon te beantwoorden.' 

Hoe heeft u gedurende de afgelopen maan
den de opstelling van de CDA-fractie 
ervaren? W at waren daarvan, val gens u, 
de sterke en welke de zwakke kanten? 
'lk heb de opstelling van de CDA-fractie 
als tamelijk linkshandig en niet altijd even 
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redelijk ervaren (cynisch lachje). 
Kijk, het is in de politick de kunst, en 
zeker tijdens een formatie, om niet de be
slissende stem te hoeven uitbrengen. De 
CDA-fractie heeft gedurende deze forma
tie vijf a zes maal in de situatie verkeerd, 
dat aile schijnwerpers op haar gericht 
waren. Van haar hing het telkens af, of de 
formatie al of geen voortgang zou vinden. 
Als men dan telkenmale 6f niet in staat is 
met een J A of NEE te komen, dan wei in 
vele schilfers uiteen valt, dan moet men 
niet verbaasd staan dat de onderhande
lingspositie steeds zwakker wordt, naar
mate de tijd verstrijkt: dat versta ik onder 
linkshandig! 
Verder vond ik dat men tamelijk onbarm
hartig is omgesprongen met coryfeeen als 
Lubbers en De Koning. Met name de be
handeling die het sociaal-economisch 
akkoord- voornamelijk het produkt van 
Lubbers- heeft ondergaan, en het in stel
ling brengen van een hele serie adviseurs, 
vond ik onnodig kwetsend en, afgemeten 
aan het behaalde resultaat sindsdien, ta
melijk overbodig. 
Waar ik wei begrip voor heb kunnen op
brengen, is dat men zich erg afhankelijk 
heeft gemaakt van de opvattingen van de 
onderhandelaar Van Agt. Er ontstond 
hier iets van een vicieuze cirkel: voor wat 
de politieke keuze van de CDA-fractie be
treft - die wou in overgrote meerderheid 
dit kabinet met de Partij van de Arbeid
was Van Agt, zoals hij zelf gezegd heeft, 
de gevangene van zijn fractie. Maar door 
zich noodgedwongen zo te moeten op
hangen aan hun eerste man, maakte de 
fractie zich op haar beurt weer de gevange
ne van Van Agt. Daardoor kreeg elke 
besluitvorming iets verwrongens en ont
stond er op den duur een beeld van totale 
ontreddering. lk kreeg soms de indruk dat 
zeer prominente fractieleden niet meer 
overzagen wat ze besloten hadden. 
Een van de meest ontroerende momenten 
tijdens de kabinetsformatie was na afloop 
van een van de CDA-fractievergaderingen, 
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toen bcsloten werd om onder enkele voor
waarden de formatie binnen te treden. 
Zecr prominente fractieleden, behorende 
tot de middengroep- dus noch behorend 
tot de linker- noch tot de rechtervleugel -
~nelden opgetogen en uitgelaten het Eerste
Kamer-gebouw binnen om de drie infor
mateurs aan hun borst te drukken en te 
feliciteren met ons 'herolsch' succes. Toen 
wij. door schade en schande wijs gewor
den. informeerden wat de condities wcl 
waren. Iieten zij, nog altijd even opgeto
gen. hun aantekeningen zien. Tot onze 
schrik lazen we dat de defensieparagraaf 
uit het akkoord zou moeten worden ver
wijderd! Wij verstarden en verbleekten ter 
plekke. 'Maar dan is er toch geen enkele 
reden tot blijdschap!', riepen wij vertwij
fcld. 'Dan zulkn wij het wei niet goed op
ge,chreven hebhen'. was hun reactie. AI 
'ncl bleek dat de aantekeningen juist en 
de vrcugdetranen onjuist waren. Voor mij 
stonden toen twce dingen vast: de CDA
fractie staat niet altijd even helder voor de 
geest welke doodlopendc straten zij door 
hun voorman worden binnengeloodst, 
maar ook: dat hun wit om tot samenwer
king met de socialisten te komen oprecht 
was. Oat laatste heeft voor mij de door
,)ag gegeven, en er sterk toe bijgedragen, 
dat ik mij zuchtend weer aan een volgende 
fase van de kabinetsformatie heb gezet. 
I k begrijp dat uiteindelijk inzake het ge
'chetste prisoners-dilemma toch de fractie 
aan het langste eind zou trekken.' 

Sterkc puntcn warcn er dus niet? 
'Nou. dat laatste beschouw ik als een sterk 
punt. en ook toekomstgericht. De wil tot 
samenwcrking stijgt verre uit boven de 
ondcrhandelingstactiek. De vreugdetranen 
mogen voortijdig zijn geweest, maar ik 
heb zc wei gezien. En ze bieden meer hou
vast voor de toekomst dan de aanteke
ningen van een afgelopen vergadering.' 

Welke acht u de zwakke en welke de 
sterke kanten van de opstelling van de 
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Partij van de Arbeid gedurende deze for
marie? 

'In aanmerking nemend wat ik al eerder 
in dit gesprek gezegd heb over de accepta
tie van Van Agt als premier, vind ik dat 
sindsdien de PvdA-opstelling uit onder
handelingsoogpunt sterk is geweest. 

Men heeft engelengeduld opgebracht, men 
heeft zich niet uit het veld Iaten slaan, 
door alsmaar weer nieuwe mitsen en 
maaren van CDA-zijde. Men heeft alle 
fouten van '77 weten te vermijden en men 
heeft geaccepteerd dat ik als informateur 
wei eens wat afstand moest nemen van de 
eigen fractie. Zelfs het feit dat ik op een 
gegeven ogenblik in een vitale zaak als 
de kernwapens een eigen verantwoordelijk
heid nam, heeft het vertrouwen in mij niet 
geschokt, gezien het feit dat ik in devol
gende fase opnieuw ben voorgedragen, 
dit keer als formateur. Dit heeft heel wat 
aan zelfbeheersing en loyaliteit jegens de 
eigen formateur gevergd. Een groot ver
schil met wat er aan de CDA-kant is ge
beurd. 

Jammer vind ik het - om ook een zwakke 
kant te noemen - dat het aanvankelijk 
enthousiasme over het regeerakkoord van 
21 juli door het verstrijken van de tijd zo 
is afgenomen. Ret regeerakkoord, als op 
21 juli door de drie informateurs gepre
senteerd, kwam, zij het ietwat overdreven, 
over als een onderhandelingsresultaat waar 
de Partij van de Arbeid blij mee mocht 
zijn en ook blij mee was! Enkele maanden 
later, met name rondom en op het Partij 
van de Arbeid-congres, heerste er een sfeer 
van: nou ja, we moeten wei, want regeren 
is beter dan oppositie, maar dat regeer
akkoord lijkt natuurlijk nergens naar! 

Zo'n wegebbend enthousiasme, zonder dat 
er iets wezenlijks aan het akkoord was 
veranderd na 21 juli, is natuurlijk tamelijk 
onbegrijpelijk, en getuigt van een onuit
roeibare neiging bij de Partij van deAr
beid om het eigen Iicht onder de koren
maat te steken!' 
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Hoe heeft u de opstelling van D'66 erva
ren? W at war en hier volgens u de sterke 
en welke de zwakke kanten? 
'D'66 verkeerde in de comfortabele positie 
dat haar opstelling het midden hield tus
sen die van de PvdA en het CD A. J e zou 
dus mogen verwachten dat wat die twee 
ook zouden proberen, het eindresultaat 
altijd in de buurt van het D'66-program 
zou moeten uitkomen. Dat is ook dikwijls 
gebeurd, maar vooral als een soort inge
bakken natuurlijke ontwikkeling. 
Teleurstellend vond ik het dat, waar de 
programs van D'66 en van Partij van de 
Arbeid parallel liepen, de einduitkomst 
niet altijd overeenkwam met het D'66-
program. Met iets meer inzet was ons veel 
ellende rond 'Dodewaard' bespaard ge
bleven. 
Voor wat de niet-programmatische pun
ten betreft heeft het mij verbaasd dat D'66 
er niet in geslaagd is de door haar zo be
geerde brugfunctie te vervullen. Op het 
dramatische ogenblik dat een zetelverde
ling moest worden ontwikkeld waarin zo
wel Van Agt als Den Uyl zouden kunnen 
passen, keek D'66 vooral naar de vraag of 
er niet getornd zou worden aan de strepen 
waarop de toekomstige minister van eco
nomische zaken zou moeten staan. Een be
langwekkend vraagstuk, waarmee ook 
volop rekening gehouden werd, maar op 
dat dramatische moment naar mijn gevoel 
van een iets andere orde. 
Verder heb ik steeds betreurd, vanuit die
zelfde brugfunctie bezien, dat toen het er 
om ging een aanbeveling te doen omtrent 
de toekomstige formateur(s), D'66 hard
nekig is blijven vasthouden aan een derde 
man. Naar mijn mening zou het een goede 
zaak zijn geweest voor de toekomstkan
sen van het nieuwe kabinet wanneer Van 
Agt en Den Uyl samen die klus hadden 
kunnen opknappen. Het is geen kleinigheid 
als een premier en een oud-premier, zeker 
met hun geschiedenis, ook ten opzichte 
van elkaar, door de omstandigheden ge
dwongen worden aan zo'n nieuw kabinet 
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te beginnen. Daar had juist D'66, dat zich 
erop beroept zich als enige voor deze 
regeringscombinatie te hebben ingezet, iets 
meer oog voor mogen hebben.' 

Heeft de Partij van de Arbeid zich de 
laatste acht jaar niet erg tegen het CDA 
opgesteld, en ziet u een verbetering op 
komst tussen beide partijen nu zij weer 
met elkaar in een kabinet zitten? 
'Het antwoord is voor wat het eerste dee! 
van uw vraag betreft: nee. De Partij van 
de Arbeid had aile reden om zich door het 
CDA bekocht te voelen. De heer Bies
heuvel, die onlangs voor de televisie op 
15 september jl., op Prinsjesdag, een op
merkelijke rentree maakte, heeft daar te
recht nog eens aan herinnerd, met vermel· 
ding van een paar voor de Partij van de 
Arbeid traumatische jaartallen: 1958, de 
val van het vierde kabinet-Drees; 1966, 
de val van het kabinet-Cals; 1977, de val 
van het kabinet-Den Uyl;- gebeurtenissen 
die er bij ons diep in hebben gehakt. Wat 
mij betreft mag men daar de mislukte for
matie van 1977 nog bijvoegen. 
Daar staat tegenover dat ik het wantrou
wen in het CDA tegenover de polarisatie
strategie van de Partij van de Arbeid ook 
best begrijp. Aileen, men moet daar wei 
twee dingen bij bedenken, die men naar 
mijn gevoel te weinig heeft ingecalculeerd! 
De polarisatiestrategie van de Partij van 
de Arbeid is een reactie geweest op het 
feit dat eerst de KVP en later het CDA 
door hun centrum-positie in de Neder
landse politick in feite altijd de lakens 
hebben uitgedeeld. De polarisatiestrategie 
van de Partij van de Arbeid, zo vaak uit
gelegd als een arrogantie van de macht, 
was in feite de wanhoop van de onmacht. 
Het was een reactie op de voortdurende 
neiging om tegen de VVD te worden uit
gespeeld. Niet de kiezers maar KVP en 
later CDA maakten uit of de Partij van 
de Arbeid zou regeren of niet. 
Maar er is bovendien een tweede aspect, 
en dat is cruciaal. Het feit dat men dat 
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over het hoofd ziet, kan men een gebrek 
aan historische kennis noemen. Het beeld 
van de Partij van de Arbeid is er namelijk 
een van een toenemende vijandigheid van
wegc de polarisatiestrategie tegenover de 
cnnfessionele partijvorming en het CDA 
van nu. Men verzucht dan: in de tijd van 
Drees was er met de Partij van de Arbeid 
nog gocd garen te spinnen, maar sindsdien 
is de Partij van de Arbeid zo geradicali
'eerd. dat er geen land meer mee te be
zeilcn valt. En Den Uyl geldt dan als het 
symbool van onverzoenlijkheid. 
De wcrkelijkheid is echter een totaal an
dere. Men schijnt vergeten te zijn dat in 
de jaren dat de PvdA nog een doorbraak
partij was. men zich in socialistische kring 
np het standpunt stelcle. clat partijen op 
een christclijke grondslag eigenlijk geen 
hcstaansrccht hadden in onze parlemen
taire democratic. Men ontkende de exis
tentie en het wezen van christelijke par
tijcn. Een harder standpunt, zeg veroor
dcling. laat zich nauwelijks denken! 
De polarisatiestrategie heeft echter een 
heel anclcr uitgangspunt. Die accepteert 
ten volle en sprcekt ook gcen oordeel uit 
over hct feit dat er partijcn bestaan- in
middcls tot ccn partij gcfuseerd- die poli
tick heclrijven op grond van een christelijke 
kvcnsovertuiging. De inzet van de polari
saticstratcgie is steeds geweest: wat u 
hcwccgt. gaat ons niet aan, dat is uw zaak 
en gncde recht, ten volle gerespecteerd, 
maar wij vragen u wei: maak ons uw keuze 
hckend. weest u niet een kleurloze midden
partij. maar zeg wat u wilt, omdat poli
tickc samenwerking door mcer gefundeerd 
zou moeten zijn dan door toevallige 
machtsverhoudingen en externe omstan
digheden. maar gebaseerd zou moeten zijn 
op cen zeker basisgevoel van programma
tische verwantschap, om niet te zeggen 
cen zckere mate van politieke nabuur
schap. En wcl om twee redenen: in de 
ccrste plaats om niet aileen samen te wer
ken op basis van een bijna onoverbrug
haar wantrouwen, maar op basis van on-
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derling vertrouwen, dat gebaseerd is op 
herkenning en erkenning van elkaars po
litieke uitgangspunten. En in de tweede 
plaats - en dat is mijn diepste motivatie, 
en daarmee keer ik terug tot het begin van 
ons gesprek - dat in een goed werkende 
democratic ons handelen als politici con
troleerbaar en bei:nvloedbaar moet zijn, 
vanwege de kiezers. lk heb dus nooit ge
pleit voor een tweecleling in de Neder
landse politick, zoals mijn partijgenoten 
gedaan hebben in de doorbraakperiode. Ik 
heb altijd gepleit voor politieke samenwer
king als inzet voor en van verkiezingen. 
De ironic der geschiedenis heeft er thans 
toe geleid dat de Partij van de Arbeid door 
de acceptatie te aanvaarden van Van Agt 
als minister-president afscheid heeft gena
men van de uitgangspunten van vijftien 
jaar polarisatie. Daartoe, evenals het CDA 
trouwens, door de kiezersuitspraak ge
dwongen!' 

Welke zijn uw eerste impressies na de 
eerste hijeenkomsten van het nieuwe kabi
net? 
'Tk heb nog maar een echte vergadering 
meegemaakt van het nieuwe kabinet, op 
woensdag jl. 23 september, afgezien dan 
van het constituerend beraad. 
Mijn indruk is: een kabinet met politieke 
pit, te weten stuk voor stuk bewindslieden 
die op pittige wijze politick bedrijven. Een 
kabinet met weinig echte introverte vak
ministers, die aileen maar opgaan in hun 
eigen winkel. Voorts een uitstekende sfeer. 
lk heb al onmiddellijk grate bewondering 
voor de wijze waarop de vergadering werd 
geleid. lk had daar veel verhalen over 
gehoord uit het vorige kabinet. Die ver
halen zijn juist. Van Agt is een goede voor
zitter. en meer dan in technische zin aileen! 
Daarnaast is nu al duidelijk dat de goede 
verstanclhoudingen dwars door de partijlij
nen heenlopen. Om maar voor mijzelf te 
spreken: de goede verhouding met De Ko
ning vanuit de forma tie is nog altijd intact. 
Daar is aan toe te voegen een goede ver-
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standhouding met de collega waarmee ik 
het meest te maken zal hebben: De Ruiter. 
Als we de eerste schermutselingen over
leven, zou vanuit het kabinet het cement 
kunnen worden aangedragen voor meer 
dan een verstandshuwelijk.' 

W at hoopt en verwacht u van dit nieuwe 
kabinet? 
'Dat hi<Hste hoop ik, want vanuit mijn be
zorgdheid voor de democratie hoop ik van 
ganser harte dat dit kabinet erin zal 
slagen de malaisesfeer in dit land te door
breken en een beleid in dit land te ont
wikkelen, dat de mensen weer enig houvast 
geeft en sommigen zou kunnen inspireren.' 

Mag ik u aan het einde van ons gesprek 
vragen, welke uw commentaar is op de 
volgende uitspraak van Henriette Roland 
Holst uit haar boek over Guido Gezelle 
uit 1931: 'Oak in Gezelle word! de waar
heid openbaar, - die het socialisme tot zijn 
eigen schade soms te vee[ heeft vergeten -
dat een mensch en een beweging enkel 
hun valle maat bereiken kunnen en aile 
kiemen, in hun schoot gezaaid, tot rijpheid 
kunnen brengen, wanneer zij telkens over
buigen tot bronnen, heiliger dan zij zelf 
zijn, om zich daarin te dompelen' (pag. 
90). 
'Wanneer ik zo even over inspiratie sprak, 
dan weet ik dat geen partij in Nederland 
in staat is om dat op eigen kracht te doen. 
De uitspraak van Henriette Roland Holst 
die u citeerde legt terecht de vinger op 
een zwakke plek, door de geschiedenis 
heen, van de socialistische beweging. Na-
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melijk de neiging om het eigen gelijk tot 
onaantastbaar geloof te verheffen, en het 
daarmee ook superieur te maken aan op
vattingen en overtuigingen van aile an
deren. 
In het humane socialisme dat ik voorsta 
is geen plaats voor eigengereidheid. In 
mijn opvatting van het socialisme is er per 
definitie sprake van twijfel. Omdat socia
lisme een paging is om maatschappelijke 
realiteiten en veranderingen te vertalen in 
een politiek ideaal, en daarin past geen 
eigenzinnigheid. Want eigenzinnigheid is 
gelijk aan stilstand en de maatschappelijke 
ontwikkelingen worden juist gekenmerkt 
door een enorme dynamiek. 
Socialisme, en zeker democratisch socia
lisme, dient dus voortdurend in beweging 
te zijn, staat dus in het teken van het twij
felen aan eigen gelijk, en behoort dus open 
te staan voor het gelijk van anderen, en 
ook daarin inspiratie te zoeken. 
Ret socialisme kent vele inspiratiebronnen, 
en zij allen zijn heiliger dan zij zelf kan 
zijn. Want het socialisme is niet anders 
dan een afgeleide zaak daarvan, nooit een 
doel op zichzelf. Ret is een maatschappij
beschouwing, geen levensbeschouwing. 
Dat is wat wij in onze ijver wei eens over 
het hoofd zien, maar dat geldt niet aileen 
voor ons.' 

Amsterdam-Zuid, 26 september 1981. 
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door dr. G. Puchinger 

Dr. f. Kremers is sinds augustus 1977 Commissaris 
der Koningin in Limhurg. Daarvoor was hij vanaf 1972 
\'Oor::itter van de W etenschappelijke Raad voor het 
Regeringsheleid. Hij was voorzitter van de commissie 
die het Program van Uitgangspunten van het CDA 
heeft opgesteld. 

Gesprek met dr. J. Kremers 
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!n 'Van Thijn en ik zijn 'mislukt', maar we hebben niet gefaald. Daarover waren we het 
samen eens. We zijn 'mislukt' omdat ik met Van Thijn saillant naar voren heb weten 

nen, tc halen waar inzake het sociaal-economisch program politick fundamenteel verschil-
111 lend gedacht werd, met name tussen PvdA en CD A. Een toedekken van die verschil-
:rs len zou de zoveelste nevelwolk zijn geweest over de formatieperiode en niet in het 
een belang van het te formeren kabinet. 

r ,. 
ver 
een 

Ik heb gcprobecrd mijn formatiewerk zo 
zakclijk mogelijk te verrichten. Een over
drcven behoefte om tot iedere prijs te 
slagen heb ik bij mezelf niet bespeurd. 
Jntcgendeel, bij het eerste contact met 
icder van de fractievoorzitters heb ik ge
zcgd dat het voor mijn karakterontwikke
ling misschien wei goed zou zijn te 'mis
lukken'. Dat is dan zowaar gebeurd; ik 
hcb cr politick veel van geleerd, en daar
om wil ik er, binnen de grenzen die ik 
daarvoor moet trekken, met u best open
hartig over praten, al heeft dat mogelijk 
tot gevolg dat niet iedereen het met me 
ccns zal zijn, en dat sommigen wellicht hun 
wenkbrauwen zullen fronsen. Maar wan
nccr noch het een noch het ander zou 
mogen gebeuren, kon ik maar beter niets 
zcggen. 

Zullen we dan maar?' 
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Met deze woorden ving dr. J. Kremers, 
oud-leerling van wijlen prof. dr. F. J. Th. 
Rutten, die van 1948 tot 1952 minister 
van onderwijs, kunsten en wetenschappen 
was, zelf oud-hoogleraar te Nijmegen en 
nu commissaris van de koningin in de pro
vincie Limburg - maar aldaar altijd 
gouverneur genoemd - op maandag 7 sep
tember 1981 ons gesprek aan, dat 's mid
digs van twee uur tot half vijf en 's avonds 
van half acht tot elf uur duurde. 
's Middags spraken we in het Gouver
nement aan de Bouillonstraat 1 te 
Maastricht, gelegen vlak bij het ruime, 
prachtige Vrijthof, met de beroemde St. 
Servaas-kerk die ik, nu ik toch te Maas
tricht was, weer eens bezocht heb. 
's Avonds kwamen we in zijn woonhuis 
aan de Rijksweg 12 bijeen te Heer, in het 
Huis Eyll, genoemd naar Alard Jan Joseph 
Eyll, kanunnik en rijproost van het St. 
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Servaaskapittel te Maastricht, die in 1771 
eigenaar van het huis werd. We hadden 
die avond ons gesprek in de door Petrus 
Nico1aas Gagini (1745-±1813), van af
komst een Zwitser uit het kanton Tessino, 
die later in Maastricht woonde, met fraai 
wit stucwerk versierde kamer (zaal), die 
in de jaren 1954-1959 zorgvuldig geres
taureerd is. Sinds 1980 is het huis in eigen
dom van het Rijk overgegaan en sinds 
enkele maanden is het de ambtswoning 
van dr. Kremers. Aan de spraak hoort men 
dat mijn gespreksgenoot een 'Zuiderling' 
is, maar de ronde wijze waarop hij mijn 
vragen op de man af inleidde en beant
woordt doet ook denken aan de recht
streekse openhartigheid van sommige Gro
ningers. 
Nadat we hadden kennis gemaakt en de 
situatie waarover ons gesprek zou gaan 
met Limburgs-Groningse openhartigheid 
grondig hadden doorgesproken, legde ik 
hem mijn vragenlijst voor, die ik hem we
gens tijdsgebrek helaas niet vooraf had 
kunnen toezenden. Hieruit ontstond het 
volgende gesprek, waarbij het opmerkelijk 
was dat we al die uren zowaar door geen 
enkele telefoon onderbroken werden. Mijn 
eerste vraag luidde: 

Was u verrast door het verzoek van de 
Koningin om als formateur op te treden? 
'Mijn antwoord op deze vraag is: nee. 
Dat behoeft natuurlijk een toelichting. 
Om te beginnen is het antwoord nee, 
omdat ik op maandag 3 augustus om 7 uur 
door mejuffrouw De Graaff van het Ka
binet der Koningin werd opgebeld. De
zelfde dag was ik al rand het middaguur 
gebeld door Van Agt met de mededeling 
dat het niet uitgesloten was dat een derge
lijk verzoek mij zou bereiken. 
Ja ... , toen Van Agt mij dus belde, die
zelfde dag random het middaguur, heb ik 
gevraagd wat mijn situatie en rol dan wei 
zou moeten zijn, kortom, wat van mij ver
wacht werd. Als ik het antwoord daarop 
kart samenvat, dan kwam dat hierop neer, 
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dat er een formateur zou komen, te weten 
van het CDA, en punt twee was, dat van 
die formateur verwacht werd dat hij aan
vullende onderhandelingen zou voorzitten 
over de sociaal-economische paragraaf 
van het verkregen concept-regeerakkoord. 
lk heb natuurlijk gevraagd waarom hij 
dan primair aan mij dacht. V oor zover ik 
begrepen heb speelden daarbij de volgende 
overwegingen een rol: de eerste was dat 
Van Agt er de voorkeur aan gaf dat het 
een relatieve buitenstaander zou zijn, 
iemand van buiten het Haagse circuit, 
noem ik het nu maar; ten tweede iemand 
die in staat was de onderhandelingen goed 
te leiden; hier kwam wellicht nog bij dat 
Van Agt in mij persoonlijk nogal ver
trouwen stelde.' 

W at he eft u hewogen 1 A te zeggen tegen 
het verzoek van de Koningin om als for
mateur op te treden? 
'Eerst dit: wie schetst mijn verbazing toen 
ik van de Koningin vernam dat er niet een 
maar twee formateurs zouden zijn, in 
casu ook Van Thijn, die ik nog nooit ont
moet had, wei eens op een prentje gezien! 
Op die avond kreeg ik ter kennismaking 
aangeboden het eindverslag van de infor
mateurs Lubbers, De Koning en Van 
Thijn, waarvan mijn indruk al na eerste 
lezing was dat het geen eindverslag was, 
omdat de informateurs er zich niet of te 
weinig van hadden rekenschap gegeven of 
onderscheidene punten wei wezenlijk on
derschreven werden door de beoogde drie 
regeringsfracties. Nochtans was dat eind
verslag als eindverslag door de Koningin 
aanvaard. In dat spoor en gelet op mijn 
interpretatie dat dit eindverslag de door 
de CDA-fractie gevraagde aanvullende 
onderhandelingen over de sociaal-econo
misch-financiele paragraaf mogelijk maak· 
te, heb ik na veel aarzeling de formatie 
aanvaard. Daarbij heb ik mij gerealiseerd 
dat, gegeven het feit dat onze opdracht 
uiterst beperkt was en dit eindverslag de 
basis moest zijn van de formatie van Van 
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Thijn en mij. de kans op slagen voor ons 
gering genoemd kon worden. Daarbij 
>pcelde cen belangrijke rol mijn overwe
ging dat het concept-akkoord op tal van 
puntcn multi-intcrpretabel was, en van een 
optimistischcr kijk op de werkelijkheid 
uitging dan bijvoorbeeld het Centraal 
Planbureau. Ten slotte ging het eindver
slag vrijwel volledig voorbij aan de naar 
mijn opvatting zeer belangrijke adviczen 
die de breed samengestelde commissie
Wagncr unanicm had uitgebracht.' 

Kon u zich direct vrij maken van uw werk
~aamheden als gouverneur? 
'Ja. In die zin, dat we hier een college van 
gedeputeerde staten hebben dat mijn 
werkzaamheden uitmuntend kan opvan
gcn. Tevens was er het voordeel dat we 
net in de vakantieperiode zaten.' 

Kende u uw medeformateur Van Thijn 
cniRermate? Hoe verliep de samenwer
king? 
'lk had de heer Van Thijn nooit ontmoet. 
Die samenwerking is naar mijn gevoel 
voortreffelijk geweest. Ik heb hoogachting 
voor Van Thijn gekregen en ik denk dat 
hij in dit kabinet een erg belangrijke rol 
kan gaan spelen, en dat is ook de reden 
dat ik gcdurende de periode dat ik for
mateur was er alles aan gedaan heb te 
zorgen dat cr een goede relatie ontstond 
tussen hem en Van Agt. 
Van Thijn is, zoals wij dat hier in Limburg 
zcggen, 'een nette mens'. Tevens een man 
met grote kennis van zaken, met uiteraard 
uuidelijke PvdA-opvattingen, maar met 
erbij de gave zich te kunnen verplaatsen 
in de denkwereld van een ander, en die 
wect hij ook in gepaste mate te respecte
r.:n. lk vond hem een bruggenbouwer 
hoor ... echt! 
Laat ik dit zeggen, en ik hoop dat hij u 
hctzelfde over onze samenwerking zal 
vertellen: voor mij is die samenwerking 
ccn der goeie ervaringen geweest tijdens 
dczc formatie.' 
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Aanvankelijk wenste dr. Terlouw een 
medeformateur van D'66. Die is niet aan
gewezen. Heeft u die gemist? 
'Het antwoord is: ncen. 
Ik ben voorstandcr van cen formateur. lk 
dacht dat een formateur effectiever kan 
werken. lk heb de verrassing verwerkt van 
de tweede formateur. Een mij bespaarde 
verrassing van een derde had ik niet over
leefd. Overigens zou een derde formateur 
uit de kring van D'66 naar mijn mening 
ook overbodig geweest zijn, omdat er geen 
sprake van is dat D'66 in deze gehele for
matieperiode van drie maanden ook maar 
iets tekort gekomen is. Een andere over
weging had wellicht kunnen zijn dat D'66 
echt zou kunnen optreden als bemiddelaar 
tussen de twee grote partijen. Maar van 
die rol is mij, althans in de periode dat ik 
mijn formatiewerk deed, niet veel geble
ken.' 

Welke situatie trof u aan toen u op woens
dag 5 augustus began te formeren? Welke 
strategie he eft u met Van T hijn gevolgd? 
Was er sprake van een werkelijk akkoord 
toen u uw formatie began? 
'Onze vertreksituatie was dat wij moesten 
werken op basis van een eindverslag dat 
in mijn ogen en in die van tenmin3te twee 
van de drie fracties (CDA en D'66) geen 
eindverslag was. Van dat eindverslag 
maakte bovendien een concept-akkoord 
deel uit waar, om in de terminologie van 
de voorgaande informateurs te spreken, 
niet aileen enkele losse einden aanzaten, 
maar dat werkelijk rammelde van de losse 
einden. Ik heb het wei eens oneerbiedig een 
bord spaghetti genoemd: het kenmerkende 
van spaghetti is dat wanneer je een sliert 
vastpakt, er doorgaans twee losse einden 
te voorschijn komen. 
Vervolgens was ons uitgangspunt dat, 
conform het eindverslag. nadere adviezen 
gevraagd moesten worden aan het Cen
traal Planbureau, aan de Nederlandsche 
Bank en aan de werkgevers- en werkne
mersorganisaties. De formateurs Van 
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Thijn en ik hebben besloten die adviezen 
schriftelijk te vragen. Daarvoor is aan de 
adviseurs een periode van ongeveer een 
week gegeven. In die week hebben wij met 
de drie onderhandelaars een aantal pun
ten besproken van meer organisatorische 
aard, zoals taakomgrenzing van de depar
tementen, en hebben we de kandidaat
ministers ontvangen. 
Toen de gevraagde adviezen binnen kwa
men, bleken die over het algemeen kritisch 
tot zeer kritisch te zijn. Die adviezen wa
ren gevraagd op aandringen van het CDA, 
meer in het bijzonder van het SEF-blok, 
de sociaal-economisch-financiele commis
sie van de CDA-fractie. 
Wat ik niet begrepen heb is dat datzelfde 
SEF-blok, dat in de voorafgaande infor
matieperiode voortreffelijke wijzigings
voorstellen formuleerde- zij werden jam
mer genoeg vrijwel niet gehonoreerd! -
met die gevraagde adviezen zo weinig ge
daan heeft. In feite heeft het SEF-blok 
na ontvangst van de adviezen een aantal 
punten geformuleerd die nauwelijks met 
die adviezen van doen hadden, maar die 
eerder gezien moesten worden als een ver
zoek tot concretisering dan wei verduide
lijking van het reeds voorliggend concept
akkoord. 
Men kan zich niet aan de indruk onttrek
ken dat het ene SEF-blok het andere niet 
was. Wellicht heeft in de discussie binnen 
het SEF-blok een overwegende rol ge
speeld een interne notitie die al v66r de 
vergadering van het SEF-blok circuleerde 
bij de formateurs en bij anderen. Die noti
tie droeg als titel MoReliike konstateringen 
van fractievoorzitter CDA naar aanleiding 
van uitgebrachte adviezen, de dato 12 
augustus 1981. Op diezelfde 12e augustus 
kondigde de fractievoorzitter van het 
CDA Van Agt ons aan, dat het SEF-blok 
op dat moment vergaderde en dat het 
lijstje met de punten van het SEF-blok op 
de 13e augustus 's morgens om 10 uur 
verwacht kon worden. 
Toen de fractievoorzitter zich op 13 
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augustus bij Van Thijn en mij vervoegde 
met zijn voorstel voor de punten die op 
grond van de adviezen nader geagendeerd 
moesten worden, bleken dat in het totaal 
acht punten te zijn, te weten zes van de 
zeven uit de notitie Mogelijke konstate
ringen en twee eraan toegevoegde punten 
van ondergeschikt belang. Deze punten 
alsmede het eerder door Van Agt geagen
deerde punt (annex IV van het concept
regeerakkoord) betreffende de nodige om
buigingen in 1982 (41/2 miljard), vormden 
de agenda voor de resterende besprekin
gen van de sociaal-economische paragraaf. 
Ten aanzien van een deel van deze punten 
bleken tussen de drie onderhandelaars -
beter geformuleerd tussen aan de ene kant 
CDA + D'66 en aan de andere kant PvdA 
- onoverbrugbare politieke tegenstellingen 
te bestaan. Die tegenstellingen concen
treerden zich meer in het bijzonder op de 
volgende CDA-voorstellen: 
1. 'Ook wanneer de economische ontwik
kelingen ongunstig afwijken van de ver
wachtingen in het akkoord, moet worden 
vastgehouden aan de doelstelling: stabili
satie van de lastendruk en terugbrengen 
van het financieringstekort met 2 % '. 
2. 'Beleidsintensiveringen zullen pas kun
nen wanneer de financiele ruimte daarvoor 
is aangegeven'. 
3. 'De overheid leent niet rechtstreeks in 
het buitenland'. 
4. 'De vereiste ombuigingen voor 1982 
zijn 4'/2 miljard'. 
In ons eindverslag heette dat meer voile
dig: 
1. Stabilisatie collectieve lastendruk, financie
ringstekort en ombuigingen. 
a. Ook wanneer de economische omstandighe
den in ongunstige zin afwijken van de verwach
tingen in de programconclusies van informa
teurs, vasthouden aan 2 % vermindering finan
cieringstekort en stabilisering collectieve lasten
druk. 
b. Voor de uitgaven nodig voor het ontwikke
len van nieuw beleid of het intensiveren van 
bestaand beleid moet gelijktijdig de financiele 
ruimte worden vrijgemaakt. 
c. Vastleggen dat overheid niet rechtstreeks 
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!cent in het buitenland. Voor het financiele 
aanzien van Nederland en de positic van de 
gulden in de internationale financiele markten 
moet het van het grootstc belang worden geacht, 
dat de overheid, voor zover zij een beroep op 
buitenlandsc financieringsmiddelen moet doen, 
dczc aantrekt via de eigen kapitaalmarkt door 
uitgifte van schuldtitels in de eigen valuta. 

2. Hypotheekrente. 
De passage met betrekking tot de gewijzigde 
systcmatiek uit de programconclusies schrappen. 
Uitsluitend handhaven de vermelding van het 
bcdrag van f 375,000,- te indexeren op basis 
van 1980. 

3. Beleggingsvoorschriften. 
Yastleggen dat er thans geen afspraken zijn ge
maakt om wettelijke voorschriften voor te be
rciden. 

4. Concretisering van annex IV van de finan
cieel-sociaal-economische paragraaf van de pro
gramconclusies in die zin dat tijdens de formatie 
cen afspraak wordt gemaakt in de collectieve 
uitgaven 1982 een bed rag van ca. f 4,5 mid. om 
te buigen, te verdelen over de vier in annex IV 
genoemde uitgave-categorieen. 

De agendering door Van Agt van de voor 
1982 vereiste ombuiging van 41/2 miljard 
maakte het voor Van Thijn en mij onont
koombaar om twee pagina' s uit het con
cept-akkoord dat in de voorgaande infor
matiefase was vastgelegd, opnieuw ter 
discussie te stellen, en wei Annex IV: Om
huigingen. De tekst van deze pagina's 
luidde als volgt: 

Op verzoek van informateurs heeft het CPB 
nader nagegaan welke ombuigingen nodig zijn. 
Yerwezen zij naar bijgaande notitie. 
Daarin staat een ombuigingsnoodzaak van 
f 7,5 mid. bruto en f 5,5 mid. netto op grond 
van het program van informateurs. Deze bere
kening komt slechts weinig hoger uit dan de 
oorspronkelijke schatting van f 5 mid. echte 
ombuiging en f 2 mid. 'herschikking' van over
heidstaken. 
lntussen brengt deze notitie wei aan het Iicht 
dater naast nog een 'oude-kabinets'-problema
tick resteert van f 1,5 mid. in de sector sociale 
voorzieningen alsmede f 0,5 mid. uit hoofde van 
de netto-netto-koppeling. 
Nu past bij de interpretatie van a! deze cijfers 
grote voorzichtigheid. Buiten beschouwing zijn 
gelaten fraudebestrijding, (hogere) betalingen 
door burgers en bedrijven en voor diensten van 
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de overheid, en hoger staatsaandeel aardgas 
enerzijds en fasering aardgasprijzen anderzijds. 
Maar ook daarvan afgezien zijn er grote on
zekerheden. Hoe effectief zal het beleidspro
gram zelf zijn in het ondersteunen van econo
mische groei? Hoe zullen de economische om
standigheden zich aftekenen? Hoe moet het 
naderend conjunctureel herstel benaderd wor
den? Zitten daar wellicht toch aanzetten tot 
structurele verbetering in? 
Anderzijds kunnen er ook in de rijksbegro
ting aanzienlijke problemen van in hct ver
lcden voorgenomen, maar nog nict echt gereali
seerdc ombuigingen schuilen. Definitieve in
vullingen, die met mee- en tegenvallcrs rekening 
houden zullen dan op Prinsjesdag moeten 
plaatsvinden. Het gaat hier om de lijnen voor 
een vierjarig regeerakkoord. 

Wei is het, mede in het Iicht van de noodzaak 
de structurele component van het financierings
tekort met 2% (1 % in 1982 en 1 % in 1983) 
terug te brengen, nodig bij het tijdpad van de 
ombuigingen het accent duidelijk op de eerste 
helft van de kabinetsperiode te leggen. Zo ver
mijdt men ook teveel risico's met inverdien
effecten. De keus gaat tussen snel ombuigen of 
langzaam, maar dan ook meer. Meer omdat 
zonder ombuigingen ruimte voor investerings
impulsen ontbreekt. Bovendien is het wenselijk 
nog tijdens de kabinetsperiode een uitgangspo
sitie te herstellen, die een beleidsreactie op 
conjuncturele ontwikkelingen toestaat. 
Voor wat betreft de verdeling is nader gebleken 
dat de stabilisatie van de sociale verzckeringen 
daar - excl. de gezondheidszorg -- een om
buiging vereist van ca. f 3 mid. Een exacte ver
deelsleutel van noodzakelijke ombuigingen over 
verschillende categorieen van collectieve uitga
ven is op dit moment niet te geven. Daarvoor 
moet immers eerst nader geanalyseerd worden 
in welke mate 'oude-kabinets'-problematiek in 
de sociale verzekering resp. in de sfeer van de 
rijksbegroting binnen de daarvoor oorspronke
lijk opgezette lijnen, opgelost kan worden. 
Hiervan, op dit moment abstraherend, wordt 
bij een verdeelsleutel tussen sociale verzekering 
(excl. gezondheidszorg) en de gezondheidszorg 
en de kwartaire sector (ambtenaren en trend
volgers tesamen) en overige collectieve uitgaven 
van 3:1:3:2, een evenwichtige verdeling over 
de verschillende categorieen van collectieve 
uitgaven bereikt. 
Een en ander leidt ook om en nabij tot de beoog
de stabilisaties, terwijl bij de ambtenaren en de 
trendvolgers een dec! van de ombuigingen cor
respondeert met 20.000 manjaren aan arbeids
plaatsen, zodat een 'gelijkwaardige behandeling' 
van arbeidsvoorwaarden daar mogelijk is. An-
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dcre accenten als in de conclusics van informa
tcurs bchoeven daarom ook niet gclegd te wor
den. 
Voor de goede orde zij echter wel opgemerkt 
dat conjuncturcle aspccten hier buiten beschou
wing zijn gelaten. Voor een regcerprogram van 
vier jaar hoort dat. Dit geldt echter niet aileen 
voor ombuigingen en drukstabilisatie. maar ook 
voor de positie van de minima en de 1 % 
negatieve loonruimte. excl. incidenteel voor 
mcer jaren. 

Deze twee pagina's bleken om het maar 
weer op zijn zachtst te zeggen multi-inter
pretabel. De heer Van Agt, daarin overi
gens gesteund door de heer Terlouw, was 
van mening dat het bedrag van 41/2 mil
jard rechtstreeks af te leiden was uit 
Annex IV. Die mening werd door mij ge
deeld, evenals, zoals mij gebleken is, door 
de belangrijkste samensteller van het stuk, 
de heer Lubbers. De heer Den Uyl daar
entegen betwistte die afleiding met de 
meest grote nadruk. Zijn uitgangspunt in 
de besprekingen was dat hij zich op geen 
enkel bedrag wenste vast te leggen, en dat 
er in ieder geval niet over bezuinigingen 
of ombuigingen gesproken zou kunnen 
worden, zonder tegelijkertijd het door hem 
beoogde werkgelegenheidsplan op tafel te 
hebben. Den Uyl is toen gekomen met een 
eigen voorstel, dat overigens snel ter zijde 
is geschoven, omdat het de kern van de 
problematiek niet raakte. Dat voorstel 
hield in dat de fractieleiders zich zouden 
verplichten over aile punten uit de advie
zen van Nederlandsche Bank, Centraal 
Planbureau en sociale partners een spoed
advies te vragen aan de SER door het 
nieuwe kabinet. Dit voorstel was mijns 
inziens niet gelukkig, omdat het niet ge
bruikelijk is aan de SER adviezen te vra
gen over adviezen; doorgaans immers 
worden adviezen gevraagd over beleids
voornemens. Het was bovendien niet ter 
zake, omdat de 41/2 miljard ombuigingen 
door Van Agt gevraagd, niet ontleend 
waren aan de ontvangen adviezen, maar 
door hem rechtstreeks werden afgeleid uit 
de door de drie fractievoorzitters aanvaar-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/81 

528 

de Annex IV van het regeerakkoord. 
Bij dit alles is het van belang op te mer
ken dat inmiddels het ministerie van finan· 
cien had berekend welke omvang de om
buigingen voor 1982 zouden moeten heb
ben, wanneer uitgegaan werd van het voor
liggend concept-akkoord. Die berekenin
gen kwamen er op neer dat wanneer in 
1982 aile voorwaarden op de meest gun
stige (en daarmee onwaarschijn1ijke) wijze 
vervuld zouden worden, die ombuigingen 
ten minste 41/2 miljard dienden te zijn, en 
wanneer die voorwaarden, hetgeen te ver
wachten was, niet aile zo gunstig ingeschat 
werden. maar meer overeenkomend met 
de te verwachten werkelijkheid, dat bedrag 
kon oplopen tot in het meest ongunstige 
geval ongeveer 7 miljard. 
Toen bleek dat met de drie fractievoorzit
ters geen overeenstemming te bereiken vie! 
over het ombuigingsbedrag dat uit Annex 
IV af te leiden was, hebben Van Thijn en 
ik aan de onderhandelaars voorgesteld 
dat zij hun fractiespecialisten zouden vra
gen duidelijkheid te verschaffen over het
geen geformuleerd stond op de twee pagi
na's van Annex IV, en meer in het bijzon
der over het bed rag van om buigingen -1982 
dat daaruit af te leiden was. Dit werd door 
Den Uyl geweigerd. 
Vervolgens hebben de formateurs aan de 
drie fractievoorzitters gevraagd ieder een 
fractiedeskundige ter beschikking te stel
len, die onder Ieiding van de formateurs 
door hen te stellen technische vragen over 
Annex IV zouden moeten beantwoorden. 
Na enig tumult is die medewerking ver
leend. Op vrijdag 14 augustus zijn de frac
tiespecia1isten, te weten de heren Van 
Dijk, Kombrink en Engwirda, door Van 
Thijn en mij ontvangen. Wij hebben hen 
acht vragen voorgelegd over de twee pa
gina's van Annex IV. 
Ten aanzien van de hoofdvraag, namelijk 
het ombuigingsbedrag 1982 dat uit Annex 
IV af te leiden zou zijn, was de heer Van 
Dijk (CDA) van mening dat zijn fractie 
akkoord kon gaan met variant 1 van het 
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departement van financien, dat wil zeggen 
ccn bedrag van 41/2 miljard, terwijl ook 
Engwirda (D'66) vond dat 4112 miljard 
voor 1982 een goed vertrekpunt was. De 
hcer Kombrink (PvdA) daarentegen bleek 
niet in staat te zijn tot een concreet be
drag te concluderen. Voor hem stond vast 
dat voor een verlaging van het financie
ringstekort met l % , zoals overeengeko
men, 3 miljard nodig was; maar om ver
volgens van dat bedrag tot het totaalbe
drag van de benodigde ombuigingen te 
komen, zouden bij deze 3 miljard zaken 
moeten worden opgeteld en afgetrokken. 
Hij concludeerde niet tot een concreet 
bedrag. Over de genoemde plussen en 
minnen werd van hem geen uitspraak ver
krcgen, en derhalve bleef ook de eindvraag 
naar het totaalbedrag van ombuiging 1982 
door hem onbeantwoord. 
Dit Jeidde Van Thijn en mij tot de con
statering dat ook in dit gesprek met de 
fractiespecialisten de vraag of de 41/2 mil
jard af te lei den waren uit Annex IV niet 
eenduidig beantwoord werd. 

Dat deze hele situatie, die Van Agt onge
twijfeld goed door had, hem zeer hoog 
zat, bleek op zondag 16 augustus, in een 
radio-interview dat hij toestond aan de 
A VRO. Daarin stelde hij de ombuiging 
van 41/2 miljard zeer centraal, z6 centraal 
dat dit door sommigen, waaronder mijn 
medeformateur Van Thijn, als ultimatief 
wcrd beschouwd. 
Ook ik heb dat interview onverstandig ge
vonden, nog niet zozeer vanwege de in
houd, maar vooral omdat Van Thijn en 
ik bij de aanvang van onze werkzaamhe
den aan de drie onderhandelaars hadden 
vcrzocht terughoudendheid in acht te ne
men jcgens de pers en onderhandelingen 
mortaan uitsluitend bij ons aan de onder
handelingstafel te voeren. 
Op maandag 17 augustus heb ik in aan
wczigheid van de heer Van Thijn met de 
hccr Van Agt een gesprek over dat inter
view gehad en hem onze afkeuring ter 
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zake kenbaar gemaakt. Door de heer Van 
Agt is ons toen verzekerd dat het nadruk
kelijk niet zijn bedoeling was geweest een 
ultimatum te stellen, dat zulks ook niet 
uit de tekst van zijn interview af te leiden 
zou zijn, maar dat hij slechts de aan onze 
onderhandelingstafel ingenomen positie 
voor anderen had gemarkeerd. Hij ver
klaarde daarmee het gesprek niet te wil
len afbreken, maar verzekerde dat van 
hem verwacht kon worden dat hij deze 
positie opnieuw zou vertolken. Daarbij 
wilde hij zichzelf graag in staat stellen 
zich door anderen te Iaten overtuigen dat 
en in hoeverre zijn gevolgtrekking uit 
Annex IV onjuist zou zijn. Voor hem kon 
er een open en reeel gesprek plaats vinden 
over alles wat ter tafel lag. 
Dit is door Van Thijn en mij aan de beide 
andere onderhandelaars meegedeeld en 
zonder verdere discussies aanvaard. Op 
die maandag 17 augustus is vervolgens 
het gesprek met de drie fractieleiders 
voortgezet over de door Van Agt geagen
deerde punten, te weten de concretisering 
van Annex IV en de overige acht door 
hem genoemde punten. Ten aanzien van 
enkele van deze punten is overeenstem
ming bereikt. Ret betreft de punten in 
bijlage 2 van het eindverslag van Van 
Thijn en mij. Op andere punten bleek die 
overeenstemming niet mogelijk. 
Ten aanzien van de punten die, naast de 
41/2 miljardproblematiek, nog resteerden 
is van de zijde van de formateurs een com
promisvoorstel gedaan. Dit hield in dat 
aanvaard zouden moeten worden de pun
ten 1-a-b-c, en dat in dat geval Van Agt 
bereid zou moeten zijn de punten 2 en 3 
te Iaten rusten. Van Agt is hiermee ak
koord gegaan. Terlouw verklaarde zich 
hiermee ook akkoord, mits deze punten 
goed geformuleerd zouden worden. Maar 
Den Uyl wees dit compromis af. 
Over de punten 1-a-b-c en 2 en 3 bleek 
derhalve geen overeenstemming meer mo
gelijk. Toen is opnieuw gesproken, mede 
op grond van het verslag dat onzerzijds 
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gegeven is van het gesprek met de drie 
fractiespecialisten over de afleiding van de 
4112 miljard ombuigingen 1982. 

De stellingen die op dit punt werden be
trokken verschilden niet van enkele dagen 
daarvoor. Voor Van Agt waren de 41/2 

miljard een gegeven dat hij vastgelegd 
wenste te zien; Terlouw stemde in met een 
bedrag in de orde van grootte van 41/2 mil
jard, maar vond het niet noodzakelijk dat 
zo nadrukkelijk vast te leggen, terwijl met 
Den Uyl over een concreet bedrag niet te 
praten viel. Hij vond die 41/2 miljard een 
volslagen slag in de lucht, weigerde over 
concrete cijfers te spreken, maar bleek 
wel van mening dat de in 1982 benodigde 
ombuigingen in ieder geval aanzienlijk 
minder zouden bedragen dan de genoemde 
41/2 miljard. Daarbij werd zijnerzijds met 
nadruk gesteld dat de opvattingen van 
CDA en PvdA, met name ten aanzien van 
de wijze waarop herstel van de economie 
te bereiken was, fundamenteel verschil
den, en dat het voorliggend concept-pro
gram-akkoord inderdaad voor velerlei 
uitleg vatbaar bleek. 

Dit alles - de categorische afwijzing van 
vooral de punten 1-a-b-c en de uitspraak 
van Den Uyl, dat hij niet over cijfers 
wenste te praten, maar dat de ombuigingen 
in ieder geval aanzienlijk minder zouden 
zijn dan de door Van Agt genoemde 41/2 

miljard - bracht mij tot de zekerheid dat 
Van Agt, naar mijn gevoel terecht, aile 
grond voor een serieus beleid onder de 
voeten voelde wegzakken. 

Aan het einde van die bijeenkomst is door 
de drie fractieleiders en de twee formateurs 
gezamenlijk geconcludeerd dat de voort
zetting van de discussie over deze geschil
punten geen zin meer had, en dat derhalve 
aan de fracties de vraag voorgelegd zou 
moeten worden of zij op grond van het 
tot dan bereikte resultaat de formatie 
wensten af te ronden. Die vraag - daar 
waren allen het over eens - zou met J A of 
NEEN beantwoord moeten worden. Die 
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vraag is toen aan alle drie de fracties ge
steld. 
lk behoef u na deze lange uiteenzetting 
wei niet de vraag te beantwoorden of er, 
toen wij onze formatie begonnen, een 
werkelijk akkoord was!!' 

V oelde u zich als formateur hoven de par· 
tijen staan 6f zag u zich naast Van T hijn 
als speciaal representant van het CDA? 
'Ik vind dat ik me er hoven voelde staan, 
hoewel de toevoeging van Van Thijn de 
indruk kon wekken dat er representanten 
van twee verschillende partijen zaten. Ik 
ben echter van mening dat ik met Van 
Thijn als een eenheid heb gefunctioneerd.' 

Heeft u het gebrek aan eensgezindheid bij 
bij de CDA-fractie als iets bijzonders of 
als iets redelijk normaals beschouwd? 
'lk heb u al gezegd dat ik het optreden van 
het SEF-blok niet geheel begrepen heb, 
in die zin dat juist het SEF-blok aandrong 
op de nadere adviezen en daaraan later 
zo weinig consequenties verbond. Wat de 
fractie als geheel betreft, slaat uw vraag, 
neem ik aan, meer in het bijzonder op de 
wijze waarop de fractie de door Van Thijn 
en mij gestelde vraag van J A of NEEN 
op 19 augustus beantwoordde. 
Hoofdpunt was dat de fractie in grote 
meerderheid (35-12) nee zei op de vraag 
van Van Thijn en mij. Dat nee betekende 
het einde van onze formatie. Ret valt 
uiteraard te betreuren wanneer een for
matie niet tot een kabinet leidt, maar ik 
zou het niet begrepen hebben wanneer 
onze vraag door het CDA met J A beant· 
woord zou zijn. 
Gegeven al wat er was voorgevallen is het 
jammer dat nog twaalf leden een afwij
kend oordeel hebben gehad en de fractie 
derhalve niet als eenheid optrad. Verbaasd 
heeft mij dat niet, omdat dit in de afgelo· 
pen vier jaar op essentiele momenten te 
vaak in deze fractie gebeurd is 6m mij 
nog te verbazen. Het behoort wel een punt 
van grote zorg te zijn binnen het CDA. 
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De tweede stemming die heeft plaats ge
\onden in de fractie op diezelfde dag, en 
die leidde tot het ontstaan van een overi
gcns weinig homogene groep van zestien 
acht ik onbegrijpelijk en zeer laakbaar. 
Die stemming heeft zonder enige twijfel 
de onderhandelingspositie van Van Agt 
crnstig ondermijnd. Wat mij daarbij extra 
pijnlijk heeft getroffen was dat mij al v66r 
de vergadering van de fractie was begon
nen door een vooraanstaand lid van de 
Partij van de Arbeid werd kenbaar ge
maakt dater bij het CDA twee stemmingen 
zouden plaats vinden!' 

Hoe kwam het dat aan De Gaay Fortman 
is [;elukt wat u niet gelukte? Lag dat soms 
mede aan het NEF;N van de CDA-fractie 
phis aan het schokeffect van het p!otse
ling aftreden van Van Agt als fractieleider? 
'Ja ... , kijk, wat is er veranderd in de infor
matieperiode-De Gaay Fortman? Wanneer 
we teruggaan tot de vier punten waarover 
in de periode Kremers-Van Thijn geen 
overeenstemming is bereikt, de punten 
1-a-b-c en 2, 3 en 4, dan moet worden 
geconstateerd dat ten aanzien van de 
cssentiele punten 1-a-b-c Den Uyl in de 
periode-De Gaay Fortman de vlag gestre
ken heeft. De punten 2 en 3 laat ik even 
buitcn beschouwing. ook omdat ze niet 
van grote relevantie zijn; de 41/2 miljard 
is niet hard gemaakt zoals door Van Agt 
aanvankelijk bedoeld. Maar ik kan mij 
voorstellen dat Van Agt ermee kan Ieven, 
nadat met name over 1-a en 1-b geaccor
dcerd was. Immers de vermindering van 
het financieringstekort met 1 % in 1982 
lcidt tot een ombuigingsbedrag van 3 mil
jard. het effect van de stabilisering van de 
collcctieve lastendruk is te berekenen en 
zal in dit jaar ongeveer een half miljard be
uragen; wanneer ten slotte daaraan wordt 
tocgcvoegd het bedrag benodigd voor 
nicuw bcleid en met name voor versterking 
van de industrie en voor verbetering van 
de werkgelegenheid. dan zal de feitelijke 
uitkomst nauwelijks af kunnen wijken van 
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de eerder genoemde 41/2 miljard. De vraag 
blijft waarom Den Uyl in deze ronde met 
name de punten 1-a-b-c aanvaard heeft. 
Tk denk dat dat aileen te verklaren is uit 
het feit dat hij zich uiteindelijk gereali
seerd heeft dat niet-aanvaarding daarvan 
hem onherroepelijk opnieuw in de rol van 
oppositie zou doen belanden. 
Het effect van het aftreden van Van Agt 
is in dit verband voor mij moeilijk te taxe
ren!! Dat aftreden heb ik onder de gegeven 
omstandigheden overigens juist gevonden.' 

Was er sprake van vertragingstactiek van 
het CDA? 
'In de periode waarin ik tesamen met Van 
Thijn de formatie heb geleid is er van een 
vertragingstactiek van het CDA geen 
sprake geweest! Integendeel, er is in hoog 
tempo gewerkt. Van Agt heeft zich doen 
kennen als een voortreffelijk onderhande
laar, die zeer vasthoudend bleek op pun
ten die naar mijn mening, gelet op het 
CDA-program, vasthoudendheid vereisten. 
Zijn optreden is daarbij altijd niet aileen 
zeer correct geweest, maar het heeft ook 
nooit de sfeer aan de onderhandelings
tafel vertroebeld. Dat is volstrekt de waar
heid! Dat is gewoon zo!' 

Hoe beoordeelt u de koers van het CDA 
gedurende deze formatie? 
'Ik wil er wel iets over zeggen. 
In de eerste informatieperiode heeft de 
koers die het CDA gevaren heeft mij soms 
verbaasd. Wat toen gebeurd is en waarom 
het gebeurd is, wat zich heeft afgespeeld 
tussen de twee, daarna drie informateurs 
en fractievoorzitter Van Agt van het CDA 
kan ik niet beoordelen. Maar het tot stand 
gekomen concept-regeerakkoord, en met 
name het zo nadrukkelijk over het hoofd 
zien van het overgrote deel van de voor
steilen die door de commissie-Wagner naar 
voren zijn gebracht, heb ik niet begrepen, 
terwijl ik daarnaast van mening ben dat 
het CDA in de toedeling van de ministers
portefeuiiles te kort is gekomen: 



KABINETSFORMATIE 532 
---·-- ------·- . - -- - -- --

Waarop is de formatie van u en Van Thijn 
gestruikeld? Op het program, op de per
sonenkeuze voor de portefeuilles of op de 
onderlinge verhoudingen? 
'Onze formatie is gestruikeld op funda
mentele politieke meningsverschillen ten 
aanzien van het te voeren sociaal-econo
misch-financiele beleid. Onderlinge ver
houdingen en personen hebben daarbij een 
rol gespeeld, maar zijn naar mijn mening 
van ondergeschikt belang geweest.' 

W at is voor u kenmerkend geweest voor 
de opstelling van de Partij van de Arbeid? 
'De Partij van de Arbeid is vanuit een 
verliessituatie van liefst negen zetels aan 
de formatie begonnen. Ze had er aile be
lang bij opnieuw deel uit te maken van 
het kabinet. Dat was voor de Partij van 
de Arbeid welhaast noodzakelijk om ten
minste twee redenen: a. de ervaring wijst 
uit dat de kans om de verliezen bij de 
laatste verkiezingen weer goed te maken 
voor de Partij van de Arbeid aanzienlijk 
groter is vanuit de regeringsstoel dan van
uit de oppositierol; b. voor de Partij van 
de Arbeid was het moment gekomen om 
een of meer potentiele opvolgers van haar 
politieke Ieider Den Uyl in het veld te 
brengen, en ook dat kan op de electoraal 
meest interessante marrier vanuit het ka
binet. 
Ondanks die sterke verliespositie en het 
voor die partij grote belang om in het ka
binet te komen, heeft zij een bepaald niet 
ongunstig resultaat in de formatie bereikt. 
Dat blijkt uit twee punten: in de toedeling 
van ministerszetels heeft zij over het alge
meen politiek zeer belangrijke posten we
ten te verwerven, terwijl er een regeer
akkoord tot stand gekomen is dat multi
interpretabel is. 
Ret is natuurlijk niet uitgesloten dat on
danks de wat onevenwichtige verdeling van 
de ministersposten en het ontoereikend 
program er een voortreffelijke samenwer
king gaat ontstaan tussen de coalitie-part
ners. Dat is ook echt te hopen! Ret valt 
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daarom ook te betreuren dat van een kli
maatsverbetering tussen de twee grote par
tijen in deze gehele formatieperiode zo 
weinig terecht is gekomen. Maar moge die 
dan na de start van dit nieuwe kabinet 
een aanvang nemen!' 

W at is volgens u kenmerkend geweest voor 
de opstelling van D'66? 
'De opstelling van D'66 stemde overeen 
met de PvdA in dier voege, dat ook D'66 
er veel, zo niet alles aan gelegen was in dit 
kabinet te komen. Ik had gehoopt dat D'66 
bij de formatie als bemiddelaar zou kun
nen optreden tussen de twee grote partijen, 
maar daarvan is mij, jammer genoeg, wei
nig gebleken. Ik hoop dat ze het gaat 
doen.' 

Welke conclusies meent u uit uw formatie
ervaringen te kunnen trekken? 
'Ja ... , ik zit te denken ... 
Goed, ik begin ... 
Wanneer ik de formatieperiode overzie, 
dan trek ik de conclusie dat het CDA te 
kort is gekomen en dat aan zichzelf te 
wijten heeft. Dat verwijt is met name terug 
te voeren op twee dingen. Allereerst de 
totstandkoming van het merkwaardig 
concept-akkoord in de eerste informatie
ronde. Door dat concept is het formatie
werk van meet-af-aan op voor het CDA 
essentiele punten op een verkeerd dan wel 
zwevend been gezet. In de periode Kre
mers-Van Thijn viel daar niet veel meer 
aan te veranderen; het was immers onze 
opdracht te werken op basis van dit 'ak
koord'. In de daarop volgende informatie
periode van De Gaay Fortman was het 
theoretisch mogelijk met een schone lei te 
beginnen. Politiek zou dat ongeveer drie 
maanden na de verkiezingen niet eenvou
dig geweest zijn. Met name de PvdA zou 
dat, naar mijn inschatting, ook niet aan
vaard hebben. Die zal immers niet onte
vreden geweest zijn met een akkoord dat 
als zodanig in de komende periode nauwe· 
lijks wegen voor haar kan blokkeren. Een 
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twcede overweging is de constatering mij
n.:rzijds dat op essentiele momenten de 
CDA~fractie haar politieke Ieider onvol
doende gesteund en gevolgd heeft. Ret 
blijft voor mij moeilijk te verteren dat 
sommigen in de CDA-fractie dat doodnor
maal vinden, ja het soms zelfs als een ver
dienstc beschouwen hun politieke voorman 
af te vallen. De mate waarin dat in deze 
periode weer gebeurd is heeft het CDA 
soms gemaakt tot een speelbal van externe 
krachten. 
Uit mijn formatieperiode is Van Agt, die 
ik tevoren reeds goed meende te kennen, 
voor mij versterkt naar voren gekomen. 
lk heb respect voor de wijze waarop hij, 
ook op momenten waarop hem dat door 
cigen mensen werd bemoeilijkt, zich liet 
leiden door datgene wat hij in het belang 
van het land achtte en waartoe hij vond 
dat het CDA-program hem verplichtte. 
Hij had het zich veel gemakkelijker kun
nen maken door in een vroeg stadium te 
kijken naar welke kant de hazen renden 
om vervolgens die richting te kiezen. Dat 
heeft hij echter niet gedaan, en dat ver-
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dient respect! Rij heeft daarmee overigens 
gedaan wat de kiezers van hem mochten 
verwachten. 
Diegenen die stellen dat Van Agt dit ka
binet niet gewild heeft en derhalve er niet 
ernstig aan gewerkt heeft, vergissen zich 
deerlijk! Ik heb in mijn formatieperiode 
van dichtbij en dagelijks ervaren hoe ern
stig Van Agt met die formatie bezig was 
en er naar toe werkte, om zowel qua pro
gramma als qua bezetting voor het CDA 
zo sterk mogelijk dit kabinet in te gaan. 
Dat Van Agt en Den Uyl niet twee kanten 
van dezelfde medaille zijn, is voldoende 
bekend. Ret mag ook geweten worden dat 
Van Agt, ook als Den Uyl als vice-premier 
deel uitmaakt van dit kabinet, zijn rol als 
minister-president zal weten te spelen en 
nooit zal instemmen met een beleid dat 
strijdig is met datgene waarop twee en een 
half miljoen kiezers hun vertrouwen aan 
hem hebben gegeven.' 
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door dr. G. Puchinger 

Mr. W. F. de Gaay Fortman was hoogleraar in het 
burgerlijk recht, handel.~- en arbeidsrecht aan de Vrije 
Universiteit. Van 1973-1977 was hij minister van 
Binnenlandse Zaken. Tot 9 juni 1981 was hij lid van 
de Eerste-Kamerfractie van het CDA. 
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Gesprek met mr. W. F. de Gaay 
Fortman 
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'Ret voornaamste is - en daarom is mijn informatie geslaagd - dat met al hun ruzies v: 
de drie partijen die nu het tweede kabinet-Van Agt vormen, dit kabinet wilden. g 
Ret tweede is - en dan zal ik pas echt geslaagd zijn - dat omdat ze het wilden, ze nu f' 
elkaar ook het vertrouwen moeten geven dat voor een succesvolle samenwerking b 
noodzakelijk is. v 

Dat komt weer op twee dingen neer. 
Ret belangrijkste wat gebeuren moet is: 
aanvullende werkgelegenheid te vinden 
voor de werklozen. In de tweede plaats: 
een industriebeleid te voeren, waardoor 
het Nederlandse bedrijfsleven de moge
lijkheid krijgt op eigen kracht nieuwe, 
blijvende arbeidsplaatsen te scheppen. 
Ter verwezenlijking van beide doelstellin
gen is gezondmaking van de staatsfinan
cien noodzakelijk. Het voornaamste doel 
bij dit alles blijft de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid.' 

Met deze samenvattende opmerkingen 
sloot mr. W. F. de Gaay Fortman een ge
sprek van drie uur lang af over de forma
tie-1981, en met name over zijn eigen in
formatie, waarvoor hij op woensdag 19 
augustus om kwart voor tien 's avonds on-
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verwacht bij de Koningin op Paleis Lange 
Voorhout werd geroepen, waar hij bij 
een langdurig onderhoud om tien voor half 
een 's nachts, dus op 20 augustus, een 
informatie-opdracht kreeg, zodat zijn in
formatie geduurd heeft van donderdag 20 
augustus tot woensdag 2 september. 
Mr. W. F. de Gaay Fortman is een veel
zijdig man, die zich op verschillend gebied 
bewogen heeft: wetenschap (hoogleraar, 
rector Vrije Universiteit, thans voorzitter 
van ZWO), politiek (afgevaardigde naar 
de Verenigde Naties, Eerste-Kamerlid, 
minister van binnenlandse zaken), kerk 
(deputaatschappen, artikelen in kerkelijke 
bladen) en kunst (was voorzitter van het 
Prins Bernhardfonds) hadden zijn uitge
sproken belangstelling. Hij bleef steeds 
trouw aan de gereformeerde en anti-revo
lutionaire kring, maar bewoog zich ook 
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met gcmak daarbuiten, dankzij zijn vele 
contactcn en vriendschappen. 
Hct is reeds meer dan vijfentwintig jaar 
gel eden dat koningin Juliana hem vroeg 
als informateur op te trcden. In 1960 werd 
hij daarvoor opnieuw gevraagd, en dit 
kecr met succes, want met gezag bemid
dcldc hij in een conflict tussen de anti
rcvolutionaire ministers Zijlstra en Van 
Aartsen enerzijds en de anti-revolutionaire 
en christelijk-historische Tweede Kamer
fractics anderzijds. Later was hij van 1973 
tot 1977 minister van binnenlandse zaken 
en voor Surinaamse en Antiiiiaanse Zaken 
in het kabinet-Den Uyl, waarbinnen hij 
nauwe persoonlijke contacten onderhield 
met premier Den Uyl en vice-premier Van 
Agt. 
Hij hecft op 9 juni 1981 afscheid genomen 
van de Eerstc Kamer, en in zekere mate 
zou men de informatie-opdracht van 20 
augustus als een bekroning kunnen zien 
van het vertrouwen dat hij in brede kring 
gcniet. 
Nu beantwoordde hij met zijn rustige maar 
hesliste stem mijn vragen, die ik hem 
10oraf had toegezonden en waarvan ik 
hem gesuggereerd had vooral mijn eerste 
Haag uitvoerig te beantwoorden. Deze 
luidde: 

Hoe vergelijkt u uw informateurschap in 
de jaren 1956, 1960-'61 en 1981? 
'Je begint met mij te vragen naar mijn in
formatie van '56, vervolgens naar '60-'61 
en dan '81. Laat ik mij dan maar aan die 
chronologische volgorde houden. 
In '56 had ik geen andere relatie met de 
politick gchad dan dat er in '51 een ver
zoek van Romme was geweest om minis
ter van justitie te worden, en dat ik in '52 
voor Schouten de beoogde minister van 
sociale zaken was, iets wat uitliep op een 
vcrzoek van Donker om minister van 
justitic te worden. 
In '56 kwam ik ineens voor de vraag van 
de Koningin te staan de mogelijkheid te 
onderzoeken om 'een kabinet' te vormen. 
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De formule bewees al dat men ten einde 
raad was. Het was geen geclausuleerde 
opdracht; geen richting van de partijen, 
waaruit het kabinet zou moeten worden 
samengesteld, werd genoemd. De Koningin 
vroeg in '56 om een kabinet. Oat is de 
ruimstc opdracht die je krijgen kunt.' 

Net als Colijn op 31 mei 1937 
'Wat voor mij hct belangrijkstc was: in '56 
had ik, zoals ik al zei, gcen enkele prakti
sche ervaring in de politick. Wei was ik 
later lid van het Centraal Comite van de 
Anti-revolutionaire Partij en voorzitter 
van het College van Advies van die partij. 
In '56 ging het er om: de hele zaak zat 
vast op de verhouding tussen de drie 
christelijke partijen onderling en van hen 
met de socialisten. 
In '60, toen er een coalitie van de liberalen 
en de christelijke partijen was, is er een 
controverse ontstaan over het aantal wo
ningwetwoningen dat gebouwd diende tc 
worden. Dat was in feite een heel beperkt 
probleem. Ik was toen bovendien net lid 
van de Eerste Kamer geworden, en lid 
zijn van een van de beide Kamers is een 
voordeel, want dan behoor je tot 'het ge
zelschap'. Een tweede voordeel was: het 
was een klein geschil en de kans voor een 
oplossing is groter naarmate een geschil 
kleiner is. 
Tussen die twee informatics van toen en 
die van nu is nog een groot verschil. Se
dertdien is er de open baarmaking geko
men van de adviezen van de fractievoor
zitters. Dat betekent dat de Koningin 
voorheen een veel grotere speelruimte had 
voor haar keuze, want er is nu een moge
lijkheid om nate gaan: waar komt de 
door de Koningin aangewezene vandaan? 
In '56 had Lieftinck als informateur rap
port uitgebracht en gezegd: ik zie geen 
kans een parlementair of extra-parlemen
tair kabinet tot stand te brengen, gevormd 
door de christelijke partijen en de socia
listen. Ik weet niet of er toen nog officiele 
consultaties zijn gepleegd. Op dat moment 
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zijn de Kamervoorzitters en de fractie
voorzitters niet meer officieel om advies 
gevraagd. En toen kwam ik opeens. Nie
mand vroeg: waar komt hij vandaan? Uit 
het formatiedossier bleek mij dat ook niet. 
Men zei: de Koningin probeert het ken
nelijk nu eens met iemand zonder een 
politick verleden. In '60 was het formatie
dossier nog steeds geheim, al wist ik dat 
een mij had genoemd, en wel de voor
zitter van de Tweede Kamer, mr. Korten
horst. Voor 't overige vond ik in het for
matiedossier geen enkele aanwijzing. 
Nu is er de laatste vijftien jaar een prak
tijk ontstaan om de adviezen van de frac
tievoorzitters openbaar te maken: je Ieest 
wat ze aan de Koningin geadviseerd heb
ben, en soms ook wie ze aan de Koningin 
geadviseerd hebben. Met andere woorden, 
er kan op 't ogenblik zekere controle uit
geoefend worden of de Koningin zich be
weegt binnen de speelruimte van de ad
viezen. Er blijven echter tenminste drie 
onbekenden: de adviezen van de beide 
Kamervoorzitters en het advies van de 
vice-president van de Raad van State, 
want die zijn niet openbaar. Dat blijft 
dus een open vraag. 
Toen De Koning en Lubbers aangewezen 
zijn als informateurs, is meegedeeld dat 
de Koningin bovendien de Ministers van 
Staat Burger, Klompe, Ruppert en Drees 
geraadpleegd had. Overigens, voor wat 
Drees betreft, is bekend dat deze niet naar 
het paleis is geweest. De Koningin is naar 
hem toegegaan. 
Er heeft zich dus een praktijk ontwikkeld 
dat men uit de pers en via uitlatingen van 
politici die bij de informatie betrokken 
zijn, kan nagaan: komt de een of ander 
die als formateur dan wei informateur is 
aangewezen zodanig te voorschijn dat de 
Koningin de meerderheid van de adviezen 
heeft gevolgd? De speelruimte van het 
staatshoofd om een geheel eigen keus te 
doen, is daardoor nu meer beperkt. Je zou 
het ook zo kunnen zeggen: je kunt de Ko
ningin tot op zekere hoogte nu narekenen, 
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maar wei tot op zekere hoogte, want de 
drie genoemde adviezen worden niet ge
publiceerd, plus die van de Ministers van 
Staat. Je weet bovendien niet of de Ko
ningin nog telefonische adviezen heeft in
gewonnen, iets waartoe ze het volste recht 
heeft. 
Nu wilde ik met deze ontwikkeling als 
basis het volgende zeggen. 
In '81 werd ik gevraagd een formatie 
weer op gang te brengen die zeker niet op 
een enkel detailpunt was stukgelopen, 
maar die toch ook niet absoluut was mis
gelopen. De CDA-fractie had gezegd: wij 
zeggen geen fa tegen de voorstellen van 
Kremers en Van Thijn, maar dit beteken
de niet dat ze alles verwierp wat Kremers 
en Van Thijn haden voorgesteld. 
J e kon dus constateren: in de eerste plaats, 
dat over een groot aantal punten overeen
stemming bestond, maar dater ook een 
aantal punten was, dat voor het CDA zo 
belangrijk was, dat het geen medewerking 
wilde geven aan de plannen van Kremers 
en Van Thijn. In de tweede plaats: de 
CDA-fractie was in drie stukken uiteen
gevallen: l. Een groot aantal mensen die 
de voorstellen van Kremers en Van Thijn 
wei wilden accepteren. 2. Leden die dit 
ook wilden, maar die zeiden: aangezien 
Van Agt ontraden heeft fate zeggen, en 
bovendien heeft bekendgemaakt in geval 
van aanvaarding niet verder als fractie
voorzitter te willen functioneren, voegen 
wij ons naar Van Agt. Maar dit was een 
groep die op zichzelf de voorstellen van 
Kremers en Van Thijn aanvaardbaar 
achtte. 3. Een groep die de voorstellen ver
wierp, op gronden door Van Agt ontwik
keld. 
De eerste twee groepen samen waren gro
ter dan de laatste groep. In sommige ad
viezen werd er op gewezen: er is in de 
Tweede Kamer een meerderheid voor 
datgene wat Kremers en Van Thijn wilden 
tot stand brengen. 

Dan was er het derde gegeven: dat de ad-

WI 

or 
en 
tc· 
ZI< 

ka 
gQ 
bi 

w 
m 
ni1 
tei 

CJ-



536 

le 
;e

an 
)

m
~cht 

: op 

is
vii 
m 
;:en-
Lers 

.ats, 
en
~n 

zo 
cing 
~rs 

n
die 
hijn 
it 
~n 

en 
val 

en 
en 
:m 
r 
ver
wik-

5ro
.d-
e 
r 
lden 

~ad-

KABINETSFORMA TIE 

viezen van de meest betrokken fractie
lciders, Den Uyl, Terlouw en Van Agt, 
aile drie zeiden: er moet in elk geval ge
probeerd worden om de combinatie waar
op Lubbers, De Koning en Van Thijn 
hebben aangestuurd - welke formatie ook 
door Kremers en Van Thijn als meest be
gerenswaardig werd gezien - tot stand te 
brengen. 

Van Agt pleitte daarbij voor een ruime 
opdracht met mogelijkheden voor nog 
andere combinaties. Maar ook Van Agt 
zei: het Iigt voor de hand het onderzoek 
allereerst te richten op de combinatie 
C'DA-PvdA-D'66. En daarop richtte zich 
dan ook de opdracht die de Koningin mij 
meegaf: 'De mogelijkheden te onderzoeken 
op welke wijze op zo kort mogelijke ter
mijn een kabinet kan worden gevormd, 
dat zich verzekerd weet van een vrucht
bare samenwerking met de Staten-Gene
raal dan wei mag vertrouwen een ruime 
steun in de volksvertegenwoordiging te 
zullen ondervinden'. 

Oat betekende: een voortzetten van de in 
de vorige formatieperiode en de daarvoor 
liggende informatieperiode begonnen po
gingen, om een parlementair kabinet van 
de drie partijen tot stand te brengen. 

Het tweede dee! van de opdracht gaf de 
mogelijkheid om, als een parlementair 
kabinet niet mogelijk bleek, te onderzoe
ken of een extra-parlementair kabinet van 
dczclfde partijen tot stand zou kunnen 
worden gebracht. Op dit punt sloot de 
opdracht aan bij wat Van Agt, Den Uyl 
en Terlouw hadden geadviseerd. Daarbij 
tcken ik dan aan dat Den Uyl en Terlouw 
zich duidelijk richtten op een parlementair 
kabinet en dat Van Agt daarnaast de mo
gclijkheid van een extra-parlementair ka
binet openhield. 

We moeten er nu aandacht aan geven dat 
in mijn geval de keuze van de informateur 
nict onomstreden is gebleven, en dat gaat 
tcrug op mijn optreden in de televisie-
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rubriek Den Haag Vandaag op dinsdag
avond 18 augustus. 
Ik had me namelijk al een paar weken 
zorgen gemaakt over het opereren van de 
CDA-fractie. lk was van mening dat dat 
optreden zich kenmerkte door het opwer
pen van formele moeilijkheden en het 
langs een andere formele weg weer aan de 
orde stellen van zaken, waarover in wezen 
al een beslissing gevallen was. Kort gezegd, 
ik vond dat de fractie niet opereerde in 
overeenstemming met de verwachtingen 
die je van een partij als het CDA mocht 
hebben. 
Op die 18e augustus had de fractie weer 
geprobeerd een antwoord op vragen door 
de formateurs Kremers en Van Thijn ge
steld, te ontwijken. Voor mij geheel on
verwacht kreeg ik een uur voor de uit
zending het verzoek om in een uitzending 
van Den Haag Vandaag mijn mening te 
geven over de stap van de fractie, die op
nieuw tot vertraging leidde. Ik heb toen in 
die uitzending gezegd dat de fractie nu 
de grens bereikt had van wat in een for
matie als gedrag tegenover andere par
tijen met wie men in gesprek was, aan
vaardbaar was. 
lk heb uitdrukkelijk gesproken over de 
fractie, omdat in cruciale momente11 van 
een formatie het altijd gaat over het op
treden van fracties. Er bestaat bij de pers 
en bij de andere publiciteitsmedia de 
neiging om aile lof en blaam op de frac
tievoorzitters te werpen, maar ik vind dat 
onjuist, want in de cruciale momenten in 
een formatie zijn het de fracties die bepa
len wat aan de formateurs of informateurs 
op hun vragen moet worden geantwoord. 
Ik hecht er ook aan om dit te zeggen: 
toen de interviewer van Den Haag Van
daag enkele malen opmerkte: 'U hebt het 
over de fractie, maar het Is toch mijnheer 
Van Agt?', heb ik geantwoord: 'Fracties 
beslissen, en ze kunnen er zich niet achter 
verschuilen dat de fractievoorzitter hun 
een bepaald advies heeft gegcven'. 
Nu, toen dat interview achter de rug was, 
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had ik wel het idee: als er nu nag hulp 
van buiten nodig is, om die drie fracties 
tot elkaar te brengen, is wel duidelijk dat 
ik daartoe niet geroepen zal worden, om
dat ik mij tegen de marrier van optreden 
van de CDA-fractie heb uitgesproken. 
Ik was dan ook erg verbaasd toen woens
dagavond 19 augustus de directeur van 
het Kabinet van de Koningin mij opbelde, 
of ik zo gauw mogelijk naar het Paleis 
Lange V oorhout wilde komen. 
De Koningin heeft mij toen gevraagd of 
ik een onderzoek wilde instellen naar de 
mogelijkheid een kabinet te vormen zoals 
ik daarnet omschreven heb, waarbij ook 
zij ervan uitging dat allereerst zou moeten 
worden onderzocht of de combinatie die 
de vorige informateurs en formateurs voor 
ogen had den, tach niet alsnog tot stand zou 
kunnen worden gebracht. De Koningin 
vroeg mij ook aandacht te geven aan het 
advies van de vertegenwoordiger van de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer, de heer 
Wiegel - deze was toen nog geen fractie
voorzitter, aangezien hij op dat ogenblik 
nog geen Tweede-Kamerlid was. 
Nu moet vastgesteld worden dat ik op een 
punt niet voldeed aan het verlangen van 
Van Agt in zijn advies aan de Koningin 
geuit, namelijk dat aangewezen moest 
worden een informateur behorende tot het 
CDA, die zich niet had doen kennen als 
een voorstander van een bepaalde coalitie, 
want ik had in het Den Haag Vandaag
interview gezegd dat ik in de omstandig
heden van het ogenblik een coalitie CDA
D'66-PvdA de beste voor hetland vond. 
Van Agt had in zijn advies nog een tweede 
eis gesteld, namelijk dat de te benoemen 
informateur deskundig zou zijn op sociaal
economisch en financieel gebied. Maar 
met die eis had ik veel minder moeite, 
omdat ik jaren lang in de Eerste Kamer 
zowel de begroting van sociale zaken als 
die van economische zaken had behandeld, 
lid van de Sociaal-Economische Raad 
was geweest, en door mijn uitgebreide 
contacten met de vakbeweging en de on-
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dernemersorganisaties mijzelf in elk geval 
in staat achtte een oordeel te hebben over 
wat er op financieel en sociaal-economisch 
gebied aan de hand is. 
Ik heb de opdracht van de Koningin daar
om aanvaard en ik ben voor die aanvaar
ding verantwoordelijk. Terecht zegt A. M. 
Donner in zijn artikel dat in ditzelfde 
nummer van CD-V erkenningen wordt op
genomen, dat de eerst verantwoordelijke 
voor de aanvaarding van een informa
teursopdracht de informateur zelf is. Ik 
heb dat zowel in mijn eerste persconfe
rentie bij het begin van mijn werk als bij 
de tweede persconferentie bij de afsluiting 
van mijn arbeid als informateur gezegd. 
Daaraan voeg ik toe, dat de regels van 
een kabinetsformatie in Nederland mee
brengen, dat het staatshoofd zelfstandig 
beslist wie naar zijn oordeel de beste in
formateur of formateur is. Men verwacht 
ook, dat de Koningin Ieiding aan de for
matie geeft. Bij een president zou dat niet 
anders zijn!' 

Hoe trof u voor uw besef de zaken aan 
toen u op 20 augustus 1981 door de Ko
ningin als informateur was aangewezen? 
'Wat ik aantrof was dater algemeen een 
gevoelen heerste dat de formatie vastzat 
op tegenstellingen van personen, terwijl ik 
zelf die zeker aanwezige tegenstellingen als 
van secundair belang beschouwde, en vee! 
belangrijker vond dat achter die persoon
lijke tegenstellingen politieke verschillen 
schuil gingen. Ik vond daarom dat ik 
moest proberen om die politieke tegen
stellingen duidelijk geformuleerd te krij
gen, omdat het alleen langs die weg moge· 
lijk zou zijn, wat er aan persoonlijke tegen
stellingen bestond, uit de weg te ruimen. 
Zo zag ik het. 
Bovendien meende ik te bespeuren, en dat 
werd na een paar dagen tot zekerheid, 
dat alle drie betrokken partijen de onder 
Van Thijn en Kremers mislukte combi
natie tach wensten. 
Wiegel had gevraagd aan de Koningin: 
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ik zou wei eens vastgesteld willen zien of 
de dric partijen die in geding zijn inder
daad gcen nationaal kabinet willen, want 
hij dacht dat het nationale kabinet alleen 
was afgesprongen op onwil van de Partij 
van de Arbeid. 
Oat heb ik eerst nagegaan, en toen bleek 
me dat zowel D'66 en het CDA als de 
Partij van de Arbeid het nationale kabinet 
zoals Wiegel het bedoelde - van vier par
tijcn - verwierpen. Vervolgens heb ik 
Terlouw zeer nadrukkelijk gevraagd: staat 
het vast, zoals je voor de televisie hebt 
gezegd, dat D'66 in de huidige omstan
digheden niet in een combinatie met de 
VVD zal treden? Terlouw heeft mij daar
op geantwoord: ik heb dat in de verkie
zingscampagne herhaaldelijk verklaard 
en ik heb het voor de televisie herhaald, 
wclnu, ik houd mij aan mijn woord. 
Daarmee was, zij het oak in negatieve zin, 
aan de wens van Wiegel voldaan.' 

Had u aanvankelijk verwacht nog met Van 
Agt te zullen onderhandelen over het te 
\'Ortnen kahinet, of zag u zijn 'ontslag' als 
fractieleider aankomen? 
'Natuurlijk had ik verwacht met Van Agt 
tc zullen onderhandelen, want er was op 
20 en 21 augustus geen enkele aanleiding 
of aanwijzing te verwachten dat Van Agt 
als fractieleider zou terugtreden. Ik had 
vcrwacht Van Agt als eerste onderhande
laar te zullen ontmoeten, want iedere for
mateur of informateur begint met een 
bczoek te brengen aan de zittende minis
ter-president, en in dit geval zou ik dan 
mcteen gesproken hebben met de fractie
loorzitter van het CDA. Bovendien had 
ik een dringende reden het eerst met hem 
tc willen praten, omdat hij mij niet be
gccrd had als informatcur en ik hem wilde 
uitleggen waarom ik, dat wetende, tach de 
npdracht van de Koningin had aanvaard. 
De ziekte van Van Agt heeft veroorzaakt 
dat dit onderhoud eerst geruime tijd later 
hceft plaatsgevonden. 
De ecrlijkheid gebiedt te zeggen dat die-
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zelfde ziekte de formatie zeker vier dagen 
heeft opgehouden, omdat ik niet te weten 
kon komen of, en zo ja onder welke voor
waarden, de fractie van het CDA bereid 
was in voortgezette onderhandelingen te 
treden. Die onzekerheid is opgelost door
dat Van Agt maandag 24 augustus zijn 
fractievoorzitterschap neerlegde. Hij heeft 
dat zeer correct gedaan, door dit feit eerst 
in een persoonlijke brief aan mij te mel
den, en pas nadat vast stand dat ik van 
die brief had kennisgenomen, een brief 
met hetzelfde bericht aan Lubbers, die 
toen waarnemend fractievoorzitter was, 
te Iaten bezorgen.' 

Hoe heleefde u het plotselinge ontslag van 
Van A gt als fractieleider? 
'Het antwoord is: ik heb het ontslag van 
Van Agt als fractievoorzitter betreurd, 
omdat op dat moment niet vast stand wie 
hem zou opvolgen. In de tweede plaats: 
het premierschap was niet in discussie, en 
bij alles wat aan onderhandelingen nog 
plaats zou vinden, bleef de noodzakelijk
heid bestaan dat de beoogde premier met 
het resultaat zou moeten instemmen. 
Het aftreden van Van Agt als fractievoor
zitter schiep dus onzekerheid.' 

Heeft dit plotselinge ontslag van Van Agt, 
dat de politieke wereld in Den Haag in 
rep en roer hracht, uw informatie ongun
stig of uiteindelijk, direct dan wei indirect, 
gunstig he'invloed? 
'Op die vraag kan ik geen concreet ant
woord geven. De historicus zal het eens 
aan het Iicht moeten brengen, maar voor 
mij stand vast dat ik in elk geval een ge
sprek met Van Agt zou moeten hebben, 
omdat ik jegens hem per se wilde duidelijk 
maken waarom ik toch, in strijd met zijn 
wens, het informateurschap had aanvaard. 
Zoals hij mij een persoonlijke brief ge
schreven had, zo heb ik die brief met cen 
persoonlijke brief van mijn kant beant
woord. 
Ik heb hem toen op donderdag 25 augus-
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tus op het Kabinet van de gevolmachtigde 
minister van de Nederlandse Antillen ont
moet, bij de aanbieding aan hem van een 
boek van onze gemeenschappelijke vriend, 
prof. A. J. M. Kunst, over de rechtsge
schiedenis van de Nederlandse Antillen. 
Ik heb hem bij die gelegenheid gezegd dat 
ik graag een gesprek met hem wilde. Op 
zijn initiatief heeft dat gesprek de daarop 
volgende vrijdagavond bij ons thuis plaats
gevonden. lk sprak aanvankelijk met hem 
af op het Catshuis, maar de volgende dag 
liet hij weten dat hij liever bij ons thuis 
wilde komen praten. 
Dat gesprek heeft het verloop van mijn 
informatieperiode gunstig be'invloed. Wij 
hebben eerst geconstateerd, dat na onze 
briefwisseling in de persoonlijke sfeer niets 
meer op te helderen of te bespreken viel. 
Vervolgens hebben we voor de overge
bleven punten van verschil tussen de drie 
partijen een van weerskanten verhelderend 
gesprek gehad. 
Het was een avond, die de beste herin
neringen opriep aan onze samenwerking 
van 1973 tot 1977.' 

Hoe was de sfeer aan de onderhandelings
tafel': 
'Dat er onderhandeld zou worden en dat 
er aileen onderhandeld zou worden over 
de punten die gedurende de fase-Kremers
Van Thijn waren blijven liggen, is vlot 
overeengekomen. We waren daar in min
der dan een morgen doorheen. 
De onderhandelingen zelf waren van ver
schillende kanten hard, maar in een goede 
sfeer.' 

Hoe schatte u technisch-kwalitatief het 
akkoord van de informateurs Lubbers, 
De Koning en Van Thijn? Was het wer
kelijk een effectief akkoord waarmee te 
werken vie! of meer een wederzijdse be
reidverklaring met een taxatie van de pro
blemen waarvoor het nieuwe kabinet 
stand? 
'Het antwoord is: het programakkoord 
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van de informateurs Lubbers, De Koning 
en Van Thijn is door aile drie de fracties 
aanvaard, toen zij het formateurschap van 
Kremers en Van Thijn inclusief de be
woordingen van de opdracht aanvaardden. 
Immers, Kremers en Van Thijn kregen 
de opdracht: formeren op basis van dat 
programakkoord. 
Dat programakkoord draagt een twee
slachtig karakter: het bestaat enerzijds uit 
beschouwingen, anderzijds uit concrete 
programpunten. Voor zover het bestaat uit 
beschouwingen, zullen deze door het nieu· 
we kabinet in beleid moeten worden om
gezet. Het akkoord is overigens concreter 
dan sommigen hebben doen voorkomen.' 

Was u aan het begin van uw informatie 
optimistisch of pessimistisch gestemd? 
'Ik zou er dit van willen zeggen: ik was 
noch pessimistisch noch optimistisch, maar 
ik zag goede mogelijkheden om te slagen, 
omdat ik ervan overtuigd was dat de drie 
onderhandelaars een kabinet van deze 
samenstelling wilden en de geschilpunten, 
die er nog lagen, mij niet onoverkomelijk 
leken.' 

W anneer ging u mer ken dat uw informatie 
zou slagen? 
'In de loop van zaterdag 29 augustus, toen 
Lubbers met een voorstel kwam, waarin 
geen bedrag meer voor de aan te brengen 
bezuinigingen werd genoemd, maar werd 
aangegeven op grond van welke kwalita
tieve factoren de ombuigingen en het 
daaruit voortvloeiende bedrag zouden 
worden bepaald. 
Het verzet van zowel Terlouw als Den Uyl 
tegen het noemen van een bepaald bedrag 
aan ombuigingen en de verdeling daarvan 
over de verschillende departementen, was 
namelijk hierin gelegen, dat zij de econo
mische gegevens, waarvan het zittende 
kabinet uitging bij de vaststelling van de 
begroting voor 1982, niet kenden. Dit be
zwaar heb ik van de aanvang af gegrond 
gevonden, en het heeft me direct bij het 
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hcgin van mijn informateurschap ver
haasd, dat in vorige fasen van de formatie 
die cijfers niet aan aile onderhandelaars 
zijn verstrekt. Het voorstel van Lubbers, 
waarin geen hedrag aan ombuigingen was 
vcrmeld, maar wei de procedure om tot 
ombuigingen tc geraken dwingend werd 
\Oorgeschreven, kwam daaraan voor een 
groot dee! tegemoet. Op mijn uitdrukkelijk 
vcrlangen zijn de basiscijfers, van we!ke 
hij de opstelling van de begroting voor 
1982 werd uitgegaan, uiteindelijk aan de 
informateur en aan de drie onderhande
laars tcr beschikking gesteld. Dat heeft 
ten slotte geleid tot een akkoord over de 
procedure die het nieuwe kabinet zou 
moeten toepassen om de vereiste ombui
gingen concreet vast te stellen. Aan de 
vaststelling van die procedure hebben aile 
dric de onderhandelaars bijdragen gele
vcrd. 
Men kan dus vaststellen dat Den Uyl en 
Terlouw hun zin hebben gekregen in zo
verre dat geen exact bedrag aan ombui
gingen in hct regeerakkoord is genoemd, 
maar dat anderzijds waarborgen zijn ge
schapen dat wanneer het nieuwe kabinet 
zich houdt aan het op dit punt bereikte 
akkoord, een bedrag aan ombuigingen zal 
worden bercikt, dat de door Van Agt zo
zccr gcwenste 41/2 miljard dicht zal bena
dcren. zo niet ovcrschrijden. 
Dit alles op basis van gegevens die op 1 
september jl. beschikbaar waren. Het is 
namelijk mogelijk dat daarna wijzigingen 
in de cijfers zich hebben voorgedaan, bij
voorheeld door de revaluatie van de gul
den die gisteren heeft plaats gevonden.' 

Heeft het rapport-Wagner gedurende uw 
informatie nag een rol gespeeld? 
'Bcstudering van het hele formatiedossier 
toont aan dat het rapport-Wagner gedu
rcndc de gehele formatieperiode een rol 
hccft gespeeld. In mijn periode is het met 
nadruk aan de orde gekomen, omdat wij 
cen hespreking hebben gewijd aan de zorg 
\oor de technologic en het industriebeleid, 
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in samenhang met de taakafbakening die 
op dat punt tussen het departement van 
onderwijs en wetenschappen en het depar
tement van economische zaken moest 
worden vastgesteld. 
In het stuk van het regeerakkoord dat in 
mijn informatieperiode tot stand is ge
bracht, is uitgesproken dat die taakafba
kening zo zal moeten zijn, dat een krach
tig industriebeleid daadwerkelijk kan wor
den gevoerd. Daarbij is verwezen naar het 
rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, Plaats en toe
komst van de Nederlandse industrie, en 
dat van de adviescommissie voor het in
dustriebeleid, Naar een nieuw industrieel 
elan, het zogenaamde rapport-Wagner. 
Het rapport-Wagner is een met visie en 
vaart geschreven stuk en het is een kunst
stuk van de heer Wagner geweest, dat hij 
zo snel zijn vogels van diverse pluimage 
tot een unaniem aanvaard stuk heeft we
ten te brengen. Een program in de strikte 
zin van het woord is het echter niet. Het 
geeft algemene richtlijnen aan, die bij de 
vaststelling en de uitvoering van een nieuw 
industriebeleid moeten worden gevolgd.' 

Welke rol heeft de defensie-paragraaf ge
speeld gedurende uw informatie? 
'De defensie-paragraaf werd door aile drie 
onderhandelaars als vaststaand aangeno
men, zoals Kremers en Van Thijn hadden 
geconcludeerd.' 

Bent u gerust over de defensie-afspraken 
met het oog op het voorthestaan van het 
nieuwe kabinet? 
'Het is duidelijk dat de defensie-paragraaf 
uit een oogpunt van duidelijk beleid voor 
een te vormen kabinet onbevredigend is.' 

En waarom? 
'Omdat die paragraaf uitgaat van het uit
treden van de ministers van de Partij van 
de Arbeid, indien tot plaatsing van kern
wapens in Nederland zou worden besloten. 
In veel ingrijpender vorm is het dus een 
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vergelijkbaar voorbehoud als dat waar
onder Colijn in 1925 zijn kabinet formeer
de over het al of niet voortbestaan van 
het gezantschap bij het Vaticaan. 
Dat aile drie partijen een dergelijk onbe
vredigend voorbehoud hebben aanvaard, 
verklaar ik uit de omstandigheid dat zij 
aile drie intern verdeeld zijn over het al 
dan niet plaatsen van nieuwe kernwapens.' 

Heeft de formatie van Van Agt afgebouwd 
wat u gedurende uw informatie began, of 
zijn er in die laatste periode van deze 
lange formatie nag nieuwe elementen bijge
komen? 
'Het belangrijkste wat naar mijn oordeel 
gedurende de formatie-Van Agt is toege
voegd aan het regeerakkoord is dat ten 
opzichte van de defensie-paragraaf is aan
vaard een door Van Thijn gedurende de 
formatie-Kremers-Van Thijn geformu
leerde gedragslijn voor de Partij-van-de
Arbeid-ministers, in geval het vraagstuk 
van de plaatsing van nieuwe kernwapens 
acuut zou worden. In die formulering van 
Van Thijn is vastgelegd dat de ministers 
van de Partij van de Arbeid het recht 
hebben alles in het werk te stellen hun 
eigen opvattingen als kabinetsbeleid aan
vaard te krijgen, maar dat zij aan de an
dere kant de plicht hebben en aanvaarden 
serieus deel te nemen aan beraadslagingen 
en besluitvorming binnen het kabinet, 
hoe die dan ook mogen verlopen. Eerst 
nadat die beraadslaging en die besluitvor
ming binnen het kabinet hun beslag zullen 
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hebben gekregen, zullen de ministers van 
de Partij van de Arbeid besluiten of zij 
al dan niet zullen aftreden.' 

Was u gedurende de formatie- Van Agt 
enkel belangstellend toeschouwer of ook 
nag incidenteel medespeler? 
'Natuurlijk heb ik gedurende de formatie· 
Van Agt nog wel enige contacten met de 
hoofdfiguren van de formatieonderhan
delingen gehad, maar die brachten geen 
verandering in de inhoud van het overeen· 
gekomene.' 

Welke zijn uw voornaamste conclusies die 
u voor u zelf trekt uit uw laatste informa
tieperiode? W at verwacht en wat hoopt u 
van het nieuwe kabinet? 
'Hier zou ik dit van willen zeggen: dat het 
nieuwe kabinet, als we abstraheren van 
de tijdbom die in de defensie-paragraaf 
ligt, een goede kans van slagen hebben, 
mits vooral de Partij van de Arbeid en het 
CDA ophouden te beklemtonen dat ze het 
op tal van punten met elkaar niet eens 
zijn, en alle drie de deelnemende partijen 
elkaar het vertrouwen geven dat voor het 
welslagen van een parlementair kabinet 
nu eenmaal noodzakelijk is.' 

Den Haag, 5 oktober 1981. 



De crisis in het kabinet- Van Agt ll is begin deze maand opgclost. De strijd blijkt te 
;ijn gegaan om verlaging van het financieringstekort enerzijds en een werkgelegen
heidsplan anderzijds. 
Maar de vraag is of dit wei het werkelijke dilemma is. En ook: was er een verschil 
in taxatie van effecten van maatregelen of zijn er ook verschillen in maatschappij
visie in geding'? Op welke wijze hebben de informateurs De Galan en Halberstadt 
uiteindclijk de partijen tot elkaar weten te brengen? Klopt het verhaal? Is het een 
ILTtrouwenwekkende aanpak van de werkloosheid? Prof dr. P. B. Boorsma gaat in 
tlp deze vragen. 

* * 
* 

De discussie over de zeggenschapsverhoudingen binnen ondernemingen lijkt wat te 
Lijn weggecbd. Wellicht omdat velen menen. dat dit een luxe. of in ieder geval een 
hindcrlijke discussie is in een tijd van economische stagnatie. 
Toch is het een centrale vraag of de vormgeving van de medezeggenschap zoals die 
in de jarcn zestig en zeventig haar beslag hecft gekregen, aansluit op de sociaal
cconomische vraagstukken van de jaren tachtig. Mr. P. J. Verdam schrijft hierover 
en spitst zijn bijdrage toe op de positie van de raad van commissarissen. Hij geeft 
ec11 overzicht van de ontwikkeling in het denken over de raad van commissarissen 
1 an zowcl politieke partijen als de sociale partners. en stelt zich de vraag, hoe de 
pnsitie van de raacl van commissarissen zich vcrder kan ontwikkelen in de komende 
Jaren. 

* * 
* 

De stadsvernieuwing is een van de weinige terreinen van overheidszorg waarvoor 
hct CDA-verkiezingsprogramma 'Om een zinvol bestaan' de komende jaren aan
?icnlijk meer geld wil uitgeven dan tot nu toe. Niettemin zijn ook hier de mogelijk
hcdcn niet onbeperkt. De omvang van het vraagstuk is evenwel van dien aard, 
hlijkens ook het gesprek over de volkshuisvesting dat in het februarinummer van dit 
hlad is opgenomen. dat hier prioriteit gelegd moet worden. J. G. Pekelharing brengt 
hct probleem in kaart en legt uit waarom het een probleem is geworden. I-Iij gaat 
in op de financieringsvragen en bespreekt de mogelijkheden dat aile betrokkenen 
- nvcrheid. verhuurders en IJUurders- de komende jaren meer aan de volkshuis-
1 l'sting bijdragen. 

* * 
* 

\ crvolgens vergelijkt de heer A. J. F. M. Warffemius het ontwikkelingssamenwer
kingsbcleid van de kabinetten Den Uyl en Van Agt-1. Er was een tamelijk groot 
nndcrscheid in de wijze waarop in beide kabinetsperioden het beleid werd uitge-
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dragen; Warffemius gaat na of ook het beleid onder De Koning anders was dan 
onder Pronk. Dat blijkt in veel mindere mate het geval geweest te zijn. 

* * 
* 

Mevrouw M. C. de Wit-Mulder schrijft een reactie op het artikel over emancipatie 
van mevrouw T. Bot-van Gijzen in bet septembernummer van ons blad. 

* * 
* 

Mr. J. Reugebrink bespreekt bet rapport 'Herziening van de belastingwetgeving' 
van het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 
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door prof. dr. P. B. Boorsma 

l'rof. dr. P. B. Boorsma is hoogleraar Openbare 
Financii;n aan de afdeling Bestuurskunde van de T.H. 
Twente. /)aarw)6r was hij werkz.aam hij het ministerie 
ran Financii;n, laatstelijk als hoofd van de afdeling 
Uegrotingsvoorhereiding. Hij promoveerde aan de 
Vrije Universiteit op een theoretische analyse van de 
helastingafwenteling. 

'Oude verzuurde WIJn In oude 
lekke zakken' 

Ecn commcntaar op de nota van de informateurs De Galan en Halberstadt 

Hct 'Voorstcl van de Informateurs', hicrna te nocmcn het Lijmakkoord, heeft terecht 
waardcring ondervonden voor de beschrijving van de toestand van de schatkist. 
Omdat dit Lijmakkoord is geschreven in een situatie waarin als het ware het hele 
land vol spanning over de sehouders van de auteurs mee wilde lezen en poogde mee 
tc schrijven. is nog meer waardering verdiend. Vanuit die waardering mijnerzijds 
moet men mijn commentaar lezen, waarbij soms kritiek op het regeerakkoord en het 
Lijmakkoord door elkaar !open. 

547 

De ombuigingcn 
Ons land staat voor de grootste bestuur
lijkc uitdaging sinds de wederopbouw na 
1945. Die bestuurlijke uitdaging bestaat 
uit hct veranderen van een verzorgings
staat in een versoberingsstaat: in de eerste 
hclft van de jaren tachtig zal circa 25 
miljard moeten worden omgebogen, uit
gaande van de spoorboekjes in de Miljoe
ncnnota 1982. In de tweede helft van de 
jaren tachtig willicht weer eenzelfde be
drag. als het wonder van Slochteren op
houdt te werken en als geen nieuwe spec
taculaire bodemvondsten worden gedaan. 
(De meest recente bodemvondsten zijn gif
bclten.) Bij die ramingen voor de om te 

buigen bedragen moet men bedenken dat 
te weinig middelen beschikbaar zullen zijn 
voor de sanering van de gifbelten, voor 
het tegengaan van de verkrotting van de 
steden, om maar twee grote problemen te 
noemen. Ret regeerakoord bevat geen visie 
op die versoberingsstaat. Maar juist om
dat de ombuigingen problemen zullen 
blijven opleveren hadden de informateurs 
in hun nota aandacht moeten besteden 
aan de bezuinigingen. De beide informa
teurs geven een tamelijk technische para
graaf over de ombuigingen in de zoge
naamde ICCK-sfeer (sociale zekerheid, 
gezondheidszorg. arbeidsvoorwaarden 
overheidspersoneel en trendvolgers), een 
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paragraaf waarvan men kan stellen dat 
papier geduldig is. Waarom deze negatieve 
kwalificatie? 
a. De beide informateurs schrijven dat 
afgesproken wordt dat de 'politieke toet
singsgaten per 1 juli 1982 concreet en 
reeel gedicht zijn' 1. Maar hoe? Wat is 
concreet? Wat is reeel? De ombuigings
praktijk van de laatste jaren laat zien dat 
dit reele vragen zijn en dat de afspraak 
niet concreet is. 
b. Een tweede te maken afspraak betreft 
een verscherpte 'ZW-maatregel' (hopelijk 
begrijpt de Koningin dit; bedoeld is ken
nelijk een maatregel in de sfeer van de 
Ziektewet) of een andere dekking in de 
sfeer van de sociale zekerheid 2 . De toe
voegin!!: was niet opgenomen in het oor
spronkelijke voorstel en is in de bespre
kingen toegevoegd. We moeten maar af
wachten wat dat wordt, maar alles is 
denkbaar. 

Naast de opmerkingen over de bezuini
gingen in de ICCK-sfeer wordt in de 
epiloog gesteld dat verdere ombuigingen 
moeten worden voorbereid. Vlotweg wordt 
er dan geschreven dat de ombuigingsmo
gelijkheden in de diverse departementale 
begrotingen beperkt zijn. Maar waarop 
stoelt dat? Is bedoeld dat de mogelijkhe
den op de korte termijn beperkt zijn? Of 
bedoelen ze te zeggen dat de bereidheid in 
het kabinet beperkt is? 
Over de ombuigingsproblematiek wordt 
te weinig nagedacht op regeringsniveau, 
afgaande op de tot nu verschenen rege
ringspublikaties. De enige samenvattende 
visie is in wezen die van Den Uyl die alle 
ombuigingen wil toetsen op werkgelegen
heidseffecten. Dat een zeef zal worden 
gehanteerd wijst ten minste op stelselmatig 
beleid, maar water op de zeef aan voor
stellen zal worden gegooid is volstrekt niet 

1 Voorstel van de informateurs, 4-11-1981, p. 35. 
2 id., p. 35. 
3 id., p. 4-5. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 

548 

duidelijk. Er is eigenlijk geen visie op de 
versoberingsstaat en dus geen bezuini
gingsideologie. Omdat daarnaast moet 
worden geconstateerd dat op korte termijn 
grate bedragen moeten worden gevonden, 
ligt het voor de hand dat de suggesties 
zullen worden gevolgd die in ambtelijke 
Heroverwegingsrapporten zijn uitgewerkt. 
Van die ombuigingen kan men in elk ge
val stellen dat er veel meer denkkracht 
aan ten grondslag ligt dan aan de meeste 
ombuigingen waarvoor tot nu toe is geko
zen door de politici. Maar of de verande
ring van de maatschappij nu moet afhan· 
gen van de min of meer toevallige keuzen 
in de ambtelijke heroverwegingsrappor
ten? Uiteraard niet, zal men reageren, 
maar ook beide informateurs verwijzen 
naar deze rapporten, terwijl het de vraag 
is of er een andere weg is? Een andere weg 
is er alleen als de politici beginnen met 
het doen van meer fundamentele keuzen 
dan thans het geval is. 

De beoordeling van bet financieringstekort 
In par. 2.3 doen De Galan en Halberstadt 
moeite om duidelijk te maken dat zij het 
huidige financieringstekort te hoog vinden, 
maar geheel overtuigend is de passage niet, 
terwijl er eigenlijk ook niets, maar dan 
ook niets nieuws wordt voorgeschoteld. 
De boedelbeschrijving is in die zin 66k be· 
perkt gebleven tot een statische presentatie 
van de geestelijke boedel. 
Waarom is de passage niet overtuigend? 
In de eerste plaats wordt verwezen naar 
een uitspraak van Zijlstra die stelt dat de 
omvang van het tekort moet worden be
zien tegen de achtergrond van de conjunc· 
turele situatie s. De vraag is of het terecht 
is dat De Galan en Halberstadt naar zo 
een uitspraak verwijzen als de financiele 
situatie een half jaar na die uitspraak al 
weer verslechterd is. 
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In d~: twe~:lk plaats merken De G. en H. 
Pp. \fat de hennrdeling: van het financie
ring:~tckort mede dient te worden geba
~eerd op de aanwemling van dit tekort. 
Benutting vonr inwsteringen hijvoorheeld 
is gunstiger dan vnor inkomcnsnverdrach
tcn.· 1 Juist omdat De Ci. en H. claarna 
stelkn dat het tekort niettemin te hong is. 
nwg~:n we uit de geciteerde passage aflei
lkn da t ze daar iets mee hedoclen. maar 
wat'1 Met het financieringstekort van het 
Rijk is toch geen ruimte gecrecerd die is 
aangewend voor investeringen'! Het tekort 
is domweg het verschil tussen de totale 
ontvangsten en de totale uitgaven. het 
tekort is niet geoormerkt voor de inves
teringen. En welke investeringen hedoelen 
ze? De hruto nverheidsinvesteringen heh
hen ~inds llJ76 elk jaar een negatieve 
vnlum~:groei te zien gegeven! Omclat de 
zin op de gegeven plaats nonsensicaal is. 
vcrrnoed ik dat het volgende hedoeld is. 
De Ci. en H. komen uiteindelijk met een 
vnnrstel waarin het financieringstekort in 
19X2 niet wordt verlaagd naar de eerder 
gepresenteerde 6.5 r;; van het nationale 
inkomen. maar naar circa 7 'lr. Ze sugge
ren:n dat de marge van een half procent 
wordt aangewend voor de investeringen 
in het werkgclegenheidsplan. Eerder hecft 
de Studiegroep l3egrotingsruimte zich 
schuldig gemaakt aan dit financiecl-onzin
delijke denken. namclijk in het laatste 
ad vies opgenomen in Restek 'X I. Ook daar 
werd gesproken over de aanwencling van 
de kop in het tekort. voorhijgaande aan de 
samenstelling van de totale uitgaven. 
In de derde plaats is de hele passage niet 
overtuigend omdat een obligate opmer
king wordt gemaakt over de verdringing 
van hedrijven op de kapitaalmarkt door 
het lenen van de overheid op grote schaal. 
terwijl in het voorstel van beicle informa
teurs die verdringing wordt versterkt door 

I id. 
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het voorstel buiten de begroting om extra 
activiteiten direct op de kapitaalmarkt te 
Iaten financieren. 

Waarnm is de heschrijving niets anders 
dan een prcsentatic van de geestelijke 
boedef'l In de passage wordt niets nieuws 
gezegd: eerst worden de geluiden gehoord 
uit vooral de Financicn-hoek. daarna 
wnrdt als tegenwicht gesteld clat het tekort 
niet te sncl mag worden teruggebracht van
wege de verstoringen die dat teweeg zou 
kunnen brengen. Oat laatste geluicl is 
eerder geuit door de Commissie van Eco
nomische Deskundigen in het rapport 
Economische Groei in de Jaren Tachtig s. 
1 k meen dater ten aanzien van de discussie 
over het financieringstekort twee zaken 
over het hoofd zijn gezien eerst door de 
Commissie van Economische Deskundigen 
en daarna door de beide informateurs. 
In de eerste plaats is de benadering van het 
financieringstekort structureel te optimis
tisch. nog steeds. In de Miljoenennota 
19X I werd met vee! tam-tam een daling 
van hct financieringstekort in het vooruit
zicht gesteld. waarcloor de minister van 
Financicn een groot gecleelte van Neder
land opgelucht deed ademhalen. Ten on
rechte. omdat reeds toen duidelijk kon zijn 
clat de daling niet zou optreden, zoals ik 
voorspelde in mijn analyse voor de NRC 6. 

In de Miljoenennota 1982 were! wederom 
een daling van het financieringstekort in 
het vooruitzicht gesteld, nu met minder 
tam-tam. Toen de Commissie van Econo
mische Deskundigen adviseerde tot een 
behoedzaam beleicl bij het terugdringen 
van het financieringstekort were! wellicht 
uitgegaan van de ramingen in de Miljoe
nennota 1982. Maar weclerom gold clat de 
voorspelde daling van het tekort te opti
mistisch was. omclat met enige kennis van 
zaken gezien kon worden clat het tekort 

·' SER Commissic van Economischc Dcskundigen. Economischc Groci in de Jaren Tachtig, 
9-10-81' p. 48. 
6 Evenzo in cen vraaggcsprck met FEM. 
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voor 1981 en voor 1982 te laag werd ge
raamd. M.i. zijn ook beide informateurs 
te veel afgegaan op de cijfers verstrekt 
door Financien; in hun voorstellen hadden 
ze in kunnen gaan op de ramingen die te 
optimistisch worden opgesteld en daar
door voortdurend tot frustratie moeten 
leiden. 
In de epiloog worden overwegingen ge
noemd die buiten de oplossing van het 
conflict liggen. Gesproken wordt over de 
beheersbaarheid van de publieke financien 
en over de wens de informatievoorziening 
te verbeteren. Die aanbeveling is een stap 
in de door mij bedoelde richting. M.i. had
den beide informateurs er harder op moe
ten wijzen dat de departementen enkele 
wettelijke verplichtingen niet nakomen. 
Als de departementen zouden uitvoeren 
wat is voorgeschreven in de Comptabili
teitswet 1976 zou de informatiestroom 
over 's Rijks financien veel beter zijn. Ik 
doel hier op de verplichte administratie 
van de verplichtingen die zijn en worden 
aangegaan, verplichtingen die op een later 
moment tot uitgaven leiden. 
V oorts doel ik hier op de verplichting 
waar mogelijk en van belang prestatiege
gevens te verstrekken, omdat een presta
tiebegroting een hardere onderbouwing 
kan geven van de te autoriseren bedragen. 
Tevens wijs ik er op dat reeds in de Mil
joenennota 1980 wordt gesproken over 'de 
voorgenomen geautomatiseerde verwer
king van de extrapolaties' 7. Ik vraag me 
af waarom de hele financiele administra
tie van het Rijk nog niet geautomatiseerd 
is. Is echt uitbesteding van deze taak nodig 
om een beetje moderne informatievoor
ziening te krijgen? 

In de tweede plaats hebben de beide infor
mateurs in navolging van Financien ge
kozen voor een beleidsvariabele die m.i. 
niet meer juist is, te weten het financie-

7 Miljoenennota 1980, p. 67. 

s Miljoenennota 1982, p. 113. 
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ringstekort. Het financieringstekort is 
ruwweg te definieren als de uitgaven min 
de aflossingen min de ontvangsten. Dat de 
uitgaven worden gecorrigeerd voor deaf
lossingen is een praktijk die hoorde bij 
het niet meer toegepaste structurele be
grotingsbeleid. Nu het feitelijk tekort 
centraal staat moeten aflossingen als ge
wone uitgaven worden beschouwd, die 
ook moeten worden gefinancierd. Dat be
tekent dat centraal hoort te staan het be
grip financieringsbehoefte, dat is het finan
cieringstekort plus de aflossingen. 
Dat het niet om een academische discussie 
gaat mag blijken uit de bedragen voor de 
aflossingen: de aflossingen zullen volgens 
de Miljoenennota 1982 oplopen van 4 
miljard gulden in 1982 naar 7,7 miljard 
in 1986 8, terwijl de bedragen vermoedelijk 
wat onderschat zijn. In procenten van het 
nationale inkomen dus een duidelijke 
stijging. 
Op grond van het voorgaande is mijn con
clusie dat de Commissie van Economische 
Deskundigen en de beide informateurs de 
problematiek van het financieringstekort 
niet voldoende scherp hebben weergege
ven en daardoor te luchtig denken over 
de ernst van die problematiek! 

De doelstelling van de collectieve lasten
druk 
Bij de bespreking van het regeerakkoord 
noemen De G. en H. als prioriteiten de 
verbetering van de werkgelegenheid en de 
stabilisatie van de collectieve lastendruk. 
De G. en H. noemen de lastennorm welke 
geformuleerd is in het regeerakkoord doch 
doen verder zelf geen poging de norm 
duidelijker te formuleren. 
Een meer duidelijke formulering is be
paald wei gewenst, zoals ieder kan weten 
die de geschiedenis van de drukstijgings
normen heeft gevolgd. Onder andere door
dat in Bestek '81 de norm zo vaag was ge-
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formulccrd had hct kabinct Van Agt-I de 
ruimtc om de collcctievc lastcndruk stcrk 
te verhogen. 

r n het regeerakkoord is overeengckomen. 
de collectievc lastcndruk tc stahiliseren. 
Van de collcctieve la~ten worden uitge
zondcrd de aardgasbaten uit het huiten
land. de druk.stijging uit hoofde van de 
hinncnlandse aardgasprijsstijging. baten 
uit fraudcbcstrijding en (hogere) betaling 
door burgers en bedrijven voor dienslcn 
verricht door de overheid n. 

De formulering is z{J ruim gekozen dat 
ook in de komende jaren de norm van 
elastiek zal hlijken te zijn. omdat de norm 
veel interpretatie-ruimte biedt. Waar een 
afspraak over de drukstijging ruimte voor 
ontsnapping hiedt zal de ruimte onmiddel
lijk worden benut voor lastendrukstijging. 
Dat men daarover geen illusies moet heb
ben blijkt ook weer uit het Lijmakkoord 
waar over de solidariteitsheffing voorge
steld door De G. en H. wordt geschreven: 
'AI metal gaat het bij de beo;gde belas
tingmaatregel om een zaak die niet rele
vant is voor de collectieve lastendruk ... ' to 

Als de woorden 'al met a!' een voldoende 
argumentatie oplcveren voor het niet
relevant verklaren van een drukstijging, 
dan vrees ik het ergste voor de komende 
jarcn. De G. en H. hadden m.i. moeten be
klemtonen dat de norm voor de collectieve 
lastendruk scherper zou moeten worden 
geformuleerd. zodat er langs die weg geen 
ontsnappingen zouden kunnen plaatsvin
den. 

Enkele van die nntsnappingen zijn: 

a. Het tijdens de rit niet-relevant verkla
ren van een bepaalde ontvangst. Dit houdt 
in dat bij de berekening van de collectieve 
lastendruk een dergelijke ontvangst niet 
wordt meegeteld. 
Hoe slinks dat kan gaan laat de Miljoe-

" Zic Kamcrsluk 17000, nr. 6, p. 13 en p. 19. 
Ill Voorstcl, p. 32. 
11 M iljoenennota 1982, p. 111. 
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nennota 1982 zien. In een voetnoot, n.b., 
van een bijlage, n.h., worden de ontvang
sten uit hoofde van de verkoop van en 
rente op staatsschuld 'met ingang van 
1982 niet relevant verklaard.' 11 Een toe
lichting wordt niet verstrekt. Op die ma
nicr wnrdt een drukstijging weggepoetst 
van. afhankelijk van de toetsingstechniek, 
0.25 a OJ procentpunt, of anders geformu
leerd: de handhaving van een strakke 
norm is op die manier de noodzaak ont
lnpen van een additionele ombuiging van 
800 a 900 miljoen gulden! 
b. Een tweede ontsnapping is zeer fre
quent gehanteerd door het kabinet Van 
Agt-I en komt neer op het volgende. 
Raam de drukstijging in de Miljoenen
nota voor het komende jaar laag zodat 
zogenaamd voldaan wordt aan de doel
stelling. Als tussentijds de druk wordt ver
hoogd bijvoorbeeld door verhoging van 
tarieven, verbind daaraan geen beleidscon
sequenties en neem voor het daaropvol
gende jaar de hogere druk als uitgangs
punt. Zo is in de beginjaren van het kabi
net Van Agt-I regelmatig tussentijds het 
niveau van de collectieve lasten verhoogd 
en werd in de Miljoenennota steeds een 
bescheiden stijging gepresenteerd. Zou 
men de drukstijging meten van Miljoe
nennota op Miljoenennota en van MEV 
(Macro-Economisehe Verkenningen) 
op MEV dan is die ontsnappingsmogelijk
heid er niet. Het bezwaar van deze me
tingstechniek, toegepast bij het 1-procents
beleid, is dat een drukstijging niet aan de 
juiste periode wordt toegeschreven. Zou 
men overigens deze voorheen toegepaste 
metingstechniek in de Miljoenennota 1982 
hebben toegepast, dan zou de drukstijging 
uit hoofde van de belastingen lager uit
vallen dan Finaneien stelt; men is wat die 
techniek betreft consistent geweest. 
c. Een derde ontsnapping is frequent ge-
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hanteerd door het kabinet Den Uyl en het 
kabinet Van Agt en komt neer op het niet
relevant verklaren van een drukstijging 
door die statistisch te noemen. Voorbeel
den zijn de omzetting van de kinderaftrek 
in de kinderbijslag en van de investerings
aftrek in de investeringspremie. Op zich is 
de redenering die er aan ten grondslag ligt 
niet zo gek, maar het probleem is dat men 
het grootste deel van de collectieve lasten 
volgens dezelfde redeneringen 'puur sta
tistisch' kan noemen, namelijk waar het 
gaat om de lasten die dienen ter dekking 
van de herverdelende uitgaven. 

Er zijn dus voldoende redenen om de 
norm voor de collectieve lastendruk scher
per te formuleren, om te voorkomen dat 
tijdens een kabinetsperiode onenigheid 
kan rijzen over de interpretatie. Een 
vraag is bijv. ook wanneer sprake is van 
een inkomstenstijging ten gevolge van het 
profijtbeginsel. Gaan we in de toekomst 
bij de paragraaf over de niet-belasting
middelen verhalen krijgen over autonome 
stijgingen en endogene dalingen? 
Ook het uitzonderen van de extra aard
gasinkomsten door verhogingen van de 
binnenlandse aardgasprijs vraagt om 
moeilijkheden. Deze post is niet-relevant 
verklaard bij de toetsing van de drukstij
ging op verzoek van de PvdA. Waarschijn
lijk dacht de PvdA langs deze weg ruimte 
te creeren voor bijv. een werkgelegenheids
plan en heeft de PvdA deze zaak niet 
goed doordacht. Wat is het geval? Inmid
dels heeft het kabinet besloten tot een bin
nenlandse prijsverhoging voor gas die lager 
is dan de prijsverhoging die verdisconteerd 
was in de Miljoenennota 1982. Dat bete
kent een tegenvaller in de inkomsten. Zou 
deze tegenvaller worden gemeten als een 
lagere drukstijging, dan zou de tegenvaller 
kunnen worden gecompenseerd door de 
verhoging van andere ontvangsten binnen 
de norm. Omdat de tegenvaller zich af-

12 Voorstel, p. 33. 
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speelt buiten de norm voor de lastendruk, 
leidt de tegenvaller tot een hoger finan
cieringstekort en daarmee tot de noodzaak 
van extra bezuinigingen. Wat de PvdA 
zich zelf heeft aangedaan heeft ze zelf 
waarschijnlijk niet vermoed. 
Waarom de informateurs de solidariteis
heffing een niet-relevante drukstijging 
noemen is zoals gezegd onduidelijk. Ze 
schrijven er van uit te gaan dat de 'tijde
lijke financieringslast van zulk een pakket 
maatregelen waarschijnlijk zal worden 
aanvaard en niet tot afwenteling zal lei
den.' 12 Maar hoe ze dat kunnen veron
derstellen lichten ze niet toe. De geschie
denis van de arbeidsverhoudingen in Ne
derland na 1960 Ieert wei anders, helaas. 

Het werkgelegenheidsplan 
De informateurs behandelen het plan in 
wezen als een technisch plan dat op pun
ten moest worden bijgesteld. Als mecani
ciens liepen ze als het ware om een auto 
waarvan de motor op enkele onderdelen 
moest worden gerepareerd. Maar is er 
een auto? Zo ja, zit er eigenlijk wei een 
motor in? Ik vrees dater eigenlijk, om in 
de vergelijking te blijven, aileen sprake is 
van een antwerp op de tekentafel, waarbij 
de ruzie in het kabinet is uitgebroken 
over de vormgeving. De motor is niet be
sproken. Meer fundamenteel hadden de 
informateurs de vraag kunnen stellen of 
het hele plan geen 'gebakken Iucht' was. 
Het antwerp-plan doet denken aan zaken 
uit het verleden. Tijdens het kabinet Den 
Uyl werd in het kader van het 1-procents
beleid naast het bezuinigingsplan een 
'aanvullend beleid' gei"ntroduceerd. Tij
dens het kabinet Van Agt-I in het Bestek
beleid evenzo. Wat 'aanvullend beleid' 
precies zou betekenen was bij de indiening 
van de plannen steeds nogal onduidelijk, 
maar de visie was groots: het aanvullende 
beleid zou de werkloosheid drukken, zou 
de investeringen van de bedrijven stimu-
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krL'Il, wu geridlt in de houw iets doen. 
zou de economische groei versterken, etc. 
Tijdcn~ bcide kahinettcn mocsl het aan
vullcndc heleid gefinancicrd worden door 
ccn tijdclijkc maatregel, tocn: een tijdelijke 
tcknrt vcrgr1 1ti ng. 
Fn wat tijn de crvarin~·cn gcwecst met dat 
aarnulkndc helcid'1 Ecn dcugdclijke eva
luatic onthreekt. maar duidelijk is dat de 
lL'kortvcrgrnting gecn tijdelijke maatregel 
wa-,. Duidclijk is ook dat na de oorsrron
kelijke hclissingcn over de visionaire rlan
nen de ordinaire hudgettairc srellctjes 
werdcn gesrecld: allerlei claims worden 
door de derartementcn or tafel gelcgd en 
gehonorecrd ook al hadden ze met de 
oorsrronkelijkc doelstcllingen van het aan
\ ulkndc hcleid nicts te makcn. Aanvullend 
hclcid tcr vcrsterking van de economic 
kwam er met enigc ovcrdrijving or neer, 
dat geld gestoken werd in riolcring, in de 
grond. We kennen de rarabel van de slaaf 
die zijn talcnten in de grond bcgroef. In 
de rolitick is dat we] tolcrabel. 
Ook ecn crvaring met de eerste 'aanvul
lende beleidsrlannen' was, dat de uitge
trokken fondsen niet werden opgemaakt 
doordat er geen pasklare projecten klaar 
lagen. Tijdens de opeenvolgende invul
lingcn van de ombuigingsrondes werden 
dan ook rrompl delen van de uitgetrok
ken aanvullende belcidsmiddelen ge
schrart als ombuiging, n.b. Het toppunt 
van ironic is dan ook wei dat destijds door 
het kabinet Den Uyl in het kader van 
het aanvullende beleid de Wet Investe
ringsrekcning is geprcsenteerd, dat daarop 
reeds is bezuinigd door het kabinet Van 
Agt-1 en dat nu in hct Lijmakkoord weer 
ecn bedrag van de WIR ter grootte van 
300 miljoen gulden wordt 'herschikt'. 

Over het werkgelegenheidsplan nog de 
volgende opmerkingen. Gesproken wordt 

"' id., p. 27. 

11 id. 

15 id. 
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over een 'heroverweging van overheidsbe
stedingen gericht op de werkgelegenheids
effecten' ':1. Bedoeld is dat bezuinigings
voorstellen zullen worden getoetst op 
werkgelegenheidseffecten. Maar heeft het 
kabinet Den Uyl dat al niet eerder ge
daan? Tijdens het kabinet Den Uyl is er 
een lnterdepartementale Commissie ge
weest die de begrotingsuitgaven toetste op 
de arhcidsmarkteffecten. De rapporten van 
de lC A zijn ondanks verzoeken van de 
Tweede Kamer niet gepubliceerd. omdat 
de regering publikatie niet wijselijk achtte. 
Zo een toetsing is betrekkelijk zinloos, 
omdat in de toetsing niet worden betrok
ken de gevolgen voor de werkgelegenheid 
van bijvoorbecld de collectieve Iasten, van 
statistische drukstijgingen, van de inko
mensrolitieke maatregelen etc. Het idee 
is sympathiek, maar men had Iering kun
nen en moeten trekken uit eerdere erva
ringen. 
Gesproken wordt ook over 'maatregelen 
op het terrein van arbeidsmarktpolitiek 
(bemiddeling, subsidies, enz.).' 14 Maar dat 
klinkt ook zo vertrouwd in de oren. AI 
jaren worden gelden daarvoor uitgetrok
ken. via aanvullend beleid en via de regu
Iiere begroting. Maar wat zijn de ervarin
gen? Wil men omgeschoolde werklozen 
weer omscholen? Ook hier lijkt het papier 
weer geduldig te zijn. Dat geldt ook voor 
het eerste onderdeel van hct program: 
'Economisch herstel van en behoud en 
creatie van werkgelegenheid in de markt
sector door middel van rendementsherstel 
met aanduiding van een lange termijn
perspectief.' 1" Prachtig, die kromme vol
zin. Maar wat is die aanduiding van een 
perspectief? De informateurs noemen als 
eerste instrument de stabilisatie of ver
mindering van lastendruk, en stellen en
kele hladzijden verder meteen maar voor 
om de collectieve lasten te verzwaren. Ze 
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spreken over rendementshersel, doch doen 
voorstellen die de rentelasten zullen ver
zwaren. 
Een ander instrument dat wordt genoemdi 
is de MIP (Maatschappij voor Industriele 
Projecten). Waarom die nodig is naast de 
Nationale Investeringsbank is onduidelijk. 
Als het kabinet vindt dat de NIB anders 
zou moeten functioneren moet men de 
NIB veranderen, maar moet men niet weer 
een nieuwe instelling in het Ieven roepen. 
Ernstiger is dat de financiering van het 
instrument moet plaats vinden buiten de 
begroting om: de nodige 330 miljoen moe
ten extra-budgettair worden gevonden op 
de kapitaalmarkt. Is dat het lange-termijn
perspectief: een overheid die teveel blijft 
lenen op de kapitaalmarkt en buiten de 
begroting om bevoorrechte leners (MIP, 
woningbouwcorporaties) eerst toegang 
geeft tot de kapitaalmarkt? Overigens 
worden ook de NIB-leningen extra-bud
gettair verstrekt, onder staatsgarantie. 

Ik kom daarmee op de financiering van 
het werkgelegenheidsplan. Die deugt niet. 
Op de begroting wordt ca. 1250 miljoen 
gevonden; daarnaast moet 1350 miljoen 
+ PM gulden op de kapitaalmarkt worden 
geleend. Bij PM wordt gedacht aan 2,5 
miljard gulden. Bij de beoordeling daar
van moet men niet vergeten dat het finan
cieringstekort reeds (te) hoog is en dat 
de overheid ook langs andere wegen de 
ruimte op de kapitaalmarkt verkleint. Een 
voorbeeld van zo een andere weg is de 
voorgenomen verlaging van de te betalen 
pensioenpremies, een verlaging overigens 
die momenteel overigens niet door zou 
kunnen gaan wegens de lagere reservepo
sitie van het ABP. (Het laatste illustreert 
hoe snel er gaten geschoten worden in een 
ombuigingsplan.) 

Botsende visies? 
Als mijn commentaar juist is, komt het 
kabinetsbeleid en het Lijmakkoord neer 
op het doen van oude verzuurde wijn in 
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oude Iekke zakken. Alle voorgestelde 
elementen kennen we al uit het kabinet 
Den Uyl: aanvullend beleid naast ombui
gingen; een aanvullend beleid dat groten
deels nog moet worden uitgedacht; toet
sing op werkgelegenheidseffecten; finan
ciering via een 'tijdelijke' maatregel; finan
ciering van enkele sympathieke zaken bui
ten de begroting om direct op de kapi
taalmarkt; claims voor nieuw beleid, die 
overigens ten dele zullen worden gehono
reerd binnen de ruimte voor het nieuwe 
aanvullende beleid; etc. Er is niets nieuws 
onder de zon, zeker niet voor de twee 
hoofdrolspelers in het huidige kabinet. 
Dat desondanks een kabinetscrisis ont
stond moet dus oorzaken hebben die bui
ten de hier genoemde elementen Iiggen. 
Op grond van de economische situatie van 
thans en de komende jaren is het volstrekt 
duidelijk dat moet worden bezuinigd. Op 
grond van de stijgende werkloosheid en 
misschien vooral op grond van de snel 
groeiende jeugdwerkloosheid is het ander
zijds volstrekt duidelijk dat er werkgele
genheid moet worden gecreeerd. Den Uyl 
heeft dan ook volstrekt gelijk als hij door
dramt met zijn werkloosheidsplan: 'het 
moet en het kan, op met het plan'. 
Maar er moet ook worden bezuinigd, 
horen weal sinds 1976, en dat gaat moei
zaam. Ret is voor een politicus (en ook 
voor de wetenschapper) veel sympathieker 
om te bepleiten dat er wat aan de werk
loosheid moet worden gedaan dan om te 
bepleiten dat er moet worden bezuinigd: 
er is een natuurlijke neiging om het eerste 
pleidooi meer geloof te schenken. Daarom 
is het beter om in de huidige omstandig
heden eerst maar eens over de ombuigin
gen te praten om het volk duidelijk te 
maken dat de tijd van vroeger echt niet 
meer terug komt. Via de bezuinigingen 
moet de ruimte worden vrij gemaakt voor 
nieuwe werkgelegenheid. De Commissie 
van Economische Deskundigen heeft na
tuurlijk wei gelijk als ze stelt dat de om
buigingen niet te abrupt moeten plaats 

S< 



554 

:t 
ui-
en-
t-
!1-

an
Ul-

SOCIA.\1,-E('O~OMISf'H 

\ imkn, maar vcrdcr moct men aan die 
waarschuwing gccn acht schcnkcn: sinds 
ILJ76 zijn er gucdc vourspcllingcn voor de 
jarcn tachtig en zijn de ombuigingcn zo 
abrupt gcwcc~t'! Zijn cr nict \ulducndc po
litickc en bc-,tuurlijkc factorcn wcrkzaam 
die hct ombuigin!-!sproccs afrcmmcn? Juist 
duor die factorcn tc ondcrkcnncn moct je 
ab L'Ctlllomi,ch dc-,kundige waarschuwcn 

1e tcgcn ccn tc klein omhuiging-,plaw dan 
o- h(1uw je wat tcgcmlagcn in. wclke nodig 
e ;ijn omdat het ombuigingsproces veel 
tws frictie oplevcrL Wat het ombuigingspro

ces bctreft: de meest ernstige lacunc in de 
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nota van de informateurs is dat er vol
strekt gecn visie wordt gegeven op de rich
ling waarin de verzorgingsstaat zal wor
den bijgesteld. Met andere woorden: hoe 
zal de versoberingsstaat cr uitzien? Welke 
voorzieningen zullen in elk geval worden 
veiliggesteld? 

Dclden, 14 november 1981. 
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door mr. P. J. Verdam 

Mr. P. J. V erdam is Staatsraad in buitengewone dienst 
bij de Raad van State. Van 1970-1980 was hij com
missaris der Koningin in de provincie Utrecht. Daar
v66r was hij vanaf 1946 hoogleraar aan de juridische 
faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij 
was o.m. voorzitter van de Staatscommissie tot Her
ziening van het Ondernemingsrecht die in 1965 
rapport heeft uitgebracht. 

De raden van commtssartssen 
en de politiek 

Inleiding 

De medezeggenschap in onderneming en vennootschap heeft veel kanten. Een van 
de belangrijkste is zonder twijfel de invloed van de werkncmers via de onderne
mingsraden, die sinds de wet van 1979 een grote verzelfstandiging beleven. 

Minder opzienbarend, maar bepaald niet 
onbelangrijk is het recht van enquete, dat 
bij een wet van 1971 tot nieuw Ieven werd 
gebracht en ook aan de vakvereniging in 
handen werd gegeven. De fusie-gedrags
regels van de SER vormen een geheel 
eig.;:nstandig fenomeen: in goede samen
werking regelt hier de ondernemingswe
reld zonder hulp van de wet een moeilijke 
materie en dient daarmee stellig ook het 
belang der werknemers. Een beroepsrecht 
tegen handelingen van de ondernemings
leiding dient stellig hun belang. Maar ook 
een regeling als de wet op de jaarrekening 
is mede ontworpen met het oog op de be
langen van de werknemers, al gaat haar 
reikwijdte veel verder. Maar de spits van 
de medezeggenschap lijkt zich te richten 
op het instituut van de commissaris. Waar
om eigenlijk? 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 

Geschiedenis 
Voor de tweede wereldoorlog is het vraag
stuk van de medezeggenschap weinig aan 
de orde geweest. Twee belangwekkende 
publikaties werden er aan gewijd. Een dui
delijk socialistische benadering gaf G. van 
den Bergh in zijn 'De medezeggenschap 
der arbeiders in de partikuliere onderne
ming' (1924). Van anti-revolutionaire zijde 
werd medezeggenschap sterk bepleit in 
het werk van P. S. Gerbrandy 'De strijd 
voor nieuwe maatschappijvormen' ( 1928). 
Sindsdien hoorde men er niet veel meer 
van. 
De toenadering die in de bezettingsjaren 
tussen zoveel mensen van verschillende 
rang, stand en overtuiging door nood en 
samenwerking tot stand kwam, heeft stel
lig haar invloed gehad op de na-oorlogse 
verhoudingen in het Nederlandse onder-
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neming~kven. De samenwerking tussen 
wcrkgcvcr~ en wcrkncmer~ k rceg op lan
Lklijk niveau direct na de bevrijding ge
~taltc in de Stidlling van de Arheid. die 
vaak ~tcrvend. dan weer kvcnd. hclang
rijkc conflicten dikwijl.-; wist dp tc lossen: 
ccn permancntc hreuk. die altijd uitkomt 
op ccn. De puhlickrechtelijkc bcdrijfsor
gani-.atic. nu stcrk naar de achtcrgrond 
\erhuisd. hcdl V<Hlral in de landhouw 
maar <Hlk op andere gchicden \·orm ge
gc\ en aan ecn nieuwc ~amenwerking van 
de partner~ in hct hed rijfslevcn. 
Wat aldus nwgclijk bkek op hct nationale 
vlak en op hct niveau van de hedrijfstak. 
waarom zou datzdfde gccn vorm kunnen 
krijgcn op hct vlak van de ondcrncming? 
Mecr hij de vak hcweging dan hij de poli
tickc partijcn ligt de oor~prong van clezc 
gedachtc. De discussie komt op gang. al 
overhecrst hij velc ondcrncmcrs de vrees 
dat de wcrknemer op de stoel van de on
dcrnemer wil gaan zittcn. Enkcle hclang
rijke rapporten. zo ecn studic van de CNV
commissie onder kiding van prof. mr. N. 
Okma en ccn hrcdc studie van de Wiarcli
Bcckmanstichting hrcngcn clan de com
missaris in het becld. Nogmaals, waarom 
juist hem? 

De Nederlandse commissaris 
De Nedcrlandsc commissaris heeft in het 
intcrnationalc vcnnootschapsland een 
cigcn positie. Engeland kent als vennoot
schapsbestuur een soort raad van beheer, 
waarvan de full-time !eden vcrgelijkbaar 
zijn met de directie bij ons; een afzondcrlij
kc raad van commissarissen is hen vrcemcl. 
Frankrijk kent wei commissarissen, maar 
hun functie is meer comptabel. meer op 
hct financicel-tcchnische. dan op hct alge
meen beleid gericht. Het systeem van de 
Bondsrepubliek staat ons het meest na. 
al hebben de banken daar van oudsher 
vee! groter zeggenschap via de raden van 
commissarissen. De geallieercle bezettings
macht voercle daar in de kolen- en staal
scctor de paritaire samenstelling van de 
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raden met een neutrale voorzitter in, ter
wijl in de overige raden de werknemers 
cen derde deel der zetds bezetten. 
De positic van de Ncderlandse commissa
ris is van oudsher die van toezichthoudend 
adviscur. Dit mag zo wei gezegcl worden, 
al zijn de verschillen tusscn de ene raad 
en de andere zowel qua omvang als qua 
fcitclijke invloed vaak heel groot. Com
mi~sari~scn zijn vaak vertrouwenslieden. 
hctzij van de Ieiding dcr onderncming. 
hctzij van de aandeclhouders of van de 
financiCie werclcl. wat dat ook moge zijn. 
Men vindt onder commissarissen vee! 
economen. managers en juristen, van wier 
algemeen en/ of vakkundig inzicht men 
voordeel meent te kunnen hebben: figuren 
uit het bankwezen (meestal de eigen bank
relatie) en anderen die geacht worden 
goed ingevoercl te zijn in contacten met 
hedrijfslcvcn of ovcrheid. 
Aldus traclen zij op als aclviseur van de 
dirccteurcn. hun handelen in grote lijnen 
hekijkcnd. doorsprekend en eventuccl be
kritiscrend. clit alles met ecn juriclisch be
perkte zeggenschap maar met cen feitelijk 
vaak belangrijke inbrcng. 

Spits dcr mcdczcggcnschap 
Wanneer in ons land de gedachte der me
dezeggenschap opkomt. richt zich deze 
voor wat de onderneming betreft op drie 
punten: op de inspraak van de werkne
mers via de ondernemingsraden, op de in
spraak via de samenstelling van de Ieiding, 
en merkwaarcligerwijs pas later op de 
verhouclingen in de onderneming via het 
werkoverleg. Hier gaat het aileen over de 
samenstelling van de Ieiding. 
Wat de Ieiding van de onderneming be
trcft. kreeg in ons land de gedachte van 
het arheiders-zelfhestuur naar J oegosla
visch patroon weinig voet aan de groncl. 
In socialistische kring vindt die gedachte 
stcllig sympathie: die sympathie leidt meer 
tot een mincler warme opstelling ten aan
zien van een inbreng in de leidende col
leges. dan tot een positieve propaganda 
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voor het zelfbestuur; vermoedelijk hangt 
dat systeem te nauw samen met een econo
misch stelsel, waarbij aile produktiemid
delen in handen van de staat zijn. 
De invloed op de samenstelling van de 
Ieiding had zich kunnen richten op directe 
zeggenschap bij de benoeming van de 
directie. Ook die gedachte komt men nau
welijks tegen. Ongetwijfeld wil men ter
zake invloed, maar vrijwel aile denkbeel
den werken dat uit in een indirecte vorm: 
via ondernemingsraad en via raad van 
commissarissen. V erkiezing van een direc
teur via algemene verkiezingen wordt niet 
bepleit. 
De zaken zo staande, lijken de raden van 
commissarissen dan het meest geschikt 
om ook aan de invloed der werknemers 
gestalte te geven. De eerder wel minder 
vriendelijk aangekeken commissarissen 
moeten dan een minder vrijblijvend colle
ge zijn. In de raden moet de invloed der 
werknemers meer kunnen spelen en aan
deelhouders moeten dan bevoegdheden 
aan die raden afstaan, met name de be
noeming der directie: zo wordt de raad 
van commissarissen de spits der mede
zeggenschap. 

Naar concretisering 
De in 1960 ingestelde commissie-Verdam 
gaf aan deze gedachte vorm. Zij formu
leerde een wetsontwerp tot wijziging van 
de structuur der naamloze vennootschap. 
In de commissie zelf vond dit voorstel 
slechts een zeer krappe meerderheid; het 
werd na publikatie in begin 1965 van veel 
kanten sterk aangevochten. 
Zakelijk behelsde het voorstel het volgen
de: 

a. voor grote vennootschappen wordt een 
raad van commissarissen verplicht ge
steld; 

b. deze raad van commissarissen krijgt di
verse bevoegdheden, waaronder in elk 
geval de benoeming van de directie, die 
dus aan de aandeelhoudersvergadering 
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ontnomen wordt; 

c. de werknemers mogen tenminste twee 
leden van de raad van commissarissen be
noemen ingeval deze vijf of meer leden 
telt. 

De motivering was de volgende: 
De interne verhoudingen in de onderne
ming zijn sterk gewijzigd. Arbeid werd 
veel meer gedifferentieerd en eist van veel 
personeelsleden speciale kundigheid en 
mede-verantwoordelijkheid, waartoe toe
genomen scholing en algemene ontwikke
ling hen in staat stellen. Aan de werkne
mer komt als mede-werker meer erken
ning toe. De wet van 1928 heeft, naar de 
opvatting van die tijd, aile accent bij de 
aandeelhouders gelegd, maar de moderne 
tijd kent minder bemoeienis van aandeel
houders, meer autonome Ieiding en meer 
bewuste werknemers. Wil een onderne
ming het vertrouwen winnen van degenen 
die direct bij haar betrokken zijn, dan is 
een gelijkberechtiging van de werknemers 
in de vennootschapsstructuur vereist. 

Discussie 
Dit voorstel werd met name in onderne
merskringen scherp bestreden. Men was, 
en niet geheel ten onrechte, beducht voor 
zgn. belangencommissarissen, terwijl juist 
het streven was de raden vrij te houden 
van typische belangen-verdediging; inder
daad telden vele raden onder hun leden 
veel deskundig objectieve leden, en kon 
men voor het vele werk van zulke raden 
aile respect hebben; ook de vertegenwoor
digers van banken traden, hoe moeilijk dit 
tegenwoordig geloofwaardig lijkt, meer 
op als algemene raadgever dan als verte
genwoordiger van de kredietgever. 
De politieke programma's voor de verkie
zingen van 1967, in verband met de ver
vroegde verkiezingen inderhaast in elkaar 
gezet, schonken aan de ontwikkelingen een 
positieve aandacht. De KVP liet natuur
lijk de bezitsvorming vooropgaan, besprak 
verder enige andere punten van onderne-
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ming~rccht. en stddc vcrder: 'Ter bevor
dering van ccn gczonde male van mcde
hcslisscn 1al vonrts ten z.:.:rstc moekn 
wonkn gctradll tc komen tot de reali~e
ring van de rn"gelijkhcdcn waarhij nnk 
de w.:rknem.:r~ bet rnk ken worden hij de 
~arncn,telling \an de raad van cnrnrni~~a
ris~L'Il. Dit1al nwckn gcschicden op een 
/tldanigc wij1c. dat door de raad \·an com
mi.,~aris~L·n hct ondern.:ming~hclang als 
gL'hccl op .:en cv.:nwiL·htigc wijze kan wor
den hL·handdd'. 
Hct prngramma van de Anti-Rcvolutio
nairc Partij ~tclt op hct vochpoor van het 
Christclijk Natinnaal Vakvcrhond de ge
dachtc van ccn ondcrncmingsvergadcring. 
waarin de ondcrncming~raad participccrt. 
Voorts mod hcvorderd worden de invlocd 
van de wcrkncmcrs op hct hdcid. hij de 
grot.: ondcrncming.:n te verw.:rkelijken 
'door verkiczing van cen dec! van de com
missarissen door hct personccl of op ecn 
andere wijze. wclke aan de hiervoor hc
dodde gedachte recht doet'. Het zou de 
ARP nict geweest zijn, als er nict aan was 
tnegevoegd: 'Het gezag van de Ieiding der 
onderneming mag daarhij nict worden 
aangetast'. 
Het programma van de PvdA van 1967 
verlangt de verkiezing van arbeiderscom
missarissen en stclt zich dus duidelijk op 
dezelfde lijn. 

Wat de vakheweging aangaat. het CNV 
hecft zich. men mag wei zeggen: van ouds
her. gesteld op het stand punt van de mede
verantwoordelijkheid van de werknemer; 
zie hijv. het sociaal-politiek program van 
1959: 'De wetgeving inzake de rechtsvorm 
van de onderncming worde zodanig her
zicn. dat de arbeid - als onmishare en 
volwaardige factor in het produkticproces 
-de plaats verkrijgt, wclke met zijn be
tekenis en verantwoorclelijkheid in over
ecnstemming is'. Het NVV en in iets min
dere mate het NKV. heeft steeds ietwat 
wantrouwcncl gestaan tegenovcr dcelne
ming in de organen van nrganisaties. die 
zij in wezen bcschouwcn als tc zijn van ecn 
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Significant is nog het rapport van de 
'Grnep van Achttien', het in 1967 door 
ARP. CHU en KVP in het Ieven geroepen 
contactcomik clat de aanzet hecft gege
ven tot de oprichting van het CDA In het 
rapport van juni 1969 over 'De herziening 
van de ondcrnemingsstructuur' spreekt 
de groep zich duidelijk uit voor vergro
ting van de wcrknemersinvloed op de sa
menstclling van de raden van commissa
rissen met de conclusie 'dat een aantal 
plaatsen in de r.v.c. dat op redelijke wijze 
uitdrukking geeft aan de grote betekenis 
van de factor arbeid in de onderneming, 
toekomt aan personen, rechtstreeks door 
de werknemers of de ondernemingsraad 
gekozen', terwijl ruimte gelaten wordt 
voor andere regelingen 'welke op andere 
wijze aan de factor arbeid een overeen
komstige invloed op strategic en toezicht 
waarborgen ... mits in overeenstemming 
met de ondernemingsraad'. 
Vrij brede instemming dus met de gedach
te als zodanig: terughoudendheid ten aan
zien van een gctalsmatige opstelling. 

Het SER-advies van 1969 en de wet van 
1971 
Aan de SER komt de eer toe in deze zaak 
een oplossing te hebben aangedragen, die 
voor werknemers en werkgevers aanvaard
baar was, en dat is geen gemakkelijke 
zaak. 
Het zou te vcr gaan de hele geschiedenis 
van het beraad in de SER -commissie en 
de voltallige SER-vergadering te bcschrij
ven: dat is op een boeiende wijze gebeurd 
door prof. mr. G. H. A Schut in de bundel 
'Uit het recht' (1971 ). Voor de vcrgadering 
was de stand van zaken deze dat de werk
gcvers bleken niet afwijzend te staan ten 
aanzien van een invloed van de werkne
mcrs op de samenstelling van de r.v.c.; 
zij waren bereicl de aanbevelingen aan de 
aandcclhoudersvergadering eerst ter be
spreking voor te lei!gen aan de onderne-
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mingsraad. De werknemers bleken niet te 
hechten aan de rechtstreekse verkiezing 
van bepaalde !eden door de werknemers, 
en dachten aan benoeming door een soort 
samengestelde vergadering, waarvan aan
deelhouders en werknemers deel zouden 
uitmaken. 
De SER werd het eenstemmig eens over 
een regeling, waarbij nieuwe leden van de 
r.v.c. zouden worden benoemd door die 
raad zelf, waarbij zowel aandeelhouders
vergadering als ondernemingsraad een 
niet-bindend recht van aanbeveling zou
den hebben, terwijl beide ook een soort 
recht van veto zouden krijgen, afgerond 
met een beroep op de SER. 
In 1970 diende de regering een wetsvoor
stel in, dat deze gedachte overnam. Minis
ter Polak (VVD) verdedigde het; de PvdA 
stemde tegen. Dit kon de aanvaarding niet 
tegenhouden. 
De politieke programma's voor de verkie
zingen van 1971 zijn op dit punt weinig 
interessant. De zaak was in feite al beslist. 
Het werd de wet van 6 mei 1971. 

Evaluatie 
Eigenlijk is deze regeling nog te korte tijd 
in werking om al nauwkeurig aan te kun
nen duiden of zij goed functioneert. 
De regeling begon met het grote pluspunt 
dat zij berustte op overeenstemming tus
sen werkgevers en werknemers. V erder is 
een van de eerste dingen die opvalt, dat de 
regeling zeer ver gaat, namelijk door aan 
de werknemers inspraak te geven bij alle 
commissaris-benoemingen. Wei kleeft aan 
de regeling de schoonheidsfout, dat de 
benoemingen plaatsvinden door cooptatie. 
Wanneer men al gevreesd had dat de werk
nemers, onder aandrang van hun vakver
eniging, geprobeerd zouden hebben menig 
commissaris bij zijn periodieke aftreding 
te wippen, dan is die vrees niet bewaar
heid. 
De mede-verantwoordelijkheid voor de 
verkiezing van alle commissarissen blijkt 
wei moeilijk te verwerken te zijn. Van de 
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voor herbenoeming voorgedragen kandi
daten weet de ondernemingsraad vaak 
weinig af; men verbindt daaraan dan wel 
de eis van open baarheid der commissaris
sen-vergaderingen, teneinde voor die keuze 
beter gelnformeerd te zijn. Dit typeert dat 
het verschil tussen een rechtstreekse ver
kiezing en de marginale toetsing in een 
veto-recht niet goed overkomt. Beter is 
dat het geval wanneer, zoals ook wel ge
beurt, afspraken worden gemaakt over een 
verdeling van de zetels naar de mate waar
in in overleg meer met de wensen van on
dernemingsraad dan wei aandeelhouders 
zal worden gerekend. Maar die meer recht
streekse band was juist niet de bedoeling 
van de regeling zoals de SER die uitdacht. 
Zoals de zaken nu lijken te staan, kan men 
zeggen dat van de regeling geen misbruik 
is gemaakt, maar dat van de zijde der 
werknemers de regeling ook niet zo is be
nut als mogelijk zou zijn geweest binnen 
de grenzen der redelijkheid. 
Wanneer de regeling aan velen toch niet 
gebracht heeft wat men er van verwachtte, 
dan is dat mede het gevolg van de over
spannen verwachtingen die men vaak heeft 
ten aanzien van de macht en mogelijkhe
den van commissarissen, hetgeen te meer 
opvalt in een teruglopende conjunctuur. 

Onderneming en maatschappij 
Dat er direct na het totstandkomen van 
de regeling voor enige tijd rust in vennoot
schapsland zou komen- het is niet ge
beurd. 
Achteraf gezien kon men ook niet anders 
verwachten. Reeds toen de regeling nog 
in de maak was, traden er al allerlei ver
schijnselen op, die men nog niet verwer
ken kon, maar die toch hun invloed op het 
functioneren van de onderneming in het 
gehele maatschappelijk bestel zouden 
hebben. Ik noem enkele punten. 
Daarbij valt dan te denken aan enige ge
heel onverwachte sluitingen in het begin 
der 60-er jaren. Spoedig daarna kwam de 
vloedgolf der fusies. Enkele overplaat-
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~in~l'll naar hd buiknland gav~n d~ nodi
g~ bcm~ring. Bij v~d k l~incr~ nndcrnc
mingcn w~nl d~ b.v. d~ ni~uw~ r~chtsvorm. 
di~ hd b~cld naar buill'n hclangrijk vcr
andcrd~. 

I ntu~scn had vonr~tl d~ indu~triel~ ond~r
ncming hclangrijk aan fl<lfllllaritcit ing~
bod. Dat 11l<l~'>t <hlk w~l, want wclvaart 
en autumati-.cring warcn cr de nnrzaak 
van gcwcc-.t da t ecn helangrijk gcringer 
pcrL'L'ntagc van de wcrkncrners zijn werk 
\ond in de indu~tric: wat ver af '>laat. lijkt 
rninder nodig. Het vc~l grot~r b~slag van 
d~ dicn~tvcrlcnend~ s~ctor werkte de op
vatting in d~ hand dat economische groei 
taho~ is ~n dat doet d~ populariteit van de 
ond~rn~ming niet stijgen. 
Dan kwam hct mnm~nt dat economische 
gro~i niet slechts tabo~ was. maar weg
hl~cf. plaatsmaakt~ voor ~conomische 
achteruitgang. 
Dan komt de w~rkgeleg~nheid in het ge
ding ~n veel vcrhouding~n komen ine~ns 
in e~n ander Iicht te staan. Met name de 
verhouding van de staat tot de onderne
ming. Wanne~r moe! de staat bijspringen? 
Wnrdt de staat in het financieel-econo
mische kracht~nvcld getrokkcn op het mo
ment dat dat maatschappelijk verantwoord 
is. of bij wijze van zet in het zwarte-picten
spcl? En dan komt de vraag of de werk
gcl~g~nheid prevaleert ook als het bedrijf 
in kwestie op langere duur niet te redden 
lijk t. 
Het is niet ten onrechte de ongerustheid 
~n ontevredcnheid over de gang van zaken 
in neergaande conjunctuur die zich ont
laadt. en dat ni~t altijd terecht. op de 
hoofden van directeurcn en commissaris
s~n. en de houding van de werknemers 
teg~nover de organ~n der onderneming 
verscherpt. Zo komt de SER-regeling van 
1971 weer op de belling. 

Uitwaaicring en vcrdieping van de in
spraak 
Bij het begin van de discussies over mede
zcggcnschap had men vee! moeitc met de 
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fundering van die gcdachte: Vloeide zij 
voort uit d~ idee. dat de onderneming een 
gcmc~nschap was? Is de onderneming wei 
ccn gcmccnschap? Of was bet een ver
lang~n naar macht. of de gedachte dat 
mach! gcspr~id moet worden? Vanuit 
christclijkc kring wcrd stcrk de nadruk ge
lcgd op de mcdc-verantwoordelijkheid. 
Maar wat hicld die in') Is vcrantwoorde
lijkh~id dan nict hcpcrkt tot eigen taak op 
~igcn plaats? 
In de 60-er jarcn waaierdc de idee van me
dczcggenschap, nu onder de naam demo
cratisering. naar internationaal patroon 
uit over de universiteiten en hogescholen; 
dit leiddc tot de Wet Universitaire Be
stuurshervorming, die aan studenten en 
personeel medczeggenschap gaf met gelijk
tijdige vcrsterking van de topstructuur. 
Uit de 70-er jaren datecrt bet rapport van 
de commissie-Van dcr Burg (1975) dat 
mcdczcggenschap bepleit in de brede kring 
van gcsu hsidieerde verenigingen en stich
tingcn. Uiteraard bascren deze nieuwe 
vormen zich op een breder fundament dan 
aangedragen kon worden bij de pionieren
de plannen over medezcggenschap in de 
ondcrneming. Velerlei rapporten uit veler
lci hock bcstudeerden de inspraak. Vak
organisaties van wcrknemers en werkge
vers waren haast in continu-arbeid bezig; 
de politieke studie-stichtingen lieten zich 
allerminst onbetuigd; daar voegden zich 
later de maatschappelijke hulpinstellingen, 
ziekenhuizen en schoolorganisaties bij. 
Van a] deze studies noem ik hier speciaal 
het CDA-rapport Gespreide Verantwoor
delijkheid (commissie-Steenkamp 1978), 
omdat dat rapport wei het diepst op de 
vragen ingaat. 

'Gesprcide V crantwoordelijkheid' 
Dit rapport (men bedenke dat het geschre
ven werd in de tijd toen er althans nog van 
enige economische groei sprake was) stelt 
in samenvatting het probleem als volgt: 
De gangbare trend binnen onze economi
sche orde is. dat de overheid een toene-
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mende eindverantwoordelijkheid krijgt op
gedrongen in steeds meer vitale sociaal
economische kwesties. Dit leidt tot een 
welhaast geheel centraal geleide economi
sche bedrijvigheid bij investeringsbeslis
singen, inkomensverdeling en inkomens
bestedingen. Een dergelijke ontwikkeling 
staat haaks op wat in het CDA wordt 
voorgestaan terzake van het spreiden van 
verantwoordelijkheden. Dit stelt de econo
mische orde in zichzelf ter discussie. Deze 
ontwikkeling moet worden omgebogen 
naar een hergroepering van verantwoor
delijkheden waarbij o.m. voor onderne
mingen op het micro-niveau nieuwe be
leidsruimte moet worden gecreeerd voor 
het aanpakken van de sociaal-economische 
vraagstukken. Dit vraagt een structuur
scheppend en structuurhervormend op
treden van de overheid. 
Ret gaat dan om een structuur voor onze 
economische bedrijvigheid waarin onver
wachte ontwikkelingen verantwoord kun
nen worden opgevangen. Te veel planning 
beperkt het improvisatievermogen en on
derschat de mondigheid van mensen. Wij 
moeten in een structuurbeleid verantwoor
delijkheden vastleggen, waarin de nieuwe 
uitdagingen verantwoord kunnen worden 
opgevangen. 

Verantwoordelijkheid is een wezensken
merk van de naar het beeld van God ge
schapen mens. Er moet ruimte komen voor 
die verantwoordelijkheid, niet als een be
voegdheid tot beslissen zonder meer, maar 
met orientatie van de besluitvorming op 
rentmeesterschap en solidariteit. 
De aspiraties van de samenleving zijn nog 
te veel afgestemd op de economische groei 
der 60-er jaren. Dit roept allerlei afwe
gingsvragen op. Vroeger konden allerlei 
wensen tegelijk worden vervuld; nu moet 
er gekozen worden. Wij kiezen heel be
wust niet voor het op macro-economisch 
niveau overbrengen van de vele afwegings
beslissingen rond vrije tijd, werkgelegen
heid, inkomenspolitiek; wij gaan juist de 
andere kant op: op een zo htag mogelijk 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 

562 

niveau de verantwoordelijkheden leggen 
binnen de grenzen van goede coordinatie 
op meso- en centraal niveau 
Wetend dat op het niveau van de indivi
duele onderneming niet alles te bereiken 
valt bepleit het rapport voor de onderne
ming: 

- verdere uitbreiding van de bevoegdheid 
van commissarissen, die dan elk wezen
lijk belangrijk besluit zullen moeten goed· 
keuren; 

- daarbij wel de mogelijkheid van dele
gatie in overleg met ondernemingsraad en 
aandeelhouderscommissie, naar de direc
tie; 

- invoering van een meerjarenplan, goed 
te keuren door commissarissen; 
- invoering van verschillend stemrecht 
voor beleggingsaandeelhouders, resp. in
vesteringsaandeelhouders; 

- vervanging van de tegenwoordige coop· 
tatie-verkiezing van commissarissen door 
rechtstreekse verkiezing: een derde deel 
door aandeelhouders, een derde deel door 
werknemers en een derde deel door de 
aldus gekozenen. 

Ret dunkt mij dat deze gedachten alles
zins aansluiten bij de tendensen van ont· 
wikkeling, die wij binnen de onderneming 
waarnemen. 

Veranderingstendensen binnen bet onder
nemingsbestel 
Ook binnen de ondernemingswereld heeft 
zich de laatste jaren menige verandering 
voltrokken. 
Zo is de verhouding tot de aandeelhouders 
veranderd. De wet van 1971 heeft hen een 
belangrijk stuk zeggenschap ontnomen: 
de directie wordt niet meer door de aan
deelhouders benoemd; de jaarrekening 
wordt niet meer door hen vastgesteld (wei 
de winstverdeling); op die beide punten 
heeft de aandeelhoudersvergadering nu 
dezelfde bevoegdheid als de ondernemings
raad. Deze verminderde zeggenschap is 
niet geschikt om de betrokkenheid der 
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aandeellwuders te doen toenemen. Een 
aanded wonlt meer een hekggin!,!sartikd. 
al hlijft dat helangrijk van de ohligatie 
verschillen. Maar de vraag wordt wei of 
hct echtc risico-dragend kapitaal. met 
name de principil'k ime'>teerder. zich nog 
wd primair in het aamkd va..,tlegt. of mo
gelijk andere wegen wekt. 
M( 1edcrmaa hL·happijen. n 111cern -verhou
dingen. samcmlerking.'>\'(lflllen van velcr
k·i aard worden '>leeds mecr gehruikt voor 
imc ... tcringen. met allcrlei \OorlL'n variaties 
1 an heperking en spreiding van risico. 
Meer en meer vindt een scheiding plaats 
tmsen de 11.v .. die de dure machines in 
eigendom hedt. de onderneming. die de 
halffahrikaten heheert. en de maatschappij 
die de eigenlijke verwerking vcrzorgt; ka
pitaal en arheid !open uiteen. 
De zekerheid. die financiers vragen. lcgt 
vaak in fcitc ecn heslag op de gehouwcn 
en machines. waardoor de marges voor 
initiatieven soms uitcrmatc worden bc
perkt. om te zwijgen van het wettelijk be
slag. dat hijv. in de vorm van faillissement 
opdoemt en waartegen wcinig uit tc rich
ten valt. Overigens rijst de vraag of de 
Faillissementswet nict ecns op de hclling 
moct. Maar dat zou bier tc vcr voeren. 
Ook gaat hct het kadcr van dit artikel tc 
huitcn de vraag tc bcsprcken of in onzc 
huidige samenleving de kansen voor on
dernemingsdurf nict meer liggen in de 
kleinerc tot middclgroottc uitgroeiendc 
onderneming dan hij de giganten, die 
moral als zij sncl zijn uitgcschoten. steeds 
meer last krijgcn van de problcmen van de 
grote organisatie. 

Nu onze samenlcving dichtcr komt bij de 
post-industriele maatschappij (naar de 
definitic van Den Uyl ecn samenlcving. 
waarin mccr dan de helft van de werkge
legenheid gcvonden wordt bij de overhcid 
of de scmi-collecticvc sector). wordt bij 
wijzc van spreken op vcrschillcnd gcbicd 
de onderncming trendvolgcr in plaats van 
trendsetter. Bij wijzc van spreken. maar 
vee! praten is een van die trendvcrschijn-
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selen. De behoefte aan gesprek neemt eer
der af dan toe. maar dat heeft wei invloed 
op de prnduktiviteit. want tijd is geld. 
Dat moct ook hij erkennen die van mening 
is dat zonder inspraak de schade morecl 
en ecnnomisch groot zou zijn. 
Medezeggenschap vanuit verantwoorde
lijkheid kan dat beter in de hand houden 
dan medezeggcnschap vanuit de machts
idee. Albeda's gedachte de commissarissen 
nnk uit de eigen werknemers te recruteren 
- ik onderschat de bezwaren niet- speelt 
duidelijk op de eerste gedachte in. Niet 
de macht maar de volwaardige betrokken
heid laat de beste ruimte voor de produk
tiviteit die zelfs de post-industriele samen
leving nodig heeft. 
Macht stclt altijd teleur. In tijden van 
hoogconjunctuur hehben commissarissen 
ved minder te vertellen dan men vaak 
denkt; pas de medezeggenschap gaf hun 
wat meer macht; de feitelijke macht ligt 
bij de directie. Zij maakt plannen; zij 
denkt projecten uit en werkt die uit. 
Commissarisssen kunnen afhouden of sti
muleren. kritiseren of mogelijk wat aan
vullen; alternatieven aandragen is een 
fictie. Tegenslag en neergaande conjunc
tuur zijn in zichzelf machten die het kun
nen van commissarissen ver tc hoven 
gaan. Is het cenmaal zovcr dat de staat 
moct hijspringen. dan gccf ik zclfs in Ne
derland niet vcclmecr voor de invloed van 
commissarissen en mcdezeggenschap. 

Slot 
AI dczc ontwikkelingen vragen van de 
commissaris van dezc tijd vooral drie 
dingcn: 

I c. dat hij oog hecft voor een aantal aspec
tcn (nicmand hchecrst alles) van dczc ont
wikkclingcn op het economisch, sociaal 
en organisatorisch gebicd. Dit vraagt een 
sprciding van kcnnis en achtcrgrond van 
de commissarissen. 

2c. dat commissarissen de grotc lijn in het 
oog houden en de Ieiding niet met details 
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hinderen. Natuurlijk kunnen slechts zeer 
weinigen de grote lijn pakken zonder zich 
eerst door de details heengeworsteld te 
hebben, maar met dat worstelen hoeft men 
anderen niet lastig te vallen. 

3e. dat commissarissen zich richten op het 
belang van de onderneming en de direct 
bij die onderneming betrokkenen. Wereld
politiek behoeft men in een r.v.c. niet te 
bedrijven. Wei zijn ook raden van commis
sarissen raderen in het geheel van het na
tionaal sociaal-economisch gebeuren, 
maar voor nationale politick dienen die 
raden niet, al zal ieder lid zich mede Iaten 
leiden door zijn inzichten op breder vlak. 

Het CDA-program speelt op deze ontwik
keling goed in met het verlangen de raden 
van commissarissen tripartiet samen te 
stellen. Het PvdA-program verlangt dat 
de werknemers evenveel commissarissen 
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kunnen kiezen als de aandeelhouders, en 
is dus minder duidelijk. Minder dan een 
derde zal wel niet de bedoeling zijn en half 
om half legt meer accent op macht dan 
op volwaardige betrokkenheid. 
Het VVD-program bepleit handhaving 
van de regeling van 1971 en verzet zich 
tegen belangenvertegenwoordiging, maar 
het is wat laat dit pas op te werpen als er 
werknemersbelangen in het spel zijn. 
De tripartiet samengestelde raad van com
missarissen zal doelmatig kunnen functio
neren in de onderneming van vandaag, te 
mecr wanneer hun lcden de kritische en 
stimulerende functie van de raad beide 
zullen waarmaken. 
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door .1. G. Pckclharing 

1. (;. !'ekel!wring is werk::cwm hij de Nationale Wo
ningruad, als raron/wofd Hill de sector Bestuurs- en 
Oorgani.mtieontwikkeling in de provincies Noord
Ho/land en Utrecht. Hij schrijft dez.e bijdrage op 
fie/".\0011/ijf.;e fife/. 

Stadsvernieuwing: een orientatie 

Het februari-nummer van Christen Democratise he Verkenningen gaf onder meer een 
weergave van een gesprek over een aantal volkshuisvestingsvraagstukken. Een van 
de gespreksonderwerpen was de stadsvernieuwing. Een bijzonder gecompliceerd 
vraagstuk. 

De heer ir. W. F. Schut. die als gespreks
leider optrad. merkte in dit verband op, 
dat velen in ons land van mening zijn dat 
de stadsvcrnieuwing een onoplosbaar pro
hlccm is. Toch was de conclusie van dit 
gesprck dat de woon- en leefsituatie in veel 
stcdcn onaanvaardhaar is. Dat standpunt 
houdt dan in dat binnen de volkshuisves
ting hogc prioriteit aan de stadsvernieu
wing gcgeven moet worden. 
In dit artikel proberen wij een beeld te 
schctscn van de ontwikkelingen die in de 
steden gaande zijn en van de knelpunten 
die zich daar voordoen. In dit vcrband 
komt hct ovcrhcidsbelcid apart aan de 
orde. Hct artikel draagt een oricnterend 
karaktcr, dat houdt in dat op bcpaaldc 
puntcn - hoc interessant ook - niet diep 
wordt ingegaan. 
Hocwel de ontwikkelingen in de stcden 
vcclal vcrgelijkbaar zijn, kan de fcitclijke 
situatie van plaats tot plaats verschillen. 
Verschillende knelsituaties doen zich in de 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 

cnc stad in stcrkcrc mate voor dan in de 
andere. Dit artikcl bepcrkt zich daarom 
tot hoofdlijnen. 
De term stadsvcrnicuwing is nog niet zo
lang in gcbruik. In hct jaarverslag van de 
Rijksplanologischc Dienst over 1968 wordt 
cen hoofdstuk gewijd aan 'stadsvernieu
wing'. Daarna burgcrt deze term snel in. 
V 66r 1968 werd vooral gesproken over 
'het krottenproblecm', 'krotopruiming en 
sancring' en 'rcconstructie- en sancrings
plannen'. Het zou echter ecn misverstand 
zijn om te menen dat stadsvcrnicuwing 
aileen betrckking heeft op het plcgen van 
vcrvangende nieuwbouw op grotc schaal 
en het verbetcren van grote aantallen 
woningcn. Op zich uitcrmatc belangrijk, 
maar er is meer aan de hand. Hct ontwerp 
van wet op de Stads- en Dorpsvcrnieuwing 
(1980) omschrijft stadsvcrnicuwing als 'de 
stclselmatigc inspanning zowcl op stede
bouwkundig als op sociaal, cconomisch, 
culturecl en milieu-hygienisch gebied, ge-
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richt op behoud, herstel, verbetering of 
sanering van de door dichte bebouwing 
gekenmerkte gedeelten van het gemeente
lijk gebied'. Een veelomvattende ambitieu
ze omschrijving, waarbij de nadruk ligt 
op het procesmatige karakter van de stads
vernieuwing en de maatschappelijke aspec
ten ervan. 

Een korte terugblik 
Over de ontstaansgeschiedenis van de 
steden in Nederland zou veel interessants 
te vermelden zijn. Dat valt echter buiten 
het kader van dit artikel. Voor ons onder
werp zijn wei de ontwikkelingen sinds de 
negentiende eeuw van direct belang. 
De 19e eeuw kenmerkt zich door ingrij
pende maatschappelijke veranderingen. 
De gevolgen van de 'verlichting' werken 
door en de industriele revolutie brengt in
derdaad een omwenteling te weeg. De in
dustrialisatie en daarmee de werkgelegen
heid nemen sterk toe, vooral in de steden. 
De trek naar de stad wordt hierdoor ge
stimuleerd. Ook de verschillende land
bouwcrises veroorzaken een sterker wor
dende toeloop naar de steden. 
Binnen de steden ontstaat een grote vraag 
naar woonruimte. De steden groeien wei, 
maar kunnen niet aan die vraag voldoen. 
Met name de economische zwakkeren 
komen nauwelijks of niet aan bod. We 
zien in deze periode niet voor niets de op
komst van het proletariaat, zonder bezit 
en politiek machteloos. De overheid treedt 
niet sturend opals gevolg van de heersen
de, liberale, staatsopvatting. 'Laissez faire, 
laissez aller', of, anders gezegd, ieder 
moet maar voor zich zelf zorgen. 
Inderdaad zien we dat de welvaart toe
neemt, zij het, dat maar betrekkelijk weini
gen van die welvaart konden profiteren. 
Een groot deel van de stedelijke bevolking 
is op erbarmelijke wijze gehuisvest. 
Vanaf ± 1850 zien we ook een groei van 
de bevolking. Daarv66r was het aantal 
inwoners in Nederland vrijwel stabiel ge
bleven. Tussen 1700 en 1850 telde ons land 
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rond de twee miljoen inwoners. In 1900 
was dit aantal toegenomen tot vijf miljoen, 
een ongekende groei! 
Met name in de tweede helft van de 19e 
eeuw worden er op grote schaal woningen 
gebouwd. Vermeldenswaard is in dit ver
band een wijziging in de wet op het For
tificatiestelsel in 1874. Deze wijziging 
maakte mogelijk dat de steden konden 
bouwen buiten de stadswallen. Veel steden 
maakten daar een dankbaar gebruik van. 
Hele woonwijken werden in hoog tempo 
gebouwd. Juist in deze wijken zijn de pro
blemen waar we vandaag voor staan, ge
concentreerd. Deze wijken bestaan name
lijk uit duizenden eenvoudige woningen, 
die reeds lang aan verbetering of vervan
ging toe zijn. 
Tegen het einde van de 19e eeuw richt de 
overheid zich op het woningvraagstuk, 
zij het vooral uit een oogpunt van volks
gezondheid. In de troonrede van Koningin 
Wilhelmina in 1898 werd gesteld dat het 
woningvraagstuk het draaipunt is in de 
'sociale kwestie'. In 1901 komt de waning
wet tot stand. In deze wet wordt voor het 
eerst uitgesproken dat de volkshuisvesting 
een zaak is die de overheid rechtstreeks 
aangaat. Dat was een uitspraak die haaks 
stond op het overheidsstandpunt van v66r 
1900. Sinds 1901 is de overheidsbemoeie
nis met de volkshuisvesting steeds sterker 
geworden. De volkshuisvesting is in hoge 
mate een politieke zaak geworden, tot op 
de dag van vandaag. V olgens sommigen 
is de invloed van de overheid te sterk, 
maar dat is een andere discussie. 
Naast een aantal regelingen en kwaliteits
eisen met betrekking tot de woningbouw, 
maakte de woningwet het ook mogelijk 
dat woningcorporaties als zgn. toegelaten 
instellingen, woningwetwoningen konden 
gaan bouwen. Daarv66r was de woning
bouw voor het grootste deel in handen van 
particulieren. Enerzijds waren dat eige
naars/bewoners en anderzijds particuliere 
verhuurders. Sinds 1901 is het aandeel van 
de woningcorporaties geleidelijk toegeno-
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Tahel 1: woningbestand van v66r 1971 (CBS woningtelling 1971) 

ouderdom v66r 1906 190o-1945 na 1945 
totaal eigcndom aantal % aantal % aantal % 

eigenaarlbew. 230.965 41 451.884 39 633.240 32 1.315.819 

480.856 

899.904 

304.766 

728.794 

gemccntc 35.241 () 91.095 8 354.520 18 

woningbouwvcr. 10.691 2 1 ()1.430 14 727.783 36 

partie. inst. 35.838 6 87.662 8 181.266 9 

andere part. vcrh. 244.287 44 373.725 32 109.437 5 

totaal 556.752 100 1.165.796 100 2.006.246 100 3.727.449 

men. Op dit moment is het zo, dat de 
nieuwhouw van woningwetwoningen bijna 
volledig wordt verzorgd door woningcor
poraties. Bovenstaande tabel geeft een 
heeld van het woningbestand van v66r 
1971. uitgesplitst naar eigendom en leeftijd 
van de woningen. 

Uit de tabel blijkt, dat 85 % van de wo
ningen die v66r 1906 zijn gebouwd in 
handen zijn van particulieren. Daarvan is 
41 % eigendom van de bewoner zelf en 
44 % in bezit van particuliere verhuur
ders. Het grote aandeel van het particulier 
woninghezit, juist in de 19e eeuwse wijken, 
bemoeilijkt een gecoordineerde aanpak 
van de stadsvernieuwing. 

Bcknopte situatieschets 
Zoals gezegd concentreren de problemen 
zich in de wijken die in de 19e eeuw en 
in hct begin van de 20e eeuw zijn gebouwd. 
Overigens beperkt de problematiek zich 
nict tot aileen deze wijken, zoals we nog 
zullen zien. De bedoelde wijken bestaan 
uit woningen die niet voldoen aan eisen die 
momenteel aan woningen gesteld mogen 
worden. Vaak vertonen zij ernstige bouw
technische gebreken. Daarnaast missen 
deze woningen een aantal noodzakelijke 
voorzieningen, vooral op sanitair gebied. 
Ook met de woonomgeving is het slecht 
gesteld. Nauwe straten en weimg groen
voorzieningen zijn duidelijke tekenen van 
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een slecht woonmilieu. Licht en Iucht kun
nen vaak onvoldoende tot de woningen 
toetreden. Er is een groot tekort aan par
keermogelijkheden, waardoor de tach al 
nauwe straten vol staan met auto's. Voor 
kinderen zijn er volstrekt onvoldoende 
speelmogelijkheden. Hicr en daar zijn wo
ningen, krotten, gesloopt waardoor gaten 
zijn ontstaan, die nog niet zijn opgevuld. 
Oudere woningen zijn dichtgetimmerd, 
omdat zij niet mecr voor bewoning ge
schikt zijn. 

Het karakter van deze woonwijken is in 
de afgelopen 10-20 jaar ingrijpend ver
anderd. Het aantal inwoners is teruggelo
pen. Enerzijds komt dat door de gezins
verdunning, anderzijds hebben vee! bewo
ners deze wijken verlaten en elders hun 
heil gezocht. Andere bevolkingsgroepen 
die aangewezen zijn op woningen met lage 
huren hebben hun plaats ingenomen. Met 
name geldt dit voor jongeren en buiten
landse werknemers. Ik kom daar nog op 
terug. Het draagvlak voor de verschillende 
wijkvoorzieningen is te klein geworden. 
Buurtwinkels en bedrijven zijn gesloten of 
opgeheven. Dat geldt ook voor andere 
voorzieningen zoals scholen. 
De slcchte onderhoudstoestand van de wo
ningen vindt voor een belangrijk dee! zijn 
oorzaak in een gebrek aan financiele mid
delen en een te laat onderkennen van de 
problemen. Daardoor is de verwaarlozing 
soms zo ver voortgcschreden, dat van her-
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stel geen sprake meer kan zijn en er moet 
worden gesloopt. 
Zoals we zagen is een groot deel van de 
woningen eigendom van de bewoners zelf. 
Deze zijn meestal wei bereid om hun wa
ning te onderhouden, maar beschikken 
over het algemeen niet over het geld dat 
nodig is voor een ingrijpende woningver
betering. Verder dan een opknapbeurt 
komt het niet. Onzekerheid over de toe
komst van de buurt, bijvoorbeeld een mo
gelijke sanering stimuleert ook al niet tot 
het nemen van ingrijpende maatregelen. 
Dat zelfde geldt voor de particuliere ver
huurders. De huren zijn laag en daaruit 
kon de noodzakelijke woningverbetering 
niet worden bekostigd. Belangrijker nog is 
het feit dat de rendementen laag waren. 
Men kon in andere sectoren een hoger ren
dement van zijn kapitaal verkrijgen en dat 
deed men dan ook. 
Tot circa 10 jaar geleden bestonden er 
geen subsidieregelingen ter stimulering van 
onderhoud of verbetering, aileen ten aan
zien van krotopruiming. 
AI met al is het geen opwekkend beeld dat 
hier geschetst wordt. Gelukkig kan worden 
geconstateerd dat in de afgelopen 10 jaar 
daadwerkelijk met vernieuwing en verbe
tering is begonnen. Maar dat is nog maar 
een begin. Het geschetste beeld is nog niet 
gewijzigd. Daarom vraagt de stadsvernieu
wing in de komende jaren een bijzondere 
inspanning. 

Bevolkingsontwikkeling 
De groei van de steden heeft zich voortge-
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zet tot de zestiger jaren. Toen is er een 
kentering gekomen. Het aantal inwoners 
loopt terug en dat terwijl de totale bevol
king van ons land nog steeds toeeneemt. 
Tabel 2 gceft een overzicht van de mate 
waarin het aantal inwoners in de drie 
grootste steden is gedaald. 

Een belangrijke oorzaak is de al eerder 
genoemde trek uit de stad, veelal naar 
omliggende kernen. Er heeft op grote 
schaal suburbanisatie plaatsgevonden. De 
eengezinswoning in het groen blijkt een 
grate aantrekkingskracht uit te oefenen. 
Maar het betreft dan wei bevolkingsgroe
pen die zich dat in financieel opzicht kun
nen veroorloven. Zij die dat niet kunnen 
of niet willen blijven achter. Daarmee ver
andert ook de samenstelling van de bevol
king in de oude wijken. De problematiek 
van de grate steden kan niet los worden 
gezien van de omringende kernen. Regio
nale gemeentelijke samenwerking ten aan
zien van woonruimteverdelingsvraagstuk
ken en bouwprogrammering is dringend 
nodig, maar lijkt (nog) een utopie. 
Er is echter niet aileen sprake van vertrek. 
Er vestigen zich ook mensen in de steden 
en in de betrokken wijken, zij het dat het 
vertrek de vestiging overtreft. Bij de ves
tiging gaat het met name om groepen die 
aangewezen zijn op goedkope woningen. 
Onder hen bevinden zich relatief veel jon
geren en buitenlanders. 
Een tweede factor is het geboorte-over
schot. Het aantal geboorten per duizend 
inwoners neemt af, terwijl het aantal sterf-

Tabel 2: Het inwonertal van de drie grate steden, 1960, 1970, 1979 (CBS) 
------ ---

-~--~ 
~-~~-

1960 1970 1979 index (1960 = 1 00) 
------~-----~--

Amsterdam 869.602 831.463 718.278 83 
Rotterdam 729.852 686.586 582.396 80 
Den Haag 606.110 550.613 458.242 76 

------

Nederland 11.417.300 12.957.600 13.985.500 122 
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ecvalkn tcnminstc gclijk hlijft of zclfs Iicht 
tncnccmt. In vee] steucn zicn wij ecn nega
tid gehonrte-overschot. een sterfte-over
\chot dus. 

In dit kader speelt de gezinsverdunning 
CCII belangrijke rol. Het gemiddeld aantal 
pcr,oncn dat ecn huishouden vormt, daalt. 
Dat hangt samen met het tot voor kort 
dalend gchoortecijfer. maar ook met an
dere factoren. zoals: 

- de tendens dat kinderen op steeds jonge
re lecl'tijd zclfstandig gaan wonen; 

- het Ianger zelfstandig blijven wonen van 
nuderen; 

- de uitbreiding van hct aantal alleen
staanden door de groei van het aantal 
eL·htscheidingen. 

Als gevolg hiervan neemt het aantal per
'oncn oat een woning bewoont (de gemid
delde woningbezetting) steeds verder af. 
Dat geldt voor heel Nederland. maar voor 
de grote steden in het bijzonder. Enkele 
cijfers: over heel Nederland genomen 
daalde de gemiddelde woningbezetting van 
l-Ui in 1970 tot 2.99 in 1979. In datzelfde 
jaar hedroeg de gerniddelde woningbezet
ting in Den Haag 2.47, in Rotterdam 2.44 
en in Amsterdam 2.38. De verwaehting is 
dat deze ontwikkeling zich in de kornende 
jaren verder zal voortzetten. Zo heeft Ko
pcnhagen nu al een gemiddelde woning
bczetting van 2.0 en Stockholm zelfs 1.8! 

Deze ontwikkelingen belnvloeden in sterke 
mate de behoefte aan woningen en de dif
fcrentiatie van de te bouwen of te verbe
tcrcn woningen. 

Ecrdcr werd al aangegeven dat de sarnen
stclling van de bevolking in de oude wij
kcn aan verandcring onderhevig is. Dat 
gcldt ook voor de leeftijdsopbouw. De 
grocp die uit de stad wegtrekt. omvat rela
ticf vee] gezinnen met jonge kinderen. We 
zicn dan ook dat de lecftijdsgroep van 
0-19 jaar in de betrokken gebieden onder
vcrtegenwoordigd is, terwijl met de groep 
oudcren (vanaf 65 jaar) het omgekeerde 
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het geval is. Er is ecn duidelijke tendens 
tot vergrijzing. 

Buitcnlandcrs, Surinamers en Antillianen 
Wij merkten reeds op dat er zich onder 
de groepen die zich in de steden vestigen 
relatief vee] mensen van niet-Nederlandse 
herkomst bevinden: buitenlanders, Suri
naamse en Antilliaanse Nedcrlanders. 
Uit werkgclegenheidsoverwegingen wonen 
zij vooral in de grote steden, waar toch al 
sprakc is van woningnood. Zij zijn vaak 
slecht gehuisvest. Verschillen in cultuur en 
de taalverschillen zijn de oorzaken van 
communicatieproblemen op allerlei ter
rein. Daardoor wordt ook de integra tie van 
dezc mensen in de Nederlandse samenle
ving hemoeilijkt. 
De werving van buitenlandse arbeiders is 
al enkelc jaren geleden stopgezet. Tach 
neemt het aantal buitenlanders toe en wei 
door gezinshereniging. Het is namelijk zo, 
dat in het kader van de gezinshereniging 
ongehuwde kinderen van in Nederland 
verblijvende buitenlandse werknemers 
kunnen ovcrkomen. V erder kunnen, door 
hier te trouwen, buitenlandse mannen van 
21 jaar en ouder in aanmerking komen 
voor een verblijfsstatus. 
De gezinnen van de huitenlandse werkne
mers zijn aanmerkelijk grater dan het ge
middclde Nederlandse gezin. Zo kan de 
gemiddelde Nederlandse 15-jarige vrouw 
een kindertal verwachten van 1.59 - hoe 
merkwaardig dit ook klinkt. Voor de 
Turkse vrouw is dit aantal 5.05 en voor 
de Marokkaanse vrouw 7.68. Gezien de 
ontwikkelingen in andere Westeuropese 
Ianden zullen deze aantallen wei wat lager 
uitkomen. Desalniettemin betekent dit een 
natuurlijke aanwas waar terdege rekening 
mee moet worden gehouden. zowel op het 
gebied van de volkshuisvesting, als ten 
aanzien van het onderwijs, de sociaal-eco
nomischc sector en de sociale zorg. Zeker 
in een tijd waarin het ons land in econo
misch opzicht minder goed gaat, mag de 
aandacht voor de kwetsbare groepen in 
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onze samenleving niet verslappen. Een 
integrale aanpak is van groot belang. 

Behoefteraming - kosten 
De kwantitatieve omvang van het stads
vernieuwingsvraagstuk komt duidelijk 
naar voren in het rapport Kwalitatief Wo
ningonderzoek 1975, dat in 1980 ver
scheen. Deze studie werd verricht in op
dracht van het ministerie van Volkshuis
vesting. Omdat het onderzoek in 1975 
plaats vond en er zich sinds die tijd nog 
al wat veranderingen op dit gebied hebben 
voorgedaan, is dit onderzoek recentelijk 
bijgesteld, om de toestand van de woning
voorraad anno 1980 zo goed mogelijk te 
benaderen. 
Uit deze bijgestelde cijfers blijkt, dat ruim 
70 % (!)van de totale woningvoorraad ge
bouwd voor 1971, bouwtechnische gebre
ken vertoont. Die gebreken doen zich 
uiteraard niet in dezelfde mate voor. Van 
deze woningen komt 39 % in aanmerking 
voor zgn. klein herstel, terwijl 23 % toe 
is aan groot herstel. Ret percentage wo-
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ningen dat gesloopt moet worden bedraagt 
9 %. Als we kijken naar de verdeling over 
de leeftijd van de woningen, ontstaat het 
volgende beeld (tabel 3). (Voor de volle
digheid: het gaat over de woningen van 
v66r 1971). 

Deze cijfers spreken een duidelijke taal. 
Van de woningen die v66r 1906 zijn ge
bouwd is meer dan twee derde deel toe 
aan groot herstel of zelfs sloop. Ook in 
kwantitatief opzicht concentreren zich de 
problemen in de 19e eeuwse wijken. Dat 
neemt niet weg dat ook in later gebouwde 
wijken veel woningen in aanmerking ko
men voor grondige verbetering en ver
vanging. In het overheidsbeleid zal ook 
daaraan de nodige aandacht geschonken 
moeten worden, willen we niet in de situa
tie terecht komen dat de nieuwere wijken 
hetzelfde trieste beeld gaan opleveren als 
de woonwijken van v66r 1906. Dit klemt 
te meer als we ons realiseren dat de grens 
tussen de categorie 'groot herstel nodig' 
en 'moet gesloopt worden', gering is. Dat 
wil zeggen, dat indien er tenminste niet 

Tabel 3: bouwtechnische kwaliteit woningvoorraad (tot 1971), per 1.1.1980 (x 1000) 

geen herstel klein herstel groot herstel moet gesloopt 
Leeftijd no dig nodig nodig worden totaal 

-~--- ---- -·-

1906 54 44 146 111 366 
(15%) (15%) (40%) (30%) (100%) 

1906-1930 212 181 290 128 811 
(26%) (22%) (36%) (16%) (100%) 

1931-1944 146 133 99 30 408 
(36%) (33%) (24%) (7%) (100%) 

1945-1959 244 414 134 30 822 
(30%) (50%) (16%) (4%) (100%) 

1960-1964 152 279 90 9 530 
(29%) (52%) (17%) (2%) (100%) 

1965-1970 281 382 107 11 781 
(36%) (49%) (14%) (1 %) (100%) 

totaal 1.089 1.444 866 319 3.718 
(29%) (39%) (23%) (9%) (100%) 

------ -
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hc:l minimaal nodige aan herstel en verhe
tc:ring wordt gedaan, het aantal woningen 
dat aan sloop toe is. aanmerkelijk zal toe
nc:mc:n. 
Opvalknd en zorgwekkend is het grole 
aantal woningen dat volgens dit onderzoek 
gc:sloopl zou moc:tc:n worden vanwege 
~kchtc: houwtechnische kwaliteit en/of 
funderingsprohlemen. In lotaal gaat het 
om 319.000 woningen. In de jaren 1976-
1979 werden er gemiddeld 6.160 woningen 
per jaar om houwtechnische redenen af
gc:broken. Dit aantal is volstrekt onvol
doende. Er zullen in de komende jaren be
duidc:nd meer woningen moelen worden 
afgebroken en vervangen. wil er ernst ge
maakt worden met het voornemen om 
duizenden mensen niet Ianger dan echt 
nodig: is. in slechte woningen te Iaten wo
nc:n. Vraag is echter of grote aantallen 
mc:nsc:n bereid en in staat zullen zijn de 
met vervangende nieuwbouw samenhan
gende hogere huren op te brengen. Dat 
hier een spanningsveld ligt is duidelijk. Dit 
onderdeel van de stadsvernieuwing ver
dient dan ook metterdaad meer aandacht 
van de overheid. 

Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, 
dat met de stadsvernieuwing gigantische 
bedragen gemoeid zijn. De 'Nota over de 
Stads- en Dorpsvernieuwing' geeft een 
raming van niet minder dan 127,8 miljard 
(

1
) gulden. Sloop en vervangende nieuw

bouw vrag:en veruit het hoogste bedrag, 
namelijk 53 miljard, gevolgd door de post 
herstel en verbetering waarvoor 37 miljard 
gulden geraamd is. De overige nieuwbouw 
vereist 22,6 miljard. Met de inrichting van 
de woonomgeving is 8,9 miljard gemoeid, 
met planvorming 1,7 miljard, terwijl de 
directe huisvesting, zoals wisselwoningen, 
vcrhuis- en herinrichtingskosten, 4,6 mil
jard gulden belopen. 
Stadsvernieuwing is uiteraard geen een
malige opera tie die in een jaar zou kunnen 
worden uitgevoerd. Het is een proces, dat 
cen groot aantal jaren de nodige inspan
ning vraagt. In dit kader geeft de genoem-
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de nota een tweetal modellen voor de 
periode 1980-2000. In hel eerste model is 
verondersteld dat een jaarlijks uitvoerings
programma zou kunnen worden gehand
haafd op het niveau van de beg:roting 1981. 
In dat geval bedrag:en de kosten van de 
stadsvernieuwing 3.75 miljard gulden per 
jaar. Het tweede model gaat ervan uit dat 
het hele stadsvernieuwingsprngramma in 
het jaar 2000 zou zijn ingelopen. In dat 
geval bedragen de kosten 8,15 miljard 
gulden per jaar. 
Opgemerkt moet nog worden. dat het hier 
gaat over een zgn. dynamische raming. 
Dat wil zeggen dat er gerekend is met een 
voortschrijdend proces van veroudering 
van de woningvoorraad, waardoor de wo
ningen doorschuiven naar andere catego
rieen. 

Hct ovcrhcidsbclcid 
Het beleid van de overheid is in dit artikel 
al enkele malen ter sprake gekomen. Hier 
wil ik cnkele hoofdlijnen van dit beleid 
vermelden. vanaf de Tweede Wereldoor
log. 
Van 1945 tot 1970 was het beleid voor
namelijk gericht op de nieuwbouw. Dit 
om de in de oorlog opgelopen achterstand 
in te !open en om de toenemende groei 
van de bevolking op te vangen. Van stads
vernieuwing is aileen sprake in de vorm 
van de krotopruiming en sanering. In de 
zestiger jaren komt ook de reconstructie 
van de binnensteden in beeld. De wet op 
de ruimtelijke ordening van 1965, met 
name artikel 32, verklaart de reconstructic 
tot terrein van overheidszorg. 
Dat blijkt ook uit de verschillende rege
lingen die tot stand komen. Zo werd in 
1969 het 'bcsluit reconstructie- en sane
ringsplannen' van kracht. dat een soortge
lijke beschikking uit 1963 vcrving. Op 
grond van dit besluit konden gemeenten 
subsidie ontvangen in de kosten van ver
werving en sloop van woningen. Tengevol
ge van dit beleid worden er in deze periode 
betrekkelijk veel woningen afgebroken, 6f 
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omdat het krotten waren 6f ten behoeve 
van de verbetering van de city-functie van 
de steden, en het verkeer. 

Tegen het einde van de zestiger jaren ont
staat er een groeiend verzet tegen deze 
'kaalslag'. Actiegroepen, bewonersgroepe
ringen e.d. vragen op niet mis te verstane 
wijze aandacht voor het verbeteren van 
woningen en van de buurt in plaats van 
sloop. Mede onder invloed van deze acties 
verschuift vanaf 1970 het accent in het 
overheidsbeleid naar woningverbetering. 

In 1970 en 1972 komen beschikkingen tot 
stand ten aanzien van het verbeteren van 
woningen en woonbuurten en van rehabili
tatie. Krachtens deze beschikkingen kan 
een beroep gedaan worden op financiele 
steun van het rijk bij deze activiteiten. Als 
gevolg daarvan neemt de verbetering van 
particuliere woningen en woningen van 
woningcorporaties toe. Ook komt de aan
koop van particulier woningbezit door ge
meenten ten behoeve van verbetering op 
gang- zij het in beperkte mate. Na veel 
voorbereidingen wordt in 1976 het ant
werp van wet op de stadsvernieuwing inge
diend bij de Tweede Kamer. Deze wet 
werd (en wordt) als noodzakelijke aanvul
ling gezien op de bestaande wetten, name
lijk de woningwet en de wet op de ruimte
lijke ordening. Over dit wetsontwerp is in 
brede kring gediscussieerd. Maar ondanks 
de prioriteit die aan deze wet werd gege
ven bleef bet bij praten. 

Vooruitlopend op een der financiele rege
lingen van deze wet werd in 1977 de zgn. 
interim-saldo-regeling van kracht. Deze is 
van toepassing op een beperkt aantal ge
meenten en regelt onder meer dat het rijk 
in daartoe aangewezen vernieuwingsge
bieden, het gehele verschil zal vergoeden 
tussen enerzijds de kosten van voorberei
ding en uitvoering van verbeterings- en 
herindelingsplannen en anderzijds de op
brengsten die daaruit voortvloeien. Deze 
regeling is nog steeds van kracht, want de 
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wet op de stadsvernieuwing is er ook nu 
nog niet. 

In 1980 verscheen het gewijzigde antwerp 
van de wet op de stads- en dorpsvernieu
wing. Belangrijke uitgangspunten van dit 
antwerp zijn: 

- de decentralisatie van de stadsvernieu
wing; 

- het streven naar eenvoudige en doel
treffende procedures en instrumenten; 

- het beschouwen van de stadsvernieu
wing als onderdeel van bet ruimtelijk be
leid. 

Het is bier niet de plaats om uitvoerig op 
dit onderwerp in te gaan. Wei is het van 
belang te constateren dat een snelle afhan
deling van dit wetsontwerp van bijzonder 
groot gewicht is voor de stadsvernieuwing 
en allen die daarbij betrokken zijn. 

Financiering 
Zoals al eerder is aangegeven, zijn er met 
de stadsvernieuwing enorme bedragen ge
moeid, zelfs bij een minimaal noodzakelijk 
uitvoeringsprogramma. Enkele opmerkin
gen over de financiering mogen daarom 
in dit artikel niet ontbreken. Het gevoel 
van onoplosbaarheid van de stadsver
nieuwingsproblematiek hangt nauw samen 
met de financiele aspecten, want: kon er 
in een peri ode van toenemende welvaart a! 
met al toch onvoldoende geld worden vrij
gemaakt voor de stadsvernieuwing, nu we 
geconfronteerd worden met enige econo
miscbe teruggang, lijkt dat haast onmoge
lijk te worden. Een eenvoudige oplossing 
is er dan ook niet. Stadsvernieuwing is een 
zeer complexe zaak. Ook de financiering 
ervan is ingewikkeld en mag niet simpeler 
worden voorgesteld dan in werkelijkheid 
bet geval is. Er zal in verscbillende rich
tingen moeten worden gezocht naar extra 
inkomsten, in combinatie met een beper
king van de kosten. In eerste instantie valt 
dan te denken aan de stichtingskosten van 
woningen, inclusief de grondkosten. Zoals 
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hct CDA-programma aangecft, dient ter
zake een acticf helcid te worden gevoerd. 
Voor de goede orde: ik pleit niet voor een 
znnder meer Iaten vervallen van (delcn 
van) de 'Voorschriften en Wenken'. Jaren
lang is er gestreefd naar een goede kwali
teit in de sociale woningbouw. Nu dezc 
kwaliteitseisen zijn vastgelegd, mogen zij 
niet in een vlaag van bezuinigingsdrift 
overhoord worden gezet. Wei zou kritisch 
bekekcn moeten worden of er aanpassin
gen mogelijk zijn die tot besparingen lei
den zondcr het kwaliteitsniveau van de 
wooing wezenlijk aan te tasten. Het gaat 
hier om belangrijke beleidsbeslissingen die 
met de nodige zorgvuldigheid moeten wor
den voorhereid en genomen. Rijksover
heid. gemecntelijke overheden, verhuur
ders en ]murders zullen een steentje moe
ten hijdragen. Daarbij mag echter de on
dcrlinge samenhang van te treffen maatre
gclen nict uit het oog worden verloren. Het 
gevaar is anders niet denk beeldig dat be
paalde groeperingen hovenmatig worden 
hclast. Ook voor de volkshuisvesting geldt 
dat cr cerlijk moet worden gedeeld en dat 
de sterkste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen. 

Voor de r(jksoverheid geldt naar mijn me
ning dat het aandeel van de volkshuisves
ting binnen de rijksbegroting zou moeten 
worden opgevoerd. Als het CDA-program
ma 'Om ecn zinvol bcstaan' terecht stelt 
dat 'ecn goede volkshuisvesting erkend 
(wordt) als een eerste levensbehoefte en 
dus als een sociaal grondrecht', dan is 
aileen al op grond daarvan een extra toe
name goed verdedigbaar. Om dezelfde 
rcden zou er binnen de volkshuisvestings
begroting een hogere prioriteit aan stads
vcrnieuwing kunnen worden gegeven. Bij 
stadsvernieuwing gaat het wei heel in het 
hijzonder over groepen mensen die in een 
achterstandsituatie verkeren en er veelal 
ook in financieel opzicht zwak voor staan. 
In dit verband moet nog worden gewezen 
op de extra inkomsten die het rijk gaat 
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ontvangen ten gevolge van de huurharmo
nisatie. Daardoor vindt namelijk een ver
snelde afbraak plaats van rijksbijdragen in 
de woningwctsector. Het zou als vanzelf 
moeten spreken dat deze extra inkomsten 
ook binnen de volkshuitvesing worden be
steed. 

Het grote belang dat gemeenten hebben 
bij een goede huisvesting van haar inwo
ners, ligt voor de hand. De gemeenten 
hebben ook invloed op de stichtingskosten 
van woningen, in verband met de grond
prijzen. De laatste jaren zijn met name de 
grondprijzen over het algemeen sterk ge
stegen, met alle prijsverhogende gevolgen 
van dien. Onderzocht zou moeten worden 
of die prijsstijging kan worden beperkt. 
Ook zou kunnen worden bezien of even
tuele positieve saldi van de grondbedrijven 
van gemeenten in deze richting bestemd 
kunnen worden. 
Helaas beschikken de gemeenten met de 
grootste problemen veelal niet over vol
doende financiele middelen. Zeker nu op 
verschillende gcbieden wordt beknibbeld 
op het gemeentelijk budget, krijgen de ge
meenten het steeds mocilijker. De bezui
nigingsactiviteiten van de rijksoverheid 
zijn duidclijk voelbaar. Maar toch: de ge
meenten moeten- meer dan ooit- priori
teiten stellen! 
Eerder in dit artikel heb ik gewezen op het 
belang van intergemeentelijke samenwer
king, met name tussen de steden en de om
liggende gemeenten. Deze zijn gegroeid 
ten gevolge van de vestiging van inwoners 
uit de stad, waaronder relatief vee! beter 
gesitucerden. Het is mijns inziens zeker te 
overwegen om de onderlinge betrokken
heid van de bedoelde gemeenten ook 
financieel tot uitdrukking te Iaten komen. 

Dat ook de verhuurders een extra inspan
ning dienen te leveren, behoeft nu geen 
bctoog meer. En dan gaat het om mcer 
dan de te verwachten extra-inkomsten uit 
de huurharmonisatie. Daarnaast dient er 
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een werkbare aankoopregeling te komen 
voor woningcorporaties en, waar nodig, 
gemeenten. Samenwerking tussen woning
corporaties en gemeenten bij ondermeer 
de aankoop van woningen in stadsver
nieuwingsgebieden is van wezenlijk be
lang. Zoals we al zagen is het bezit van 
woningcorporaties in stadsvernieuwings
gebieden niet omvangrijk. Dat neemt niet 
weg dat voor woningcorporaties ook op dit 
gebied een taak ligt, die overigens hier en 
daar wordt opgepakt. De inkomsten van 
de huurharmonisatie kunnen de woning
corporaties goed gebruiken voor de acti
viteiten in de stadsvernieuwing, de woning
verbetering en het onderhoud en de isola
tie van woningen. 

Tenslotte de huurder. Naar mijn mening 
mag ook van de huurder een extra bij
drage worden verwacht - zij het onder be
paalde voorwaarden. De extra bijdrage 
van de huurder kan worden gevonden in 
de sfeer van de huurverhoging en van de 
huurharmonisatie. Wat de huurverhoging 
betreft, moet worden bedacht dat de huren 
in de eerste jaren na de tweede wereld
oorlog kunstmatig laag zijn gehouden. Dit 
had tot doel de vraag naar goederen en 
(andere) diensten te vergroten, ter stimu
lering van de economie. Die achterstand is 
nooit ingelopen. En nog steeds is de mate 
van huurverhoging uiteindelijk een poli
tieke zaak. Ook in de afgelopen jaren is 
de verhoging achtergebleven bij de bouw
kostenontwikkeling. Maar dat gaat dan in 
feite ten nadele van de volkshuisvesting. 
Volkshuisvesting wordt zodoende een on
derdeel van het sociaal-economisch beleid. 
Tegen deze achtergrond verdient het dan 
ook aanbeveling dat de huurverhoging ge
lijke tred gaat houden met de bouwkosten
ontwikkeling. Daardoor komt er meer geld 
beschikbaar voor de volkshuisvesting; en 
dat dat hard nodig is hoop ik voldoende 
te hebben aangetoond. Maar de lasten 
moeten zo eerlijk mogelijk worden ver
deeld. Dat brengt ons op het vraagstuk 
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van de aanvaardbare huurquotes. In zijn 
verslag over 1980 stelt de Nationale Wo
ningraad terecht dat de huurquote voor 
een huurder met een modaal inkomen, 
van maximaal 17 % van het belastbaar in· 
komen acceptabel is, mits de rijksoverheid 
voldoende prioriteit aan de volkshuisves
ting geeft, en mits het recht op individuele 
huursubsidie wettelijk wordt vastgelegd. 
V oor mensen met een laag inkomen client 
dan een zodanige huurquote te worden 
vastgesteld dat het in het CDA-program
ma genoemde grondrecht op goede huis
vesting ook verwerkelijkt kan worden. 

In Nederland zijn grote groepen huurders, 
die gelet op hun inkomen een te lage huur 
betalen. Zo'n 600.000 huishoudens beta
len niet meer dan 9 % van hun inkomen 
aan huur, en nog eens 800.000 huishou
dens betalen tussen 9 en 14 % van hun 
inkomen aan huur. 

V oor een deel betreft dat men sen die in 
kwalitatief slechte woningen wonen. Waar 
de huur die zij betaalden te laag was in 
vergelijking met hun inkomen, was die 
huur wellicht in overeenstemming met of 
zelfs te hoog voor de kwaliteit van de wo· 
ning. Maar een ander deel betaalt een 
huur die zowel ten aanzien van de kwali
teit van de woning als in relatie tot hun 
inkomen een (veel) te lage huur is. 

Dat kan dankzij de subsidies die de over· 
heid heeft verstrekt. Maar er is duidelijk 
sprake van een onrechtvaardige verdeling 
van lasten als we letten op de zeer hoge 
huurquote die bijvoorbeeld door de huur· 
ders in de stadsvernieuwingsgebieden en 
de nieuwbouw moet worden opgebracht. 

Tegen deze achtergrond moet dan ook 
worden gesteld dat er tegen de huurhar
monisatie geen bezwaar behoeft te bestaan 
mits de positie van de economisch zwak
sten in onze samenleving niet wordt aan
getast. Ik kan in het bestek van dit orien· 
terend artikel niet verder gaan dan het 
noemen van een aantal mogelijkheden tot 
financiering. De uitwerking ervan in de 
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kom~:ndc jarcn vraagt ccn afgewogen be
lcid. 

Tcnslottc 
Bij stadsvcrnieuwing hebben we te maken 
met vrijwel aile elcmcnten van de volks
huisvcsting. Het kenmerkende van de 
stadsvernieuwing is dat deze elementen. 
met de daarmee samenhangende proble
mcn. zich gclijktijdig. in hevige mate, op 
ccn betrckkelijk klein gebied voordoen. 
Ecn aantal aspecten zijn in dit artikel aan 
de orde geweest. Andere. zoals het bouwen 
\ nnr de buurt. het spreidingsbelcid en de 
woonruimteverdeling. de inspraak en plan
ning zijn aileen maar genoemd. Niet om
dat deze niet belangrijk zouden zijn. maar 
omdat de ruimte ontbreekt. We! hoop ik 
aangetoond te hebben dat stadsvernieu
wing een wezenlijk en omvangrijk pro
blccm is binnen de volkshuisvesting en 
daarom hoge prioriteit verdient. 
Hct CDA-programma 'Om ecn zinvol be
staan · stelt. dat in de peri ode 1981-1985 
ccn verdubbeling van het stadsvernieu
wingsaandeel in het budget van 1980 moet 
plaatsvinden. Dat is zeker een stap in de 
goede richting. Hierbij moet wei worden 
opgemerkt dat goed onderhoud van wo
ningcn zal voorkomen dat voortijdig tot 
groot herstcl of sloop moet worden over
gcgaan. Daarom dient ook in het beleid 
aan dit aspect de nodige aandacht te wor
den gegeven. Verder is het van groot belang 
dat woningen van particulieren die niet in 
staat of niet bereid zijn hun woningen op 
vcrantwoorde wijze te onderhouden, kun
ncn worden aangekocht door gemeente of 
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woningcorporaties. Op korte termijn dient 
er ecn wet op de Stads- en Dorpsvernieu
wing te komen. Daarin zal onder meer 
duidelijkheid moeten worden gegeven over 
de financiCie bepalingen. waaronder de 
su bsidieregelingen. 
Last but not least moet hierin de inspraak 
goed worden geregeld. Stadsvernieuwing 
is een proces. waarbij velen betrokken zijn. 
Oat geldt primair de bewoners van de be
trokken wijken. Zij zijn het waar het uit
eindclijk om gaat. Oat zal in de procedu
res daadwerkelijk tot uitdrukking moeten 
komen. 

Geraadplecgde literatuur: 

- Stadsvernieuwing, een sociologisch 
trendrapport; Leon Deben en Johannes 
van der Weiden, Amsterdam 1979. 

- Nota over de .wads- en dorpsvernieu
wing, MVRO, Den Haag 1980. 

- Behoeftcraming stadsvernieuwing, 
MVRO, Den Haag 1981. 

- Jaarverslag 1980 Nationale Woning
raad, Almere 1980. 

- Woningraad informatiekrant, diverse 
uitgaven. 

- Om een zinvol bestaan, CDA-verkie
zingsprogramma '81-'85, Den Haag. 
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door A. J. F. M. W arffemius 

A. J. F. M. Warffemius (geb. 1957) studeert bestuurs
kunde aan de TH-Twente, waar hij eind dit jaar zijn 
studie hoopt af te ronden. Van augustus 1978 t/m 
januari 1979 heeft hij stage gelopen bij de CDA Twee
de Kamerfractie. Zijn werkterrein lag op het gebied 
van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking 
en defensie. 

Het ontwil(kelingssamenwerkings
beleid van de kabinetten Den 
Uyl en Van Agt 

Inleiding 

Ontwikkelingssamenwerking behoort in het christen-democratisch denken een be
langrijke plaats in te nemen. Het streven naar een ontwikkelingssamenwerkings
beleid gebaseerd op solidariteit en rechtvaardigheid, als concretisering van de 
Bijbelse rechtvaardigheid, moet in dit denken centraal staan. 
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In dit streven past niet het bezuinigen op 
de ontwikkelingssamenwerking nu het Ne
derland zelf economisch minder goed gaat. 
Toch zijn er politici die dit voor ogen 
hebben.l Het CDA heeft in haar verkie
zingsprogramma 'Om een zinvol bestaan' 
het belang van de ontwikkelingssamen
werking nadrukkelijk onderkend door het 
hoofdstuk 'Internationale solidariteit' he
lemaal aan het begin van het programma 
te plaatsen. Terecht wordt daarin gecon
stateerd dat wij geneigd zijn om allereerst 
op onszelf te !etten. 

heeft het ontwikkelingssamenwerkingsbe· 
leid een belangrijke rol gespeeld. Toch lijkt 
bij vele mensen het beeld te bestaan dat 
het kabinet Den Uyl progressiever is op 
het gebicd van de ontwikkelingssamen· 
werking dan het kabinet Van Agt. Het 
doel van dit artikel is tweeledig: 

In de kabinetten Den Uyl en Van Agt 

1. het vergelijken van de algemene be
lcidsdoelstellingen van beide kabinetten; 
2. het toetsen van de financiele doelsteJ. 
ling aan de beleidspraktijk. 
Allereerst komt in dit artikel de vergelij
king van de algemene beleidsdoelstellingen 
aan de orde. 

1 Onder andere de heer Wiegel, die op 14 maart j.l. in een Brandpuntuitzending publiekelijk 
verklaarde, in strijd met het VVD verkiezingsprogramma, dat best wat op ontwikkelings
samenwerking bezuinigd kan worden. 
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Daama ga ik over tot toetsing van de 
financiclc doelstelling. 
Ucs!otcn wordt met een conclusie. 

I . Hclcidsdoclstcllingcn 

a. algcmcen 
In dit artikel neem ik de algemene doel
~tcllingcn van de kabinetten Den Uyl en 
\'an Agt als uitgangspunt. lmpliciet wordt 
w hct nut van beleidsdoelstellingen voor 
hct vocren van belcid in de praktijk onder
schrcven. Toch wil ik er op wijzen dat in 
de bcleidswetenschappelijke en politicolo
gische literatuur geen algemene overeen
~tcmming bestaat over het nut van doel
stcllingen.2 Drie hoofdproblemen kunnen 
onderscheiden worden bij het achterhalen 
van de juiste beleidsdoelstellingen: 3 

I. De waarde van de publiekelijk door 
rcgcringen geformulcerde doelstellingen. 
Dcze behoeven niet overeen te komen met 
de werkel(jke doelen van de regeringen. 
2. De waarde van de in het verleden ge
stclde doelen. Door onder andere de ver
slcchterde economische omstandigheden 

Schema I 
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en het niet volledig uitvoeren van Bestek 
'81 l1eeft het kabinet Van Agt de zeer am
bitieuze (tc ambitieuze?) doelstelling van 
150.000 werklozen in 1981 niet gehaald. 
3. Het pluriforme karakter van de Neder
landse samenlcving brengt met zich mee 
dat nogal eens compromissen moeten wor
den gesloten. Het compromiskarakter uit 
zich onder andere in de vage en open ter
men waarin doelstellingen geformuleerd 
worden. 

b. de algemene beleidsdoelstellingen van 
de kabinetten Den Uyl en Van Agt 
De algemene beleidsdoelstellingen voor de 
ontwikkelingssamenwerking van de kabi
netten Den Uyl en Van Agt zijn terug te 
vinden in de regeringsverklaringen, troon
redes, en Memories van Toelichting bij de 
begroting. Na een inhoudelijke verkenning 
van de genoemde beleidsstukken is het vol
gende schema op te stellen, waarin de 
doelstellingen staan gerangschikt naar 
aspect, zodat de vergelijkbaarheid tussen 
de beide kabinetten wordt vergroot. De 
onderstreepte gedeelten vormen de kern 
van de doelstellingen. 

doelstellingen van de kabinetten Den Uyl en Van Agt ingedeeld naar aspect 4 

~sbe- DEN UYL " 
lijkt 
lat 1. uitgangspunt van het beleid 

op Ondcrsteuning van het streven van de ontwikkelingslanden naar self-reliance 6 

n- (het wezen van de 'self-reliance' politick is, dat de ontwikkelingslanden zich primair 
~t basercn op eigen kracht, dat zij zclf zoeken en bepalen welke maatschappelijke 

structuur zij voor hun land het beste vinden en dat zij machtsuitoefening van buiten 
1e- af door middel van eeonomische en politieke druk willen uitschakelen). 
~n; 

:el-

lij
lgen 

' Voor goede overzichten van de voor- en nadelen van doelstellingen verwijs ik naar 
R. J. in 't Veld, Over grenzen van Bestuur (1978) (oratie) en J. Buit, Over de betekenis van 
doels!el/ingenformulering in de planologie in: Stcdebouw en Volkshuisvesting, maart 1977. 

" M. Herweyer gaat in zijn nog te publiceren artikel De Dynamiek van Doelstellend Gedrag: 
Ecn S!ruikelblok bij Evaluatie (1981) uitvoerig op deze problemen in. 
4 De doelstellingen worden als citaten weergegcven. 
5 De uitgangspunten voor het beleid van 1973-1977 worden in de Memorie van Toelichting van 
1978 nog cens op een rijtje gezet. 

" Memorie van Toclichting 1974, pagina 28. 
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2. doelgroepen 
De voorziening in basisbehoeften, een meer gelijke welvaartsverdeling en het waar
borgen van de rechten van de mens op sociaal, economisch en politiek terrein 
hebben in het ontwikkelingsbeleid een voorkeur hoven het door middel van eenzijdig 
samengestelde economische groei vergroten van perspectieven van Ianden die niet 
vertaald worden in een groter perspectief op welvaart en welzijn voor de armste 
bevolkingsgroepen. 

3. mensenrechten 
(Zie onder 2) 

4. nieuwe economische orde 
Ondersteuning van het streven naar de totstandkoming van een nieuwe economische 
orde, zoals omschreven in de slotresolutie van de 7e Speciale zitting van de Alge
mene Vergadering van de Verenigde N a ties 

5. omvang van het bedrag 
In I976 een bedrag van I ,5 % van het netto nationaal inkomen 1. 

VAN AGTS 

1. uitgangspunt van het beleid 
De ontwikkelingslanden dienen in staat te worden gesteld op basis van gelijkwaar
digheid aan het internationale verkeer dee[ te nemen. Dit betekent dat aan de ont
wikkelingslanden de mogelijkheid moet worden gegeven om tot een economisch, 
sociaal en politiek emancipatieproces te komen. Dat emancipatieproces is niet 
alleen een wenselijkheid op zichzelf maar is ook een voorwaarde om met de ont
wikkelingslanden op basis van evenwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijk
heid tot afspraken en overeenkomsten te kunnen komen. 

2. doelgroepen 
(Dezelfde prioriteit) de ontwikkelingssamenwerking dient erop gericht te zijn om 
zo snel en zo direct mogelijk het lot te verlichten van de vele honderden miljoenen 
die momenteel niet aan een bestaansminimum toekomen. 

3. rnensenrechten 
... zal de regering ook in de ontwikkelingssamenwerking de bevordering van de 
mensenrechten als een wezenlijke doelstelling en beleidscriterium toepassen. 

4. nieuwe economische orde 
(Zie onder 1) 

5. omvang van het bedrag 
De Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbijdrage is minstens I ,5 % van het 
netto nationaal inkomen 9. 

7 Regeringsverklaring van het kabinct Den Uyl, 25-5-1973. 
8 Memorie van Toelichting, in: Internationale Samenwcrking (IS), jrg. 11, 1978, nr. 8, pag. 261. 
9 Regeringsverklaring van het kabinet Van Agt, 16-1-1978. 
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Wanncer de doelstellingen van de beidc 
kabinettcn vergcleken worden blijkt dat de 
verschillen niet erg groot zijn. Gezien de 
opmcrking van premier Van Agt in de 
rcgcringsverklaring van januari 1978 dat 
hct ontwikkelingssamcnwerkingsbeleid 
van het kahinet Van Agt gekenmerkt zal 
worden door ecn duidelijke continu'iteit 
ten opziehte van het kabinet Den Uyl, is 
dit geen verrassende eonstatcring.1r. Toch 
zijn vanuit het schema een aantal verschil
lcn aan te geven: 

I. De mensenrcchten krijgen van Van Agt 
ccn meer centrale rol toegewezen dan bij 
Den Uyl. Het is een aparte doelstelling 
gcworden. 

2. In de doelstelling van het kabinet Den 
Uyl neemt het streven naar een nieuwe 
cconomische wereldorde een meer centrale 
plaats in dan in de doelstellingen van het 
kabinet Van Agt. 

3. De nadruk op de positic van de aller
armsten is in de doelstellingen van het 
kabinct Van Agt duidelijker aanwezig dan 
in de doelstellingen van het kabinct Den 
Uyl. 

4. Het kabinet Den Uyl breidt de ontwik
kclingshulp sncl uit tot 1,5 % van het 
nctto nationaal inkomen, terwijl het kabi
nct Van Agt dit percentage niet uitbreidt 
maar handhaaft. 

P. J. Teunissen komt in zijn artikel 'Het 
kabinet Van Agt en de buitenlandse en 
dcfensiepolitiek' (Civis Mundi, sept. 1981) 
tot de conclusie dat er een belangrijke 
mate van continu'iteit is geweest ten op
zichte van het kabinet Den Uyl. Tcvens 
komt hij tot de conclusie dat ook de oppo
sitie crkent dat er weinig kritiek te leve
ren valt op het beleid van minister De 
Koning. 

Toch meen ik dat in de loop van de tijd 
ten aanzien van de algemene beleidsdoel-
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stellingen cen verfijning is opgetreden. 
Drie factoren hebben daar een bclangrijke 
rol gcspeeld: 1. partij-politicke factorcn; 
2. beleidsfactoren; 3. economischc facto
ren. (De beide laatste factoren staan in 
fcite los van de politieke context van de 
ka bi netten.) 

ad 1: In het kabinet Den Uyl hebben de 
linkse partijcn de meerderhcid. Ecn aantal 
issues waar deze partijcn vee! waarde aan 
hechten wordt benadrukt. lk noem hier 
twce factoren: 

a. in de regeringsverklaring (28-5-1973) 
wordt een kritische analyse aangekondigd 
van de rol van de buitenlandse investe
ringen in ontwikkelingslanden; 

b. in de troonrcde van 1973 (18 sept.) 
kondigt het kabinet Den Uyl het begin 
aan van de humanitaire en ontwikkelings
steun aan de bevrijdingsbewegingen, bij 
voorkeur door tussenkomst van interna
tionalc organisaties. 
In het kabinet Van Agt heeft hct CDA 
een meerderheid. Opvallend is dat aan de 
rol van de particulierc organisaties en het 
bedrijfsleven in de ontwikkelingssamen
werking meer aandacht besteed gaat wor
den. Vooral het eerste feit is belangrijk. 
Naar mijn stellige overtuiging moet de 
overheid in haar ontwikkelingssamenwer
kingsbeleid gebruik maken van de gewel
dige kennis en ervaring die missie- en zen
dingsorganisaties in de loop van de tijd 
hebben opgedaan. 

ad 2: In de Memorie van Toelichting bij 
de begroting voor het jaar 1975 staat dat in 
het Nederlandse hulpverleningsbeleid het 
accent meer heeft gelegen op de hulp voor 
structurele hervormingen op lange termijn, 
dan op het lenigen van acute noden. Om 
verschillende redenen wordt dat beleid 
herzien: 11 

1
" Ook minister De Koning wijst in het artikcl 'Het Nederlandsc Ontwikkclingsbelcid' (AR

Staatkundc '78/9 p. 326 e.v.) op de continui'teit van de algcmenc bclcidsdoclstellingen. 
11 Informatie-bulletin Internationale Samenwerking, september 1974. 
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a. het groeiproces in de ontwikkelings
landen gaat veellangzamer dan werd aan
genomen, terwijl de economische groei die 
heeft plaatsgevonden, aan zeer grote be
volkingsgroepen is voorbij gegaan. 
b. in een groot aantallanden dreigen min
derheidsgroeperingen tussen wal en schip 
te vallen als gevolg van stagnerende deko
lonisatie en etnische tegenstellingen. 
c. een groot aantal noodgevallen in de 
ontwikkelingslanden is van zo hardnek
kige aard dat zij eerder een structured 
dan een incidenteel karakter hebben ge
kregen. 
Om bovenstaande redenen wordt de theo
rie die aan het beleid ten grondslag ligt, 
herzien. De moderniseringstheorie wordt 
verlaten. 12 De theorie, waarop het Neder
landse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
is gegrondvest, krijgt meer het karakter 
van emancipatie en het voorzien in 'basic 
needs'. Onder emancipatie wordt in dit 
verband verstaan het bewust maken van 
de grote en arme massa's in de ontwikke
lingslanden en het streven naar een betere 
verdeling van de verworvenheden. De 
'basic needs' -strategic berust op twee 
pijlers: 
- het creeren van werkgelegenheid in die 
sectoren, die voor de mensen zelf van be
lang zijn (voedsel, kleding, huisvesting, 
etc.); 
- participatie van de bevolking in de pro
jecten. 
In de jaren na 1975 wordt steeds sterker 
de nadruk gelegd op het bereiken van de 
allerarmsten in de samenleving. 
In de laatste jaren heeft men er naar ge
streefd gemaakte afspraken te concretise
ren. Minister De Koning formuleert het 
aldus: 

' ... (dat) meer dan in de afgelopen periode 
het geval is geweest, de nadruk nu op 
concretisering van gemaakte afspraken 
zou moeten worden gelegd, overigens zon
der de noodzaak van een veregaand ideeel 
gelnspireerd beleid uit het oog te verlie
zen' (AR-Staatkunde '78/9 pag. 30). 
De algemene doelstellingen van het Neder
landse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
zijn (terecht) ideeel getint. Nederland 
neemt in de wereld een vooruitgeschoven 
positie in wat betreft de visie op de ont
wikkelingssamenwerking. Aileen kan ons 
land, per definitie, het ontwikkelingssa
menwerkingsprobleem niet oplossen. Men 
zal moeten samenwerken met andere Ian
den (vooral in EEG-verband). 
Thans gebruikt ons land de vooruitge
schoven positie om, internationaal gezien, 
compromissen te bereiken met andere Ian
den, die anders nooit zouden zijn bereikt. 
Dit getuigt van realiteitszin. In beleids
wetenschappelijke termen: het bereiken 
van een tussendoel (in dit geval een com
promis) is een stap op weg naar het eind
doel (de verwezenlijking van de Neder
landse algemene beleidsdoelstellingen). 
In de woorden van minister De Koning: 
'Ik kies voor een beleid dat met handha
ving van de onomstreden doelstellingen 
van ontwikkelingssamenwerking, toch het 
zetten van kleinere stappen vooruit, niet 
schuwt.' 13 

ad 3: Ook economische factoren hebben 
bijgedragen tot een bijstelling van de doel
stellingen. De economische crisis in het 
algemeen en de oliecrisis in het bijzonder 
treffen de ontwikkelingslanden dubbel 
hard. Daarbij komt dat door de economi
sche crisis het protectionisme in sommige 

12 Deze theorie stelt het uitstralingseffect van een kleine moderne sector op de grote traditio
nele samenleving centraal. 
13 De minister voegt daar terecht aan toe: 'Het lot van de vele honderden miljoenen in de 
ontwikkelingslanden is te mensonterend; vrees voor het 'maken van vuile handen' door het 
sluiten van compromissen mag dan geen belemmering zijn om naar praktische maatregelen te 
streven om dit lotte verlichten.' (AR-Staatkunde '78/9, pagina 331). 
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ontwikkelde Ianden weer de kop opsteekt. 
Ook de bereidheid bij de ontwikkelde Ian
den om de ontwikkelingssamenwerkings
bijdrage te brengcn op het door de Ver
cnigde Naties vastgestelde peil van 0,7 % 
van het Bruto Nationaal Produkt is niet 
erg groot. 1 ~ Hct feit dat de problemen van 
de rijkc en arme Ianden nauw met elkaar 
verbonden zijn (interdependentie) Ieidt 
crtoc dat het kabinet Van Agt meer de 
nadruk gaat lcggen op de macro-econo
mische relaties tussen rijke en arme Ian
dcnLi Bij de begroting van 1980 brengt 
het kabinet Van Agt een nota uit, gericht 
op deze problematiek (de nota 'Ontwikke
lingssamenwerking in wereld-economisch 
perspecticf'). De belangen van de ontwik
kclingslanden en ontwikkelde Ianden moe
ten tot elkaar worden gebracht. Van de 
ontwikkelde Ianden wordt een bereidheid 
vcrwacht tot overleg en medewerking aan 
institutionele hervormingen binnen de ont
wikkelingslanden (de zogenaamde 'nieuwe 
zakelijkheid'). 

Nederland staat in dit streven in de inter
nationale politick, helaas, vrijwel aileen. 
Op zichzelf is dit al een beschamende con
statering. Het CDA zal zich in moeten 
hlijven zetten voor de verbetering in ont
wikkelingslanden, ook a! heeft dat voor 
Nederland zelf negatieve consequenties 
(bijvoorbeeld een nog groter verlies aan 
arbcidsplaatsen in de textielindustrie). 
De laatste jaren gaat de regering Van Agt 
steeds meer de nadruk leggen op de ver
bctering van de kwaliteit van de hulp. 
Vanaf 1978 worden er in die richting 
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maatregelen genomen. (In de regerings
nota's 'Bilaterale ontwikkelingssamenwer
king' (M.v.T. 1977) en 'Nota inzake de 
kwaliteitsverbetering van de Nederlandse 
hulp' (M.v.T. 1980) wordt deze problema
tick uitgebreid aan de orde gesteld.) De 
kwaliteitsverbetering betreft zowel de rela
tie met de ontwikkelingslanden als een 
reorganisatie van het departement. 
Uit de vergelijking van de algemene doel
stellingen komt een beeld naar voren dat 
overeenkomt met de con~tatering van J.P. 
Teunissen, dat er sprake is van grote con
tinu'iteit ten aanzien van het ontwikke
Iingssamenwerkingsbeleid van de kabinet
ten Den Uyl en Van Agt. Wellicht brengt 
de toetsing van de doelstellingen aan de 
beleidspraktijk wel enige verschillen aan 
het Iicht tussen de kabinetten. 

2. Toetsing 

a. algemeen 
ln het vervolg van dit artikel staan de toet
sing en de verklaring van de mate van 
doelbereiking van de financiele doelstel
Iing centraal. Het toetsen van doelstel
Iingen zegt meer over het in werkelijkheid 
gevoerde kabinetsbeleid dan het formule
ren van abstracte doelstellingen. Aan de 
mate van doelbereiking, gedefinieerd als 
de mate waarin een bepaald doe! van een 
bepaald beleid wordt verwezenlijkt, van 
kabinetten wordt in de politieke praktijk 
weinig of geen aandacht geschonken, ter
wijl in de wetenschap het doelbereikings
onderzoek pas op gang begint te komen.16 

" In een van de voor het Tweede Ontwikkelingsdecennium van de Verenigde Naties (1970-
\980) geformuleerde doelstellingen staat onder andere ' ...... om tegen het midden van het 
decennium een netto bijdrage van tenminste 0,7% van zijn bruto nationaal produkt tegen 
marktprijzen tc bereiken'. In 1979 hebben aileen Denemarken, Nederland, Noorwegen en 
Zweden aan deze doelstelling voldaan. 

1.; De interdependentie stelt minister De Koning uitgebreid aan de orde in de volgende 
artikelen: 
- Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, AR-Staatkunde '78/9. 
- De Verscherping van het Ontwikkelingsvraagstuk, CDV '81/0. 
16 De definitie is van prof. dr. A. Hoogerwerf (uit de syllabus Beleidsprocessen T.H. Twente, 
!976). 
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b. methode 
De methode bij de toetsing van de finan
ciele doelstelling is als volgt: 17 

NORM: in dit geval 1,5 % van het netto 
nationaal inkomen. 
1. het achterhalen van de doelstelling door 
studie van beleidsstukken. 
2. voor de verschillende jaren het netto 
nationaal inkomen noteren; de getallen 
zijn te vinden in CBS-publikaties. 
3. het vaststellen van het bedrag dat in 
de verschillende jaren aan ontwikkelings
samenwerking is uitgegeven. 
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FElT: 
4. het netto nationaal inkomen delen door 
het bedrag dat voor ontwikkelingssamen· 
werking is uitgetrokken. 

WAARDERING: 
5. het op basis van de verkregen uitkomst 
geven van een waardering. 
In principe is deze methode van toetsing 
op elke doelstelling toepasbaar. 

c. toetsing 
In onderstaand schema is de toetsingspro· 
cedure uitgevoerd voor de financiele be-

17 Wei dient hier vermeld te worden dat de andere beleidsdoelstellingen grotere operationalisa
tieproblemen met zich mee zouden brengen. 

Schema II 

de financiele doelstelling en de mate van realisatie naar kabinet 

kabinet DEN UYL VAN AGT 

jaar 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

doelstelling in 1976 bedrag van 1,5 % 
NNI 1 

1,5% 
NNI 2 

Nederlandse ontwikkelingssamen
werkingsbijdrage minstens 1,5% 
NNI 3 

NNI 4 

absolute 
bijdrage 
ontw .. 6 

quote 7 

waardering 8 

137.830 156.700 169.330 193.640 

1.150 1.430 1.855 2.808 

0,83 0,91 1,10 1,45 

+ 
1 Regeringsverklaring kabinet Den Uyl 25-5-1973. 

2 Troonrede 1976. 
3 Regeringsverklaring kabinet Van Agt 16-1-1978. 

211.120 

3.060 

1,45 

+ 

4 Netto nationaal inkomen tegen factorkosten in miljoenen 

225.710 239.540 ? 

3.374 3.638 3.983 4.048 

1,49 1,52 

+ + 

bron: Statistisch Zakboek CBS en CBS 80 jaar statistiek in tijdreeksen. 

s Gegevens nog niet bcschikbaar. 

s In miljoenen guldens. 
bron: Netherland's development Cooperation policy 1981 (info bulletin). 

7 (Absolute bijdrage ontw.: NNI) x 100%. 
8 + doelstelling bereikt, ± doelbereiking twijfelachtig,- doclstelling niet bereikt. 
9 Waardering op basis van uitspraken in beleidsstukken: info-bulletin. 
1980: ' dat overeenkomt met 1,5% NNI.' 
1980: ' ...... will again allocate 1,5% national income at factor costs.' 
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lcidsdoelstelling van de kabinetten Den 
uyl en Van Agt. De conclusie die getrok
kcn kan worden is dat. na afronding, de 
financiele doelstclling het eerst wordt be
reikt in 1976 door het kabinet Den Uyl. 

Hct kabinct Van Agt heeft de doelstelling 
gchandhaafd. In de praktijk is het resul
taat van dit kabinet iets betcr dan van het 
kahinct Den Uyl. Tntcrnationaal gezien is 
de bijdrage die Nederland voor ontwikke
lingssamenwerking uittrekt procentueel 
gczien groot. Aileen Zweden, Denemarken 
en Noorwegen hanteren ongeveer hetzelfdc 
percentage. 

d. verklaring voor de mate van doelbe
reiking 

Hoogerwerf poneert in het artikel 'Ret 
kabinet-Van Agt vcrgeleken met het kabi-

Schema III 
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net-Den Uyl 18) de stelling dat de mate van 
doclbereiking van cen beleid groter zal zijn 
naarmate het streven naar een doe! ster
ker is en de wccrstand daartcgen kleiner 
is. Hij noemt vier bestuurlijke factoren die 
het 'streven' en de 'weerstand' be"invloe
den. Op een daarvan (de legitimiteit) wil 
ik hier nader ingaan. Onder de legitimiteit 
versta ik in dit geval de politicke acccp
tatie van de betreffendc doclstelling. De 
legitimiteit speelt in het geval van de finan
ciC!e doelstelling een erg belangrijke rol. 
Om de politieke acceptatie te meten wordt 
een aantal verklaringen van het kabinet 
Den Uyl en van het kabinet Van Agt in
zake de financiele doelstelling nagegaan. 
Tevens zijn de politieke programma's van 
de vier grote partijen voor de verkiezingen 
van 1977 bekeken. De resultaten staan 
in schema III. 

financiele doelstelling naar politieke partijen en regeringen 

KABINETTEN 

1. Den Uyl 

a. info bulletin sept. 1975 IS 
'Afgesproken was, dat de ontwikkelingssamenwerking niet zou worden getroffen 
door eventuele noodzakelijke bezuinigingeg bij de overheid.' 

b. info bulletin sept. 1976 IS 
'Ook nu het met de Ncderlandse economic niet zo goed gaat, blijft ontwikkelings
samenwerking een belangrijke prioriteit houden in het regeringsbeleid.' 

2. Van Agt 

a. Troonrede september 1979 
' ... de dienstbaarheid vooral jegens de armste Ianden behoort voorrang te behouden, 
ook in de minder overvloedige jaren die voor ons liggen.' 

CONCLUSIE: de financiele doelstelling wordt door beide kabinetten geaccepteerd. 

POLITIEKE PARTIJEN 19 

I. CDA pag. 24 
'De Nederlandse ontwikkelings-inspanning mag niet terugvallen onder de bereikte 
1,5% NNI!' 

" A. Hoogerwerf, in: Civis Mundi, september 1981. 
19 Prof. dr. I. Lipschits, Verkiezingsprogramma's, Staatsuitgeverij, 1977. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 



I , I 

I 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 584 

2. D'66 pag. 42 
'Nederland moet minimaal 1,5 % van het NNI aan zuivere ontwikkelingshulp be
steden.' 

3. PvdA pag. 184 
'Voor de ontwikkelingshulp blijft minimaal 1,5 % van het nationaal ink omen be
schikbaar. Ret streven blijft erop gericht om 2 % van het nationaal inkomen hier
voor te besteden.' 

4. VVD pag. 224 
'Ret bedrag op de rijksbegroting, bestemd voor de ontwikkelingssamenwerking 
wordt vastgesteld met inachtneming van: het streven naar het voldoen aan interna
tionale normen, de financieel-economische situatie in ons land, en de opname- en 
bestedingscapaciteit van de hulpontvangende Ianden en organen.' 

CONCLUSIE: behalve de VVD spreekt iedere partij zich expliciet uit voor (op z'n 
minst) handhaving van de 1,5 % norm. Grote steun van de politieke partijen voor 
de doelstelling. 20 

Het schema laat een zeer grote steun zien 
van regeringen en politieke partijen voor 
de financiele doelstelling. De vraag of de 
1,5 % van het netto nationaal inkomen 
ook werkelijk aan ontwikkelingssamen
werking wordt besteed, wordt hier buiten 
beschouwing gelaten. Dat daarover enige 
twijfel kan bestaan, moge blijken uit de 
recente discussie over de onderuitputting 
van de Nederlandse ontwikkelingssamen
werking. Terecht neemt het CDA tegen 
deze onderuitputting stelling in haar ver
kiezingsprogramma 'Om een zinvol be
staan'. De vraag kan gesteld worden of er 
ook een grote steun voor de financiele 
doelstelling te verwachten is van de kant 
van de bevolking. Er dient dan gewaar
schuwd te worden voor een te groot op
timisme. 
Middendorp en Thomassen tonen aan dat 
de opvattingen van burgers en kamerleden 
niet altijd gelijkluidend zijn. Zo zijn ten 
opzichte van de ontwikkelingssamenwer
king de kamerleden duidelijk progressie-

ver dan de meeste kiezers.21 Uit recente 
opiniepeilingen komt helaas hetzelfde 
beeld naar voren. Veel kiezers willen op de 
ontwikkelingssamenwerking bezuinigen 
omdat het Nederland economisch slecht 
gaat. Het CDA dient zijn kiezers te blijven 
overtuigen van de noodzaak van handha· 
ving van de ontwikkelingssamenwerking 
op tenminste het huidige niveau. Van een 
partij die zich christelijk noemt, mag niets 
anders verwacht worden. 

e. conclusie 
De toetsing van de financiele beleidsdoel· 
stelling brengt geen verschillen aan het 
Iicht in de mate van doelbereiking tussen 
de kabinetten Den Uyl en Van Agt. De 
continu"iteit overheerst. Toch lijkt zoals 
in de inleiding al is gesteld, in bepaalde 
groepen in de Nederlandse samenleving 
het idee vastgeroest te zitten dat het kabi· 
net Den Uyl zich ten aanzien van de ont· 
wikkelingssamenwerking meer profileerde 
en meer bereikte dan het kabinet Van Agt 

20 Wanneer dezelfde vergelijking wordt gemaakt met de verkiezingsprogramma's van 1981 is het 
beeld nog positiever. Ook de VVD spreekt zich dan uit v66r handhaving van het huidige 
niveau. Deze vergelijking is bewust niet gemaakt omdat pas de komende vier jaar op basis van 
deze programma's gewerkt gaat worden. 
21 A. Hoogerwerf (red.), Overheidsbeleid (1978), pagina 175. 
Samson uitgeverij Alphen aan den Rijn. 
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Op basis van de hier gepresenteerde ge
gcvens kom ik tot de conclusie dat een 
dcrgelijk idee niet op de realiteit berust. 
Er is geen verschil in doelbereiking ten 
aanzien van de financiele doelstelling. Het 
vcrgelijken van doelstellingen en het be
palcn van de mate van doelbereiking van 
hct beleid van de verschillende kabinetten 
zou in Nederland meer moeten worden toe
gepast. Op deze wijze kunnen vermeende 
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verschillen tussen kabinetten (a! dan niet 
aangewakkerd door politieke motieven) 
op basis van wetenschappelijk verkregen 
informatie worden tegengesproken. 
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door mevr. M. C. de Wit-Mulder 

Mevrouw M. C. de Wit-Mulder is oud-raadslid van 
de gemeente Rotterdam en o.a. voorzitter van het 
landelijk bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staats
burgerschap. 

Zij reageert op het artikel 'Samen Aileen?' van de hand 
van mevrouw T. Bot-van Gijzen, dat werd opgeno
men in Christen Democratische V erkenningen nr. 
9/81. 

Reactie op 'Samen aileen?' 

De opzet van het artikel van mevrouw Bot is: doordenken wat de belangrijkste 
uitgangspunten en doelstellingen van emancipatie zijn, hoe die zich verhouden tot 
christen-democratisch denken, hoe wij onze houding zullen moeten bepalen. 

Ik schrijf deze reactie omdat ik de prin
cipiele discussie zo graag wat helderder 
wil hebben. De uitwerking van modellen 
is een technische zaak. Er zijn intussen 
verschillende modellen en ideeen ontwik
keld, en inderdaad zijn daar vrouwen van 
verschillende partijen mee bezig. Waar het 
mij om gaat, is de mogelijkheid en de 
openheid om samen te bespreken wat de 
uitgangspunten en de doelstellingen van 
het CDA zouden kunnen zijn op het ge
bied van de emancipatie van de vrouw in 
een veranderende maatschappij. Ret is 
een nieuw te doordenken terrein, ook voor 
christen-democraten. Mens zijn is mens
in-wording zijn. Op zoek zijn naar moge
lijkheden voor emancipatie van mensen is 
werken aan een humanere samenleving. 
Dat is ons meest fundamentele uitgangs
punt. 
Mevrouw Bot begint haar stuk met vra
gen, en in haar 'Vragenronde' (pag. 441) 
stelt zij nog eens een aantal vragen. Deze 
suggererende vragen van mevrouw Bot 
leveren voor een discussie het probleem 
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op dat zij voor mensen die het met haar 
eens zijn bij voorbaat overtuigend klinken, 
maar dat degenen die er anders of ge
nuanceerder over denken met haar vragen 
niets kunnen tenzij een reactie van meer 
pagina's schrijven over elke afzonderlijke 
kwestie. Dat kan niet in een tijdschrift 
als dit. Zo geeft zij ook door het hele stuk 
heen een beeld van een aantal adviezen 
van de Emancipatiecommissie. Uit haar 
toon en de voorbeelden wordt duidelijk dat 
zij er bezwaren tegen heeft. Ret beeld dat 
zij schetst mondt dan ook uit in de kreet: 
'via de schooljeugd op weg naar een sa
menleving van unisex' (pag. 436). Dit naar 
aanleiding van een voorlichtingsbrochure 
van CRM. 
Toch moet ik er van uit gaan dat mevrouw 
Bot wei beter weet. Als er iets is waar 
het in de emancipatiestrijd van onze tijd 
om gaat, dan is het wei dat vrouwen zich 
niet meer kritiekloos willen aansluiten bij 
de sinds jaar en dag geldende maatschap
pelijke normen die niet alleen vrouwen 
maar ook mannen in een h<:!paalde rol ge-
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drukt hebben waarop de structuur van 
onze samenleving is gebouwd met aile 
gcvolgen van dien. Ret uit de schoolboe
kcn vcrwijderen van deze rolbevestigende 
voorbccldwerking van een maatschappij 
die vanaf de jongste jaren de 'keuzen' van 
mensen meebepaalt, heeft niets te maken 
met unisex. 
Studie en discussie over emancipatie 
hcbben wei te maken met een mens-en
maatschappijbeeld waaraan onze cultuur 
bczig is te ontgroeien. Men kan hierover 
o.a. Iczen: de 'Emancipatienota' van het 
CDA-Vrouwenberaad (juni '81), het on
dcrzoek van de Emancipatiecommissie 
'Wcerstanden tegen emancipatie' (oktober 
'80), de congresmap en de inleidingen van 
hct jubileumcongres 'Vrouw-Traditie
Veranderen' van de Katholieke Platte
Iandsvrouwen Nederland (8 oktober '81 ). 
Over dit mens-en-maatschappijbeeld 
schreef professor Sporken in 1977: 'In het 
traditioneel christelijke mensbeeld zitten 
fixaties op de biologische natuur met ver
onachtzaming van de typisch menselijke 
aspecten' (Ethiek en Gezondheidszorg, 
Ambo '77). 

Mevrouw Bot spreekt over gelijkheidsden
ken (pag. 436) van anderen, en trekt dan 
zelf de conclusie dat daarin het hoogste 
cmancipatie-ideaal zou zijn: het bereiken 
van dezelfde 'status' als de man. Zij citeert 
in dat verband mevrouw Groensmit, die 
echter iets anders schreef n.l.: 'verschillen
de liberalen willen volslagen gelijkheid 
met de man en vinden gelijkwaardigheid 
gezeur' (CDV 3/81 pag. 179). Maar dat 
heeft niets te maken met voorstellen tot 
structuurveranderingen ten behoeve van 
ccn betere positie voor vrouwen in de sa
menleving. Zo heeft mevrouw Groensmit 
dat niet bedoeld. In het daaraan volgend 
citaat dat mevrouw Bot aanhaalt uit het
zelfde artikel van mevrouw Groensmit kan 
ik mij zeer goed vinden: 'Wij christen
democraten moeten streven naar het op
heffen van het al eeuwen florerende mas
culinisme dat voor mannen en vrouwen 
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veel kapot gemaakt heeft.' De stelling van 
mevrouw Groensmit is duidelijk, die wijst 
naar de waardigheid, de gelijkwaardigheid, 
uitgaande van de typisch menselijke aspec
ten. Dat is de invalshoek waar wij chris
ten-democraten ons op moeten bezinnen, 
wanneer wij over emancipatie nadenken. 
Ret CDA zal er niet aan ontkomen mens
en maatschappijvisie te veranderen, dit
maal aangekaart door de vrouwen, omdat 
de huidige structuren en patronen opge
bouwd zijn in en door de masculine maat
schappij. 
De uitgangspunten van het CDA en de 
normen die wij eraan ontlenen geven een 
beeld van onze visie op mens en maat
schappij. 'Mens zijn is onvermijdelijk 
mens-in-wording zijn, aan vele invloeden 
onderhevig. Men is zich onvoldoende be
wust gebleven dat veel van de scherp om
schreven normen van goed en kwaad vaak 
grotendeels bepaald werden door de heer
sende cultuur' (Sporken 1977). 

De heersende cultuur is aan het verande
ren, daar zijn we het over eens. Mevrouw 
Bot zegt tcrecht in de aanvang van haar 
stuk: 'Er is geen grote politieke groepering 
meer in Nederland die discriminatie op 
grand van sexe wil Iaten voortbestaan'. 
Maar dan komen toch de problemen. Ret 
is niet zo moeilijk elkaar te vinden op het 
abstracte niveau van opheffen van discri
minatie. En dat is dan nag aileen maar het 
inhalen van achterstanden die vrouwen 
hebben. Er zullen fundamentele uitgangs
punten geformuleerd moeten worden bin
nen het CDA en dan komen de consequen
ties in de concrete situaties: het doorbre
ken van vastgeroeste rolpatronen en ge
woonten waar de maatschappijstructuur 
op gebouwd is. En daar zou de discussie 
over moeten gaan. 
De ontwikkeling van de maatschappelijke 
positie van vrouwen brengt mee dat er 
verschillend gedacht kan worden over 
methoden. (Zie bijv. ook de artikelen van 
Eske Sleijer-Tegelaar in CDActueel.) Dat 
verschillend denken is niet zo vcrbazing-
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wekkend als mevrouw Bot meent (pag. 
439). Verantwoordelijkheid voor de ander 
en solidariteit is ons aller uitgangspunt en 
zal dat blijven. Wij Ieven op een breuk
vlak van culturen en trachten een ander 
en beter zicht te krijgen op wat professor 
Sporken noemt: authentieke humaniteit, 
vermenselijking van de mens. Als resultaat 
van eerdere ontwikkelingen in de samen
leving, waarin wij o.a. hebben geleerd de 
vruchtbaarheid te beheersen, komen be
wust levende en mondige vrouwen in op
stand tegen hen onwaardige en voor de 
toekomst steeds minder leefbare verwach
tingspatronen en daarop geente structuren. 
Mevrouw Bot beschrijft onder de titel 'gij 
zult niet aileen zijn' (pag. 437), haar be
zwaren tegen voorgestelde structurele ver
anderingen voor de lange termijn. Zij be
roept zich daarbij op de CDA-normen 
zonder de daarbij behorende waarden 
kritisch en toekomstgericht te behandelen. 
Op deze wijze wordt de discussie over 
emancipatie binnen het CDA niet goed ge
voerd. 
Zij stelt terecht dat tussen nu en het eind
doel van de emancipatie, de gelijke ar
beidsverdeling tussen man en vrouw, zeer 
veel mensen een Ieven hebben opgebouwd 
op de omstandigheden van vroeger tot nu 
toe. En daarom zullen wij natuurlijk een 
zeer genuanceerde discussie moeten voe
ren. Maar daarmee is het niet zomaar 
waar, voor CDA-vrouwen niet, en voor 
andere vrouwen niet, dat wij 'aanlanden 
bij de autonome mens die aan niemand 
verantwoording schuldig is' (pag. 440). 
Het is niet juist om het zoeken naar fiscale 
verzelfstandiging van de vrouw het image 
mee te geven dat het niet kan kloppen 
met verantwoordelijkheid en solidariteit. 
Diverse oplossingen voor de korte en 
middenlange termijn en verschillende vor
men van keuzevrijheid zullen tegelijkertijd 
ontworpen moeten worden. En daar zijn 
veel vrouwen mee bezig. Maar over welke 
modellen wij ook in discussie gaan, het 
is onjuist, het denken over het veranderen 
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van structuren in een onchristelijke hoek 
te zetten, als het CDA de eigen emancipa
tie-uitgangspunten fundamenteel nog zo 
weinig doordacht en geformuleerd heeft. 
Mevrouw Bot zet hoven een paragraaf 
over financiele individualisering: ikke ... 
ikke ... ikke ... ? (pag. 438), hetgeen grenze
loos egoi:sme suggereert, terwijl wij vrou
wen, bewust geworden van eigen waardig
heid, bezig zijn geleidelijk aan die struc
turen veranderd te krijgen, die onze waar
digheid aantasten. Zelf eindigt zij dat 
stukje met de erkenning dat verdergaande 
individualisering onontkoombaar is. Dat 
klopt met de strekking van de derde nota 
van het CDA-Vrouwenberaad van juni 
1981. Daarin is gezocht naar uitgangspun
ten voor emancipatie-beleid. Als wij de 
emancipatie van de vrouw willen bevorde
ren, Iaten we ons dan positief en construc
tief opstellen tegenover de duidelijk nieu
we problemen, die voor alles van het CDA 
vragen om heroverdenking van uitgangs
punten voor politiek handelen. 
Naast arbeid en individualisering behan
delt mevrouw Bot nog zo'n belangrijk 
punt: de onderwaardering van de huis
houdelijke arbeid en kinderverzorging. Zij 
laat in dat verband het woord staatsop
voeding vallen (pag. 441). Het is mij te dol 
dat het zoeken naar betere rolverdeling, 
betere keuzemogelijkheden, en betere 
financiele zekerheid voor vrouwen in de 
gedachtengang van mevrouw Bot zeer 
suggestief wordt verbonden met begrippen 
als staatsopvoeding, aan niemand verant
woording schuldig zijn, en met de indruk 
dat zich emanciperende vrouwen van me
ning zouden zijn dat mensen pas iets be
tekenen als hun arbeid in geld wordt uit
gedrukt. 
Meer recht doen aan de vrouw is een 
boodschap die gelukkig ook binnen het 
CDA weerklank vindt, zegt mevrouw Bot 
dan echter weer. Maar waarom verschijnt 
op haar netvlies 'een geslachtloos, door 
economie bepaald strijdbaar wezen, dat 
uit is op eigenbelang' (pag. 433), wanneer 
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de consequenties op tafel komen? Waar
om duwt zij anderen in de term 'gelijk
hcidsdenken' waar haar wantrouwen door
been klinkt en noemt zij haar eigen bena
dcring 'persoonlijk verantwoordelijkheids
dcnken"? Zij zegt: normen zijn bepalend 
voor de middelen die je kiest. En tegelij
kcrtijd stelt zij dat het jammer is dat het 
CDA pas in een zeer Iaat stadium er achter 
komt dat mens- en maatschappijbeelden 
icts met emancipatie te maken hebben, 
Hct is mijn overtuiging dat uit de funda
mentele CDA-principes zich andere nor
men zuiien ontwikkelen, omdat wij, als 
we de tekenen werkelijk verstaan, anders 
tcgen het functioneren van vrouwen en 
mannen zullen gaan aankijken en dus 
andere uitgangspunten zullen moeten for
muleren. 

1c- Laten we niet bang zijn voor verande-
u- ringen, die uitdrukking zijn van erkenning 
JA van meer menswaardigheid. J uist op grond 
s- van onze eigen principes zullen we bezig 

moeten blijven, kritisch tegen lang gehan-
1- tecrde normen aan te kijken. Kritische be-

Zij 

:iol 

e 

)en 
t
k 
e-

lot 
nt 

:r 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 

589 

schouwing op grand van menselijke waar
digheid heeft het gangbare denken binnen 
het christendom keer op keer drastisch 
gewijzigd. Ik hoef maar te noemen slaver
nij, kolonialisme, anticonceptie, of de visie 
op eigendom en op arbeidsverhoudingen. 
Waarom zou je 'ver vcrwijderd zijn van 
het binnen het CDA gangbare denken' 
(pag. 440) over de solidaire en verantwoor
dclijke mens, als je het ontwikkelen van 
een geemancipeerder toekomstbeeld en de 
bijbehorende veranderingsgezindheid niet 
prijs wilt geven? Ret is heel belangrijk 
dat het CDA de ogen open houdt voor 
veranderingen, met het oog op de andere 
mensen die de CDA-vrouwen van nu aan 
het worden zijn. En vooral ook in het be
lang van de andere vrouwen die onze 
dochters en kleindochters zeker zullen zijn. 
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door mr. J. Reugebrink 
--------

Herziening Belastingwetgeving. Rapport van een 
commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA; Den Haag, 1981; prijs f 9,-. 

Dit rapport wordt besproken door mr. J. Reugebrink, 
hoogleraar in het belastingrecht, in het bijzonder de 
kostprijsverhogende belastingen, aan de Rijksuni
versiteit van Leiden. 

Herziening belastingwetgeving 
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De belastingwetgeving staat op de tocht. Er zijn er die denken dat het mogelijk is vai 
hier en daar wat kieren te dichten, er zijn er die menen dat wij beter een nieuw ge- de. 
bouw kunnen betrekken, omdat het huidige pand niet meer tochtvrij te maken is. raJ: 
Ook het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft zich met deze problemen m 
beziggehouden. Ret heeft een rapport doen samenstellen over de herziening van onze all1 
belastingwetgeving. da' 

Ret rapport is geschreven door een com
missie onder voorzitterschap van prof. dr. 
J. H. Christiaanse. In de commissie had 
voorts een aantal prominente fiscalisten 
zitting. Reeds om die reden betreft het hier 
een publikatie waar men in politiek Ne
derland vanaf nu niet meer omheen kan. 
Toch valt het op dat de samenstelling van 
de commissie nogal eenzijdig is: aile leden 
zijn uitgesproken deskundigen op het ge
bied van de directe belastingen. Nu liggen 
daar zonder twijfel ook de grootste pro
blemen, doch dat betekent niet dat het ge
bouw van de kostprijsverhogende belas
tingen geen last zou hebben van tochtende 
kieren. 
Ret rapport behandelt in een tiental hoofd
stukken de belangrijkste problemen op 
het gebied van de belastingen naar inko
men, winsten en vermogen. Ruime aan
dacht wordt uiteraard geschonken aan de 
belastingheffing van uitgedeelde vennoot
schapswinsten alsmede aan de positie van 
gehuwden en ongehuwden binnen de be-
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lastingwetgeving. Daarnaast passeert de 
invloed van de inflatie op de belasting
heffing de revue. Ten slotte wordt een 
aantal opmerkingen gemaakt over de pre· 
mieheffing voor de volksverzekeringen. 
Ret is ondoenlijk het rapport hier in zijn 
geheel uitvoerig te bespreken. Daarvoor 
is hetgeen aan de orde wordt gesteld ook 
te omvangrijk en te controversieel. Ik kies 
om die reden een aantal onderwerpen, 
waarbij uiteraard mijn persoonlijke voor· 
keur een rol speelt. 

Draagkracht 
Op een naar mijn mening nogal belangrijk 
punt kan ik het rapport niet goed volgen. 
Ret stelt (biz. 16) dat de belastingwetge
ving herkenbaar zal moeten zijn aan het 
naar draagkracht opleggen van lasten. 
'Ret gaat hier om de solidariteit van ster· 
kere schouders ten opzichte van zwakke
re', aldus het rapport. Dat is een zin die 
het in onze tijd in sommige kringen goed 
doet, doch de vraag is, wat de commissie 
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daarmee bedoelt. Op biz. 22 zegt het rap
port namelijk: 'Belastingheffing naar 
draagkracht betekent, dat de relatieve 
wclvaartsverschillen die v66r de belasting
hcffing bestaan, na de belastingheffing ge
handhaafd blijven'. Maar als de relatieve 
vcrschillen gelijk blijven, wat heeft dat dan 
tc maken met de solidariteit? Ret draag
krachtbeginsel heeft historisch te maken 
met bet gelijkheidsbeginsel, het heeft dus, 
zoals de commissie ook betoogt, alles van 
doen met de horizontale en verticale gelijk
hcid (biz. 17), doch weinig met de soli
dariteit van de sterke schouders ten op
zichte van de zwakkere. 'Lasten behoren 
naar draagkracht te worden opgelegd, 
opdat er een rechtvaardige toedeling daar
van plaats vindt. Dit is de motivering voor 
de progressie in de tarieven', aldus het 
rapport elders. Maar de sterke progressie 
in de inkomstenbelasting laat zich niet 
aileen verklaren door de draagkrachtge
dachte, die de relatieve verschillen in be
ginscl handhaaft. Die progressie wordt 
mede bepaald door motieven van herver
dcling, die de relatieve verschillen juist 
nict gelijk willen Iaten. Op dit punt is de 
tcrminologie van het rapport dan ook wat 
slordig te noemen. 

\'erantwoordelijkheid 
Een politick rapport dat zich bezig houdt 
met de kenmerken van een goed belasting
stelsel roept uiteraard weerstanden op bij 
degenen die het politieke uitgangspunt niet 
onderschrijven. Als oud-lid van de ARP 
zou ik mij in de uitgangspunten van dit 
rapport evenwel moeten kunnen herken
nen. Toch heb ik het soms met verwon
dcring gelezen. Ret rapport schermt nogal 
met de term 'verantwoordelijkheid'. Daar
mec heb ik geen enkele moeite, in tegen
dcel. Maar als ik dan lees (blz. 15) dat in 
de offers die worden opgelegd recht moet 
worden gedaan aan de mens als verant
woordelijk persoon, dan lijkt mij dat een 
wat eenzijdige visie. Ret klink mij ook wat 
liberaal in de oren. Niet aileen de enkeling 
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hecft immers zijn verantwoordelijkheid, 
ook de overheid heeft, zoals mij dat op de 
ARJOS is geleerd, haar eigen verantwoor
delijkheid. Bij de belastingheffing gaat het 
nu juist om de spanning tussen beide ver
antwoordelijkheden. En dan gaat het ook 
nict om de verantwoordelijkheid die de 
enkeling op een bepaald moment voelt, of 
om de verantwoordelijkheid die een be
paalde overheid meent tc hebben, het gaat 
om de verantwoordelijkheid waartoe de 
enkeling en de overheid worden 'geroe
pen'. Beide verantwoordelijkheden Iaten 
zich niet tegen elkaar uitspelen. Ret is 
ook niet mogelijk de ene verantwoorde
lijkheid aan de orde te stellen en over de 
andere te zwijgen. Ret kan zeer wei zijn 
dat de huidige belastingdruk bij steeds 
meer mensen naar hun mening een be
knotting vormt van hun mogelijkheden om 
als verantwoordelijk individu te existeren, 
doch op zichzelf kan daaraan nog geen 
norm worden ontleend om de belasting
druk te verlagen. Als die verlaging immers 
medebrengt dat de verantwoordelijkheid 
van de overheid in de knel komt, dan dient 
een afweging plaats te vinden, waarbij niet 
bij voorbaat vast staat wat het zwaarst is. 

Ret rapport komt dan ook, althans naar 
mijn inzicht, politick veel te snel tot de 
conclusie dat wij de kritische grenzen 
drcigen te overschrijden met onze belas
tingdruk, wanneer grote groepen de be
lastingheffing niet meer als fundamenteel 
rechtvaardig aanvaarden (blz. 9). Wanneer 
die overweging aanleiding vormt een plei
dooi te houden voor de verlaging van de 
belastingdruk, dient eveneens te worden 
overwogen of wij, als gevolg van die ver
laging, geen kritische grenzen overschrij
den omdat velen het overheidsbeleid niet 
meer als fundamenteel rechtvaardig aan
vaarden. Een verlaging van de belasting
druk beknot de overheid uiteraard in haar 
mogelijkheden. Ret kan zeer wei zijn dat 
die beknotting zich ook uitstrekt tot ver
antwoordelijkheden waartoe de overheid 
als zodanig is geroepen. Ret rapport heeft 
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een duidelijke personalistische tendens. cijfering van de druk van de omzetbelas- d 
Hoewel op blz. 12 de gemengde economi- ting op het huishoudbudget aile cijfers bij gi 
sche orde wordt verdedigd omdat daarin elkaar harken die voorhanden zijn. maar SJ: 

recht wordt gedaan aan de onderscheidene nog nooit heeft iemand aangetoond dat (t: 
verantwoordelijkheden van overheid en deze belasting een redelijke progressie ver- ei 

maatschappelijke groepen, verdwijnt de toont. Op zijn best is deze belasting pro- bl 
spaning tussen de verantwoordelijkheid portioned. Dat past niet bij de draag- n. 
van de mens als enkeling en van de over- krachtgedachte en vraagt dan ook om een :c 
heid te veel uit het gezicht. correctie. Er bestaat dan ook naar het mij v: 

voorkomt een zeker verband tussen de stl 

Functioneren van de belastingen steile progressie in de inkomstenbelasting rr. 

Het rapport geeft een analyse van het en de druk (proportionele druk) van de k 
functioneren van de belastingen. In deze omzetbelasting. De druk van de omzet- bl 

analyse komen vele gebreken ter sprake belasting heeft, ter voldoening aan de eis li 
die aan onze belastingen kleven, met name dat belastingen naar draagkracht moeten w 

de gebreken van de inkomstenbelasting worden geheven, een progressie nodig in d 
worden scherp belicht. Toch is dit deel van de inkomsten belasting. De commissie wil n: 
het rapport onvolledig. Het spreekt van het de progressielijn in de inkomstenbelasting b: 
functioneren van 'de belastingen', doch omlaag drukken, zij wil de omzetbelasting n: 

een groot aantal belastingen blijft geheel verhogen, maar zij wil, naar ze uitdrukke- al 
buiten beschouwing. Ik doe) hier niet lijk meedeelt, de belastingen naar draag- d 
aileen op de gemeentelijke belastingen kracht blijven heffen. Dan kan men niet 01 

(waarvan de stijging uit een oogpunt van zo losjes besluiten de omzetbelasting te d 
een belastingheffing naar draagkracht in verhogen, men zal eerst, gezien het zelf gl 
toenemende mate vragen oproept), ik doel gekozen uitgangspunt, duidelijk bewijzen zr 
vooral op de indirecte belastingen die sa- op tafel moeten leggen, waaruit blijkt dat d 
men altijd nog meer dan 40 % van de de voorgestelde manoevre in overeenstem· " totale belastingopbrengst bij elkaar rapen. ming is met het gekozen uitgangspunt. Die u. 
Misschien is de commissie van mening bewijzen heb ik niet in het rapport gevon· rr: 

geweest dat deze belastingen geen gaten den. Dat betekent dat de commissie be- bl 
en kieren vertonen. Dat moet ik wei aan- reid is het belastinggebouw op zand te ei 
nemen omdat de commissie met zoveel bouwen. Terwijl zij zelf zo de nadruk legt V( 

woorden adviseert een drukverdeling tot op het feit dat de storm al is opgestoken! v; ., stand te brengen in het voordeel van de in- Dergelijke gebouwen, zo heb ik wel eens N 
directe belastingen. Het schijnt dus zo te gelezen, houden geen stand, ze vallen in '" zijn, dat de directe belastingen te hoog zijn elkaar en hun val is groot. a: 
doch dat de indirecte belastingen nog wel w 
enige verhoging kunnen hebben. Maar ligt Aftrekposten cl 
het dan niet voor de hand ook deze be- Op het belangrijke gebied van de aftrek- d< 
lastingen te belichten? Hoe weet de com- posten in de loon- en inkomstenbelasting aJ 
missie dat de omzetbelasting (btw), tech- kan men het rapport evenmin openbarend gl 
nisch gesproken nog wel wat verhoogd kan noemen. Afgezien van het voorstel de af- h: 
worden? De belastingfraude, de ingewik- trek van de premies voor de volksverzeke- ""' keldheid, enz. beperken zich toch niet tot ringen af te schaffen rommelt het rapport hr 
directe belastingen, ook de indirecte be- wat in de marge. Zo is bijvoorbeeld het vi 
lastingen hebben daar zwaar onder te voorstel de minimum aftrek voor reis- b: 
lijden. kosten van f 200 te verlagen tot f 120 be- by 
Daar komt nog wat bij. Men kan ter be- paald niet wereldschokkend te noemen. D 
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Opvallend is het wei dat het rapport op 
gcen enkele marrier aansluit bij de discus
~ic ten aanzien van de belastinguitgaven 
(tax expenditures). Dat plaatst het rapport 
cen beetje buiten de werkelijkheid. Met 
hetrekking tot de aftrek voor giften is dat 
naar bet mij voorkomt wei zeer duidelijk. 
Deze aftrek vormt een schoolvoorbeeld 
van cen bclastinguitgave: de overheid 
subsidieert de begunstigde instellingen im
mcrs via een belastingaftrek bij de schen
kcr. Hct gaat hier duidelijk om inkomens
hcstedingen, maar wij allen menen kenne
lijk dat er ook iets van de overheid mag 
worden verwacht. In een rapport dat zo 
de nadruk legt op een belastingheffing 
naar draagkracht had een meer onder
bouwde beschouwing over deze giften
regeling niet achterweg mogen blijven, 
aangezien het hier immers niet gaat om 
draagkrachtverminderende factoren die 
om die reden voor aftrek in aanmerking 
dienen te komen. De commissie zag de re
geling zelfs nog graag uitgebreid doch 
zulks zou in strijd zijn met de ook door 
de commissie beoogde vereenvoudiging. 
Waarom komt de regeling eigenlijk voor 
uitbreiding in aanmerking? Omdat 'er 
mecr ruimte moet worden gegeven aan 
burgers voor het beleven van een stuk 
eigen verantwoordelijkheid voor tal van 
voorzieningen die velen thans exclusief 
van de overheid verwachten'. 

Men ziet het voor zich: aan de ene kant 
'velen' die geen enkele boodschap hebben 
aan charitatieve, kerkelijke, culturele of 
wetenschappelijke instellingen en die 'ex
clusief' van de overheid verwachten dat die 
deze instellingen wei zal steunen, aan de 
andere kant verantwoordelijke staatsbur
gers die weten dat ze ook op dit terrein 
hun steentje moeten bijdragen. Zij ver
wachten het niet 'exclusief' van de over
heid, zij verwachten het laat ons zeggen 
voor 70 % van de overheid. De aftrek 
brengt immers mee dat de overheid een 
behoorlijk stuk meebetaalt! 
De vraag rijst wat er zou gebeuren indien 
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het door de commissie gekozen uitgangs
punt zou worden toegepast op de huidige 
regeling. Laat ik een voorbeeld noemen 
dat CDA'ers wellicht aanspreekt. De af
trek voor de 'vrijwillige' bijdragen aan 
kerken. Zijn er inderdaad 'velen' die ver
wachten dat de overheid exclusief de ker
ken dient te subsidieren? Vindt het CDA 
eigenlijk wei dat de overheid hier een 
taak, welke dan ook, heeft? Die vraag 
moet toch eerst worden beantwoord, voor
dat men besluit de regeling te handhaven? 
Om de vraag eens te actualiseren: vindt 
het CDA dat de overheid het IKV moet 
subsidieren? Het is toch volstrekt duidelijk 
dat ik voor de aftrek van mijn vrijwillige 
bijdrage aan de kerk, die vervolgens weer 
een dee) afstaat aan de landelijke organi
satie van die kerk, welke organisatie met 
de aldus verkregen gelden vervolgens het 
IKV financieel steunt, bewerkstellig dat de 
overheid een deel meebetaalt? Het IKV 
wordt niet gesubsidieerd door de Russen, 
maar door de Nederlandse overheid! Over 
deze vragen, die een duidelijk principieel 
aspect vertonen, wandelt het rapport heen 
met slogans over eigen verantwoordelijk
heid en persoonlijk initiatief. Zo worden 
brandende kwesties ondergespit, wellicht 
in de hoop dat niemand het ziet verder 
smeulen. 

Tarieven in de inkomstenbelasting 
De maatregelen welke de commissie ten 
aanzien van de tarieven binnen de inkom
stenbelasting wenst te treffen zijn van 
drieerlei aard. In de eerste plaats de in
voering van een uniforme belastingvrije 
voet op een betrekkelijk laag niveau. Ver
volgens een splitsingsstelsel voor gehuw
den. En in de derde plaats een sterke ver
mindering van de progressie in het tarief, 
met een maximum van 60 %. Deze ver
laging van het tarief kan niet worden ge
financierd uit de beperkingen van deaf
trek, zoals de commissie die voorstaat, 
om die reden dient te worden begonnen 
met een verhoging van het 4 % tarief in 
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de btw tot 6 % . Ook dient het tarief van 
de vennootschapsbelasting enigszins te 
worden verhoogd. De argeloze lezer kan 
zich niet aan de indruk onttrekken dat 
een en ander niet in aile opzichten ten 
gunste van de lagere inkomens is, omdat 
de hogere misschien meer van de maat
regelen profiteren (vooral van de verlaging 
van het tarief). De commissie heeft dit 
bezwaar kennelijk aangevoeld en betoogt 
daarom het volgende. 
De afzwakking van de progressie leidt niet 
tot een eenzijdige verlaging van de belas
tingdruk voor hogere inkomens (blz. 84). 
Er is dus wei sprake van een verlaging, 
doch niet van een eenzijdige verlaging. De 
volgende zin vermeldt evenwel: het samen
stel van de voorgestelde wijzigingen leidt 
in beginsel niet tot een verlaging van de 
belastingdruk, doch tot een andere, billij
ker verdeling van die druk. Dus: geen een
zijdige verlaging van de druk op hogere 
inkomens, helemaal geen verlaging in to
taal, maar redelijker verdeling. Nog afge
zien van het feit dat de commissie deze 
stellingen op geen enkele manier met cij
fers onderbouwt, begrijp ik ook niet wat 
er staat. Waarin bestaat dan die redelijker 
verdeling? Wanneer de druk gelijk blijft, 
de hogere inkomens niet eenzijdig worden 
verlaagd, zou het dan niet dienstig zijn 
aan te geven wie er slechter van worden? 
Een andere verdeling dan thans kan toch 
alleen maar worden bereikt indien de een 
minder en de ander meer gaat betalen? In 
welke inkomensgroepen liggen de meer
betalers en waar vinden wij de minder
betalers? Dergelijke dingen kunnen toch 
niet aan het toeval worden overgelaten? 
Daar dienen toch cijfers aan ten grondslag 
te liggen? 

V erteringsbelasting 
De commissie voelt weinig voor een ver
teringsbelasting. Prof. dr. S. Cnossen zat 
dan ook niet in de commissie. Ik beweer 
niet dat ik de verteringsbelasting als de 
belasting voor de toekomst beschouw, 
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maar de argumenten welke de commissie 
bezigt zijn wei uitermate pover. Een verte
ringsbelasting grijpt te diep in in deprive
sfeer van de belastingplichtigen. Ook bier 
ziet men weer de benadering vanuit het 
individu. Het argument wordt niet verder 
onderbouwd. Maar als ik mijn aangifte 
voor de inkomstenbelasting heb ingevuld, 
heb ik ook niet het gevoel dat er wat mijn 
priveleven betreft nog veel verborgen is 
voor de inspecteur. Dat kan onder een ver
tcringsbelasting nauwelijks erger zijn, het 
verschil is in ieder geval gradueel. Maar 
er is ecn ander argument dat naar het mij 
voorkomt tegen de verteringsbelasting 
pleit. Ik kan niet inzien wat er voor rechts
grond bestaat om de vertering als belas
tingobject aan te grijpen in twee zware 
belastingen. Immers ook de omzetbelas
ting is een, zij het in vergelijking met de 
directe verteringsbelasting niet volmaakte, 
belasting op de verteringen van particu
lieren. 

Uitgedeelde vennootschapswinsten 
Met betrekking tot de belastingheffing van 
uitgedeelde vennootschapswinsten komt 
de commissie tot de conclusie dat het ver
rekeningsstelsel de voorkeur geniet. Ik ben 
daar door het rapport niet van overtuigd 
geraakt. Het systeem wordt het meest 
consequent toegepast in West-Duitsland, 
en het is daar niet ingevoerd omdat socia
listen zo'n grote invloed hadden. Ik bedoel 
maar: de voorkeur van de commissie past 
geheel in de geest die het rapport ademt, 
een geest die ik hierboven al als een tikkel
tje liberaal heb aangeduid. 
Maar er is een ander punt waaraan de 
commissie naar het mij voorkomt niet 
voorbij had mogen gaan. Wij beginnen niet 
vanuit een blanco situatie, wij hebben 
thans een regeling, die men als de klassie
ke regeling aanduidt. Het woord regeling 
is hier wat overdreven omdat de eigen
schap van deze regeling is dat er niets is 
geregeld. Dat betekent dat de marktver
houdingen, de prijszettingen e.d. zich aan 
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dcze reeds lang best<J.andc situatie hebben 
aangepast Nu betoogt de commissie te
rccht op verschillende plaatsen dat een 
van de oorzaken die de verdcling van de 
helastingdruk ontwricht is, dat velen de 
hclastingen wclke de wetgever aan hen tc 
dragcn gecft, op andercn afwentelen. Heeft 
dac afwentelingsproblematiek niets te 
makcn met cen rcgeling van de belasting
hcffing van uitgedeelde vennootschaps· 
11instcn'? ls deze afwenteling aan de ven
noohchapsbelasting voorbijgegaan? Zo ja, 
11dkc rcden zou er dan zijn waarom we] 
Jc omzetbelasting maar niet de in de eind
prij;, gcmakkclijk uit te c!rukken vennoot
,l·hapsbclasting wordt afgewenteld? En 
indicn dcze afwenteling zich ook heeft 
uitgcstrckt (en dat heeft ze natuurlijk) tot 
de vennootschapsbelasting, wat is dan het 
gcvolg van een ver<:ndering van de klas
'icke 'rcgcling'? Is cr dan wei een dubbele 
hdfing') Is er een zekcrheid dat de prijzen 
a is gevolg van de \ crrekening zullen da
lcn'' En indien die zekerheid niet bestaat, 
kan men dan de zekerheid betwisten dat 

ran de consumenten het gelag betalen'? En 
t hoc verhoudt zich de dan ontstane situatie 
·er- ten opzichte van het draagkrachtbeginsel 
Jen Jat de commissie L:o in ere wenst te hou-
~d Jcn'? Het zijn vr<J)_:en die ik wei stel, maar 

ll<tar het rapport rcen antwoord op geeft 
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Conclusie 
In het bovenstaande heb ik slechts enkele 
punten uit het rapport aangestipt en van 
vraagtekens voorzien. Het zal duidelijk 
zijn dat ik het rapport niet als een door
wrochte verhandeling kan zien. De com
missie heeft naar het mij voorkomt te 
veel hooi op de vork genomen. Wat er 
uiteindelijk op de hooiwagen is terechtge
komen is dan ook aanzienlijk minder dan 
in de titel naar boven werd gestoken. Maar 
onder het hooi dat uiteindelijk op de wa
gen (het rapport) werd opgetast, bevinden 
zich vele dorens en distels, die het ver
dienen uitgezuiverd te worden. Een zekere 
teleurstelling kan ik dan ook niet onder
drukken. Wanneer een wetenschappelijk 
bureau van zulk een grote en invloedrijke 
partij als het CDA een dergelijk rapport 
uitgeeft, kan men daar in de toekomst niet 
meer aan voorbijgaan. Maar of het rap
port nu zoveel aan de discussie heeft bij
gedragen, waag ik te betwijfelen. 



Van de redactie 

Negentig jaar na 'Rerum Novarum' is dit najaar de encycliek 'Laborem exercens' 
(Over de menselijke arbeid) uitgebracht. Hierin wordt opnieuw het katholieke 
sociale denken uiteengezet, toegespitst op de sociaal-economische vraagstukken van 
nu. In dit nummer zal het katholieke sociale denken centraal staan. 

* * 
* 

Allereerst schrijft pater Oswald von Nell-Breuning S.J. over zijn betrokkenheid bij 
het opstellen van 'Quadragesimo Anno', dat in 1931 - veertig jaar na 'Rerum 
Novarum'- verscheen. Von Nell-Breuning is thans 91 jaar en leeft in het Jezuieten
klooster bij de Theologische Hogeschool van Frankfurt. Hij heeft op uitnodiging van 
de redactie een bijdrage geschreven over zijn betrokkenheid bij het opstellen van 
'Quadragesimo Anno', waarvan hij de belangrijkste auteur was. Hij schrijft over de 
bijzondere tijd waarin deze encycliek temidden van opkomend nationaal-socialisme 
is geschreven en over zijn schaarse contacten die hij hiervoor onderhield met de 
paus. Yon Nell-Breuning beschrijft de pogingen die zijn gedaan om elementen uit 
deze encycliek corporatistisch uit te leggen. Hij neemt daar krachtig stelling tegen, 
en komt met een uitleg over de rol van maatschappelijke verbanden en de relatie 
tot de staat die niet ver afstaat van hetgeen protestanten plegen aan te duiden met 
'soevereiniteit in eigen kring'. 
Vervolgens bespreekt prof. dr. C. J. Rijnvos de jongste encycliek over de arbeid 
'Laborem exercens'. Hij gaat vooral ook in op de vraag of de kerk wei competent is 
om zich in te Iaten met de sociale vragen, op de wijze zoals ze doet. Rijnvos brengt 
zijn twijfels hieromtrent onder woorden. Zijn eigenlijke bespreking van de inhoud 
van de encycliek spitst zich vervolgens toe op hetgeen daarin wordt opgemerkt over 
de klassenstrijd en de eigendom van de produktiemiddelen. 
Negentig jaar na 'Rerum Novarum' wordt niet alleen een nieuwe encycliek over de 
arbeid uitgebracht, maar vindt ook de fusie plaats van het Nederlands Katholiek 
Vakverbond met het NVV in de Federatie Nederlandse Yakbeweging. Deze fusie 
werd eind september jongstleden een feit. De vraag komt op hoe deze ontwikkeling 
naar de fusie is verlopen en wat de invloed ervan zal zijn op het katholieke sociale 
denken, dat in het verleden van zo grote invloed is geweest op de sociale wetgeving 
in ons land. De heer Mertens, oud-voorzitter van het NKV, beschrijft deze ontwikke
ling uitvoerig en geeft zijn persoonlijke visie. 

* * 
* 

Tenslotte bespreekt oud-Tweede Kamerlid M. W. Schakel de studie van Van 
Schendelen, getiteld 'Leden der Staten-Generaal, ... '. 
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door Oswald von Ncll-Brcuning S.J. 

Oswald von Nell-Breuning (geh. 1890) trad in 1911 
in hij de Jez.uieten. In 1921 werd lzij tot priester ge
wijd. Na een studie econo111ie promoreerde hij in 1928 
op een proefschrift over de 111oraal van de effecten
heurs. Er verschenen 111eer dan 1000 puh/ikaties van 
:::iin hand. Hij woont al meer dan 50 jaar in het Je
::.uictenklooster bij de Theologisclze Hogesclwol van 
Frankfurt. 

50 jaar 'Quadragesimo Anno' 

In het algemeen worden vijftigjarige. zogcnaamde 'gouden jubilca' zcer nadrukkclijk 
gcvierd; dat negentigjarige jubilea herdacht worden. is daarcntegcn iets heel ongc
woons. En juist dit hcbben we dit jaar bclccfd. De 90 jaar gclcden op 15 mci 1891 
wrschenen encycliek 'Rerum Novarum' is maandcnlang op vclc maniercn hcrdacht: 
aan hct 'gouden jubilcum', dat de prccics 40 jaar jongcre encyclick 'Quadragcsimo 
Anno' belecfde. denkt behalvc het CDA en zijn Wctenschappclijk lnstituut hlijkbaar 
niemand. 

Van de herdenking van dcze nu al vijftig 
jaar oud gcworden encyclick was en is 
hijna gcen sprakc. V oorzovcr de cncy
clicken, die 'Rerum Novarum' voortgezct 
hebben. genocmd werden, warcn dit in de 
ccrstc plaats 'Mater et Magistra', maar 
zckcr ook 'Populorum progrcssio' en hct 
aan cen cncycliek gelijkwaardig hcrdcrlijk 
schrijvcn van Paulus VI. 'Octogcsima ad
vcniens' van 15 mci 1971. Men zal bcgrij
pen. dat onder dezc omstandighcden ecn 
uitnodiging van hct CDA om een bijdragc 
tc lcvcrcn over Q.A. verheugend was en 
gaarnc necm ik dcze uitnodiging aan. 
Hoc vcrklaart men het echter, dat het 
'goudcn' juhilcum van Q.A. vollcdig ach
tcr de 90-jaar-viering van R.N. vcrdween 
en aan de vergctclhcid ten prooi vie!? 
De vcrklaring is niet ver te zoeken. 
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De 40c verjaardag van Rerum Novarum 
Tocn Pius Xf hct bcsluit nam om tcr gc
lcgcnhcid van de 40c vcrjaardag van 
R.N. cen nieuwc sociale cncycliek uit tc 
vaardigen en patcr-gencraal van mijn ordc 
(de 1 ezuicten-orde) Wladimir Lcd(Khow
ski de voorbcreiding daarvan opdrocg. 
vcrklaardc hij. dat deze encyclick even 
belangrijk mocst zijn als R.N. Pater Lcd{l
chowski antwoorddc. dat Zijnc Hcilighcid 
daarmcc icts onmogclijks vcrlangdc. R.N. 
had volgcns hem ccn doorhraak bctckcnd, 
want daarmec had de Kcrk voor hct ccrst 
op gczaghebbende wijzc ccn haar tot nu 
toe vrccmd gcbicd bctrcdcn. Dit zou ccn
malig zijn en nict kunnen worden hcr
haald. Daarom mocst. aldus pater Lcd{J
chowski. paus Pius XT zich cr mcc tcvrc
dcn stcllen. vcrder tc bouwen aan hct werk 
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waarvoor Leo XII de grondslagen had ge
legd. Deze grondslagen waren eens en voor 
altijd door zijn grote voorganger gelegd 
en diens onvergelijkbare roem blijft be
staan. Daarom zullen ook in de toekomst 
de herdenkingen, allereerst in 1991 het 
honderdjarig jubileum van R.N., plechtig 
gevierd worden en de daarop volgende 
sociale encyclieken op zijn best onopval
lend genoemd worden. Dat wil niet zeg
gen, dat deze latere encyclieken onbelang
rijk waren; zij hebben zonder meer hun 
gewicht, maar R.N. is en blijft, wanneer 
men deze beeldspraak gebruiken mag, de 
locomotief en aile die daama gekomen 
zijn, zijn door deze locomotief getrokken 
bijwagens. 

Zo zal ik dan proberen, hier 'sine ira et 
studio' het gewicht van Q.A. vast te leg
gen. het noch te overdrijven, noch ten on
rechte te bagatelliseren. Daartoe moet nog 
eens worden teruggegrepen op de door 
Pius XI gegeven opdracht. 
Toen de paus het hoofd van de Orde de 
opdracht gaf, gaf hij te kennen dat het 
hoofdbestanddeel van het werk door Duit
se paters verricht zou moeten worden, 
waarbij hij bij 'duits' wel niet aan het toen
malige Duitse Rijk gedacht zal hebben, 
maar aan het duitstalige cultuurgebied in 
wijde kring. Tegelijkertijd was daarmee 
aangeduid, dat ten eerste de vooral tenge
volge van de foutieve Duitse vertaling op 
dit gebied ontstane misverstanden uit de 
weg geruimd zouden moeten worden, ter
wijl aan de andere kant het denken uit 
het Duitse recht, vooral vanuit het begrip 
van de 'Genossenschaft' in tegenstelling 
tot het romanistische etatisme (fascisme) 
in de encycliek tot gelding zou komen. 
Daarmee zijn misschien ook de belang
rijkste redenen aangegeven, die het succes 
en vooral de mislukking van de encycliek 
sterk bepaald hebben. 
Op deze plaats is het onvermijdelijk iets 
over mijn aandeel in de encycliek te Iaten 
weten. In plaats van het werk over ver-
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schillende Duitse en andere paters te ver
delen, heeft het hoofd van de Orde deze 
opdracht in eerste instantie aan mij aileen 
gegeven. lk was toen een onbekende jonge
man in de Orde en waarom de pater
generaal juist aan mij dacht heb ik nooit 
vernomen. De Duitse situatie en in het 
bijzonder ook de controversen in het juiste 
begrip van R.N. waren mij bekend; de 
overige wereld, de in het buitenland be
staande problemen niet. Weliswaar had ik 
twee jaar noviciaat in Nederland in 's-Hee
renberg en twee studiejaren in Valkenburg 
(L.) doorgebracht, maar in aldie tijd heb 
ik niet het minste contact gehad met Ne
derlanders. 
Door een verblijf van meerdere jaren in 
Oostenrijk bezat ik enige kennis van de 
stand van zaken en controversen in dat 
land. Daardoor kon het niet uitblijven, 
dat ik in het antwerp van de encycliek 
bijna uitsluitend de in het Duitse (inclusief 
het Duits-Oostenrijkse en Duits-Zwitserse) 
gebied verspreide christelijk -sociale ge
dachtenwereld en de daar bestaande con
troversen inbracht. Deze controversen zijn 
dan ook, afgezien van onbelangrijke over
blijfselen, geelimineerd. Dat <seldt in het 
bijzonder van het problee1u van het eigen
domsrecht, dat daarom zoveel ruimte in 
Q.A. inneemt, omdat het nodig was aan 
het desbetreffende met R.N. gemaakte 
misbruik een eind te maken. Dit is dan 
ook op verheugende wijze gelukt (degenen 
die zich niet Iieten overtuigen, hebben 
hieraan een andere uitleg gegeven). 
Bijzonder verheugend is het echter, dat de 
onverkwikkelijke twist, of katholieke ar
beiders zich aileen in de katholieke, door 
een katholieke aalmoezenier geleide, arbei
dersorganisatie met 'vakbonden' of ook 
in een interconfessionele, christelijke vak
beweging zouden mogen organiseren, door 
Pius XI uit de wereld werd geholpen en 
dat daarmee aan die van integralistische 
zijde gelasterde christelijke vakbondsle
den een late voldoening gegeven werd. 
Deze beslissing over een in de Ianden met 
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een bijna geheel katholieke bevolking 
totaal on bekende vraag, bracht voor de 
katholieke arheidersbeweging in confessio
necl verdeelde Ianden een grote ontlasting. 
hevrijdde hen van meningsverschillen in 
vele voor hen fundamentele vraagstukken 
en verschafte hen daardoor innerlijke een
heid. gaf hen de innerlijke zekerheid dat 
zij zich op de goede weg bevonden. lkzclf 
had toen een zeer nauw contact met de 
KAB. vooral met het westduitse verbond 
(eerst Monchen-Giadbach. later Keulen) 
en heb meegemaakt, hoe blij en dankbaar 
men zich na de tientallen jaren durende 
hestrijding en verwijten door Q.A. beves
tigd en besehermd voelde en wat dit voor 
hun zelfbewustzijn en blijheid van aetie 
hetekende. 
Wat tot de katholieke arbeidersbeweging 
of meer algemeen tot het sociale katholi
cisme van andere Ianden (in het bijzonder 
de Benelux, Frankrijk, Italic, zeer zeker 
Engeland en de V.S.) gezegd had moeten 
worden, daar wist ik niets van, en omdat 
er niemand was die hiervan op de hoogte 
was. bestaan bier grate leemten 1, 

De kern van Quadragesimo Anno 
De kern van de encycliek Q.A. - zo vatte 
ik in ieder geval mijn opdracht op - moest 
deei1T.5 'Ordinum mutus cooperatio' zijn, 
dat in de Duitse vertaling het opschrift 
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'BerufssUindische Ordnung' draagt. De be
doeling was. de kapitalistische klasse niet 
door 'ontproletariseren van het proleta
riaat', dat wil zeggen door deelname in 
de breedste zin van het woord aan vermo
gensbezit te overwinnen, maar structureel 

door een functionele opzet. die daarvoor 
in de plaats zou komen; de maatschappij 
moest niet horizontaal worden ingedeeld 
naar bezit of niet-bezit van produktiemid
clclen, niet naar arbeidsmarktpartijen, 
maar naar wat al of niet voor de gehele 
maatschappij tot stand heeft gebracht -
dat wil zeggen niet aileen de economic, 
maar de f?Chele mensenmaatschappij. De 
later in het Duitse taalgebied daartoe in
gevoerde term 'leistungsgemeinschaftliche 
Ordnung' was toen helaas nog niet uitge
vonden. Datzelfde geldt ook voor het taal
verschil van 'klassenloser' en 'klassenfreier' 
maatschappij. Op dat moment stond in de 
Duitse taal aileen maar de term 'Berufs
sHindische Ordnung' ter beschikking, die 
weliswaar het voordeel had bij vroegere 
voorstellingen van de katholieke traditie 
aan te knopen. maar juist daardoor de in
druk wekte. dat in plaats van een ver
nieuwing een herstcl van overlecfde toe
standen werd beoogd. De Fransen, die 
voor het nieuwe begrip ook nog geen 
woord ter beschikking hadden, spraken 
van 'corporativisme' en richtten daarmee 

1 Gedurende de werkzaamheden aan het antwerp voor de encycliek betrok de pater-generaal 
van de Jezuieten-orde van tijd tot tijd een Belgische confratcr, P. A. Muller, professor aan de 
Handelshogeschool van de Orde in Antwerpen, bij het werk. Deze verrijkte het antwerp cchter 
nauwelijks door aanvullende zakelijke kwesties. maar gaf er door in Belgic gebruikte taalkundige 
wendingen (bijv. of het socialisme zich liet 'dopen') een iets prettiger taalkundig coloriet aan. 
Hij wilde vooral uit mijn eerste antwerp vee! eliminercn. Gclukkig publicccrde juist op dat 
ogenblik de bisschop van Straatsburg een hcrdelijk schrijven over sociale vraagstukken. dat 
rijker aan inhoud was dan hetgeen mijn confrater van mijn antwerp had willcn ovcrhouden. 
Dus kon ik doen gelden, dat men aan de Heilige Vader die een encycliek van gelijk gewicht 
wilde publiceren, niet een antwerp kon aanbieden dat in vergelijking met het herderlijk schrij
ven van de bisschop van Straatsburg armelijk was. Met deze toelichting slaagde ik er in, allcs 
wat mijn medebroeder gesehrapt had, in mecr doorwrochte en verfijndc vorm weer in tc 
voegen. 
Het laatste, vermanende dee! (111.3) van de encycliek. dat een in curiaalstijl bedreven pater van 
de Generale Curie van de Orde opgesteld had, hebben de Belgische medcbrocder en ik samen 
uit zijn triomfalistische toon in een wat nuchterder. voor noorderlingen beter te verteren 
taal herschreven. Tot de zo dringend nodige \'erbreding van de visic hecft de medcwerking van 
deze Belgische medebroeder helaas niets bijgedragen. 
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precies hetzelfde onheil aan; de ongeluk
kige woordkeus was dodelijk voor deze 
zaak. 
Zo is deze gedachte behalve in de toe
spraken van Pius XII zelfs in kerkelijke 
en pauselijke documenten nog maar een 
enkele keer (MM 65) genoemd. Een pas
sage in de toespraak van Paulus VI ter 
gelegenheid van de 75ste verjaardag van 
Rerum Novarum tot uit aile delen van de 
wereld naar Rome gekomen arbeiders
delegaties (AAS 58 (1966), 495) wordt 
door velen zelfs opgevat als een definitief 
afstand doen van de paging, om de kapita
listische klassenmaatschappij tot een der
gelijke maatschappij om te vormen. Zulk 
een uitleg zou deze terloops ingevlochten 
opmerking vermoedelijk te veel gewicht 
gegeven hebben; men laat haar volledig 
recht wedervaren als men haar als een 
bevestiging zonder voorbehoud van de 
voor de vakbeweging wezenlijke en volle
dige 'Gegnerfreiheit' opvat, iets waartoe 
de kerkelijke kringen maar moeizaam 
konden geraken. Hoe men echter de bewe
ring van Paulus VI ook opvat, de gedachte 
'ordinum mutua conspiratio' is dood. 

In Nederland zal men zich echter nog goed 
herinneren, hoe serieus deze gedachte daar 
genomen werd en hoe eerlijk men zich 
inspande, zo niet om hem onmiddellijk te 
verwezenlijken, dan toch in de richting 
van zijn verwezenlijking te werken, op zijn 
minst echter om alles te vermijden waar
door de weg daarheen geblokkeerd zou 
kunnen worden. Tot aan de machtsover
name van het nationaal-socialisme en zijn 
overrompeling van Nederland is mij her
haaldelijk vanuit Nederland gevraagd, of 
iets dat men daar van plan was te verwe
zenlijken, in de zin van Q.A. lag. 
Een tijdlang hebben zich ook de katholie
ken in de Verenigde Staten met zeer veel 
goede wil ingespannen, de door Q.A. ge
eiste maatschappelijke orde allereerst goed 
te begrijpen, om vervolgens aan het werk 
te gaan en deze te verwezenlijken. Presi
dent Roosevelt liet door een katholieke 
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orde-geestelijke een lezing over Q.A. hou
den. Ook uit dat land werden soms vragen 
tot mij gericht; ik had echter de indruk 
dat de aan gene zijde van de Atlantische 
Oceaan bestaande geheel andere situatie 
het bijna onmogelijk maakte, het juiste be
grip te verwerven. De kapitalistische klas
senmaatschappij of tenminste het begrip 
van de kapitalistische klassenmaatschappij 
waarvan Q.A. als terminus a quo uitgaat, 
bestaat daarginds niet of men kent dit in 
ieder geval niet, en dus begrijpt men de 
bedoeling van Q.A. niet, en zeker niet de 
terminus ad quem, waarop Q.A. uit is. 
In Frankrijk en ook wel in andere romaan
se Ianden werd Q.A. in zijn geheel en daar
mee ook dit gedeelte, van begin af aan 
uitgesproken koel ontvangen; men vond 
de encycliek eenzijdig van Duitse kant be
invloed en miste de 'esprit latin'. 
Of en in hoever het Spaanse Falangisme 
zich aan het maatschappelijke-ordebeeld 
van Q.A. orienteerde, of omgekeerd waar
de eraan hechtte zich daarvan te onder
scheiden en het te overtreffen, kan ik niet 
doorzien en ik onthoud mij dan ook van 
een oordeel. 
In Portugal had Salazar de staat een 'cor
poratieve' grondwet gegeven. Velen wilden 
hierin de door Q.A. gewilde maatschappe
lijke orde verwezenlijkt zien; een zekere 
uiterlijke ('formele') gelijkenis maakte dat 
men de fundamentele verscheidenheid, 
ja zelfs de tegenstelling over het hoofd 
zag. 
Onthutsend is wat in Oostenrijk gebeurde. 
Aan het begin van de jaren dertig bevond 
de staat Oostenrijk zich in een noodtoe
stand. Ret partijpolitiek gestructureerde 
parlementaire stelsel had totaal gefaald 
en was niet meer in staat te functioneren. 
In de wanhoop over het gedegenereerde 
partijwezen trachtte men de staat in plaats 
van op politieke partijen, op zogenaamde 
'stands-corporaties' te bouwen. Daarmee 
dacht men de leer van Q.A. over te nemen 
en dat wat deze als doel voor ogen stond, 
tot werkelijkheid te maken. Voor mij be-
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stond cr nict de gcringstc twijfcl dat de 
gccstclijkc vadcrs van de op I mci 1934 
van kracht gcworden zogenaamdc 'mci
constitutic' de ccrlijke ovcrtuiging haddcn 
daarmcc de pausclijkc richtlijnen tc volgcn 
en Q.A. in de politickc (sic!) wcrkclijkhcid 
om tc zctten. 

Gccn vcrlcngde staatsarm 
Volgens mijn bcgrip van de cncyclick zijn 
de 'ordincs' van Q.A. geen lzeerschappij
standen die zich tot de staat verbindcn, de 
staat dragcn en de staatswil vormcn, maar 
gemecnschappcn die in de ruimte van de 
'vrijc' maatschappij bcstaan, uit eigen 
rccht gegrocid zijn en dientengevolge niet 
op gezag van hoger niveau. maar uit vol
lcdig eigen recht in echt zelfbestuur hun 
aangclcgcnheden regelen en hun taken ver
vullen. Daarmee zijn ze het exacte tegen
dccl van de fascistische corporaties. die als 
vcrlcngde arm van de staat in de vrije 
maatschappelijke ruimte ingrijpen.2 

De Oostenrijkse mei-constitutie had geen 
lang Ieven. Hitlers overval op Oostenrijk 
en de opneming van dat land in het 
'Grootduitse Rijk' hebben haar een ge
welddadig einde bezorgd. Of dit nodig 
was, of deze constitutie niet aan haar 
cigen fouten en gebreken ten onder was 
gegaan, valt hier niet te beoordelen. Naar 
men zegt hecft Pius XI de Oostenrijkers 
met deze grondwet gelukgewenst. Als deze 
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a an Pius X I toegcschrevcn uitspraak 
authcntick znu zijn - tc hcwijzcn is het 
nict- dan znu hct nog dringcndcr gehodcn 
zijn ons crnstig af tc vragcn en met het 
problecm hezig tc lwudcn hoc hij dan zclf 
zijn cncycliek hedt gczicn! Wilde hij wcr
kelijk ecn corporaticvc staat'! 

Hoc Pius XI hctgccn ik voor hem ont
worpcn hch hceft bcoordccld. hcb ik nooit 
vcrnomcn. Ecn vruchtbarc gcdachtenwis
scling tusscn hem en mij hccft nooit plaats
gchad: ik hen slcchts ecnmaal. kort na hct 
begin van hct werk bij hem gcwecst, omdat 
hij de man wilde leren kcnnen die van 
zijn Ordc-generaal de opdracht had ont
vangen voor hem te werken. De misver
standen waaraan helaas juist dit belangrij
kc dccl van de encyclick ten offer gevallen 
is, bcwijzen dat de tekst die ik voor hem 
ontworpcn hcb en die de paus zich cigen 
maakte, indcrdaad zo verwarrcnd was dat 
hij vcrkccrd bcgrcpen kon worden. Daar
om is de vraag op zijn plaats of de paus 
de tckst andcrs opgcvat hccft dan mijn bc
doeling was en ik hem in mijn commen
taar :l uitgelegd heh en nog steeds uitleg. 
Kort voor de hccincliging van hct wcrk 
stuurde Pius XI cen eigenhandig in hct 
Italiaans gcschrevcn tckst met de opdracht 
cen gcschiktc plaats op tc zockcn waar 
clezc ingcvocgd zou kunncn worden. Dczc 
tekst had bctrckking op de corporatieve 
staat van Mussolini 4. 

e Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke gcdachtc volkomen in strijd is met het heersende 
denkcn, in het hijzonder met het romanistische staatsrechtelijke denken van vandaag. en clicn
tengcvolgc slcchts met vecl mocitc toegankclijk is voor de jurist die in dit dcnken is opgcvoed. 
Het is dus ook gcen wonder dat vclen volkomen onhewust en ongcwild de uitecnzcttingen van 
de encycliek in die hun bckcndc staatsrcchtelijkc catcgoricen omhogen en daarmce de \\ezenlij
kc kern daarvan miskenden en vervalsten. Diplomatcn van het pausclijke staatssecretariaat 
zouden dit gevaar mctccn ingczien en ovcreenkomstigc maatregclcn gcnomen hcbben om dit mis
verstand te voorkomen. Maar hct staatssecretariaat was hij de cncycliek hclcmaal nict hctrok
ken. Pius XI lict hem als hct ware langs hct staatssecretariaat hcen door dc Curie van hct 
Genoralaat van de Jezuictenorde opmaken. Niemand in het Vaticaan droeg medcvcrantwoordc
lijkheid. 

a Die soziale Enzyklika, 1932. 'lJ 959. 

" Dcclcijfcrs 91-96 naar de telling van de Duitse vcrtaling. Een authcntickc indcling en telling 
van de gcdcclten gccft Q.A. nict. De Fransen hchbcn hem in klcincre gcdccltcn ondcn·erdceld 
en komcn dientengcvolgc tot hogcrc dcclcijfcrs. Hoc men in Ncdcrland tclt. \\Cct ik nict. 
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Mussolini's reactie 
Onmiddellijk na het verschijnen van de 
encycliek reageerde Mussolini er woedend 
op en nam wraak door de katholieke 
jeugdorganisaties te ontbinden. Blijkbaar 
vatte hij de tekst precies zo op, als ik 
hem bedoeld had, nl. als een in de taal 
van diplomatieke ironie geklede funda
mentele kritiek op zijn systeem. Anderen, 
die met de curiale stijl minder vertrouwd 
zijn, vatten deze pauselijke uiteenzetting 
op als een lofuiting. 
Naar de mening van Mussolini en ook 
naar de mijne beschrijft de paus de fascis
tische corporatieve staat als het exacte 
tegendeel van de door hem aanbevolen of 
gewenste maatschappelijke orde; de fascis
tische corporatieve staat en de 'leistungs
gemeinschaftliche' ordening van de maat
schappij zijn niet aileen totaal verschillen
de zaken, maar ze zijn onverenigbaar en 
sluiten elkaar uit. 

Volgens een andere uitleg echter zou de 
corporatieve staat een met weliswaar ern
stige, maar toch te corrigeren fouten be
hept model zijn van datgene dat de paus 
nastreeft; het zou de Oostenrijkers dus 
met hun 'mei-constitutie' van 1934 gelukt 
zijn, dit model foutloos te verwezenlijken. 
Dat Pius XI de Oostenrijkers voor hun 
mei-constitutie geprezen zou hebben, be
vestigt deze uitleg op het eerste gezicht; 
het is echter geen doorslaggevend bewijs, 
de Ioftuiting kan heel goed op onjuiste 
informatie berusten, en Pius XI wilde in 
werkelijkheid niet de zakelijke inhoud van 
deze constitutie, maar de onomstreden en 
hem welbekende bedoeling van de initia
tiefnemers prijzen; de vorm waarin hij zijn 
lof goat (ieder volk heeft recht op de 
constitutie die het verdient) lijkt mij met 
deze uitleg overeen te komen. Hoe het 
ook zij, zijn houding tegenover Mussolini 
lijkt mij dwingend te bewijzen, dat deze 
hem goed begrepen had. Wanneer de paus 
zich door Mussolini verkeerd begrepen 
geacht had, dan zou hij het misverstand 
toch zeker meteen opgehelderd hebben, 
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Mussolini's woede hebben afgezwakt en de 
katholieke jeugdbeweging hebben gered. 
Hij heeft Mussolini Iaten fulmineren en 
heeft daarmee zo duidelijk als mogelijk 
was te kennen gegeven, dat Mussolini en 
tevens ikzelf hem goed begrepen hebben. 
Dit veronderstelt echter dat de paus toen 
hij zijn invoeging neerschreef, de gehele 
samenhang zo opvatte, als hij door mij be
doeld was. 

De juiste uitleg van wat in mijn ogen de 
essentie van Q.A. is, blijft ook wanneer 
men deze encycliek totaal en dit gedeelte 
in het bijzonder als dood beschouwt, niet 
aileen van historisch belang. Hoe ver
ouderd de gedachte van een 'leistungsge
meinschaftliche' ordening van de maat
schappij heden ook moge zijn, zo lang de 
kapitalistische klassenmaatschappij nog 
bestaat en geen andere maatschappelijke 
ordening in haar plaats gekomen is, kan 
deze gedachte heel goed weer actueel 
worden en kan er opnieuw een streven 
ontstaan dat ten doel heeft op deze of een 
daarop gelijkende wijze uit de kapitalis
tische klassenstrijd te geraken. Er zijn 
reeds vele 'renaissances' geweest, en ook 
deze schijnt in het geheel niet uitgesloten. 

Q.A. en bet socialisme 
Nog niet geheel dood is, wat Q.A. over het 
socialisme zegt en evenmin de strijd over 
de zin waarin haar uitspraken over dit 
onderwerp moeten worden opgevat. Dat 
Q.A. het marxistische socialisme zonder 
meer verwerpt, spreekt vanzelf en is niet 
controversieel. Ook dat de encycliek ver
schil maakt tussen het marxistische en het 
revisionistische socialisme is duidelijk en 
niet te ontkennen, hoewel Q.A. geen van 
beide aanduidingen gebruikt, maar spreekt 
van een scherpere richting ('pars violen
tior') en een gematigder richting ('pars mi
tior'), en van die laatste zelfs iets goeds 
weet te zeggen. Desondanks komt Q.A. tot 
een globale verwerping van het socialisme, 
met de enige beperking 'si vere manet 
socialismus', als het echt, waar, werkelijk 
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socialismc hlijft. De Duitsc vcrtaling 
br..:ngt Jit tot uiturukking met de mecr 
bcschrijvenuc wooruen: 'er miisste denn 
aufh(iren. Sozialismus zu sein'. 
Men weet dat reeds kardinaal Bourne in 
1931 Je Britsc Labour-socialisten verze
kerue dat volgens zijn overtuiging Je pau
selijke veroordeling nict op hun socialis
me slaat. De Heilige Stoel heeft Jit tot op 
vandaag niet tcgengesproken. lntussen 
wect iedercen wei dater een veclheid van 
sucialismen bestaat, die ondcrling zo ver
schillend zijn dat geen samenvattend, op 
hen aile toepasselijk oordeel over hen mo
gelijk is. De bisschoppen van enkele katho
lieke Ianden. in het bijzonder in Latijns 
Amcrika. vcroordelen hct kapitalisme als 
onverbcterlijk boosaardig en prijzen het 
socialisme. zij het ook met de bcpcrking 
dat gcen tot nu toe verwezenlijkt socialis
mc hen volledig tevredenstelt: maar de 
hen aanklevende gebreken lijken deze bis
schoppen - in tegenstelling tot de boos
aardigheid van het kapitalisme- 'genees
lijk'. 
Oat Pius XI niet kon weten wat zich 
allcmaal in de toekomst met het woord 
'socialisme' zou sieren. is vanzelfsprekend. 
Niet vanzelfsprekend is, of hij aile in zijn 
tijd bestaande en tot zijn kennis gekomen 
vormen van socialisme met zijn oordeel 
wilde trcffen. of slcchts het socialisme dat 
hij in zijn encycliek nauwkeurig beschreef 
en vcroordeelde wegens de niet te over
hruggen tegenstelling waarin het zich val
gens zijn mening ten aanzien van de chris
tclijke maatschappij-opvatting bevond 
(Q.A. 117); volgens socialistische opvat
ting zou de menselijke maatschappij een 
'reine Nutzveranstaltung' (solius commodi 
causa) zijn. 
Ook bier gaat het om een kwcstie van 
interpretatie. Welk socialisme wilde Pius 
XI naar zijn intentie met zijn veroordeling 
treffen. welk socialisme bedoclt de Ietter
lijke tekst, zoals die als plechtig verkon
digde sociale leer in de tekst van de ency
cliek staat? Over wat de paus dacht en 
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wilde. kan ik ook bier wedcrom slcchts 
vcrmocucns hchbcn. zckerhcid hcb ik niet. 
Daarentegen wcct ik precies hoc de lctter
lijkc tckst tot stand is gekomen. Dezc be
rust op de begripsbepaling van hct socia
lisme. die van Gustav Gundlach afkomstig 
is. waarmee hij aile vormen van socialis
me onder ecn cnkelc algcmene term wilde 
samenvattcn en mecnde samengcvat tc 
hebbcn. I k hcb haar van hem ovcrgeno
men en in bet ontwerp voor de encycliek 
ingebouwd in de mening. dat zij wcrkelijk 
aile denkbare socialismen zou omvatten 
en dat zij dientengevolge ook allcmaal 
door de veroordeling getroffen zouden 
zijn. lk vcrmocd dat Pius XI mijn aan hem 
voorgelegde antwerp in deze zin bcgrcpcn 
hccft en, door hct zich cigcn tc maken, 
icderc dcnkbarc soort socialisme meende 
tc trcffcn en wilde trcffen. Bcslisscnd is 
cchtcr niet wat de tckst volgcns de bc
docling van de paus zcggcn moest, maar 
uitsluitcnd wat hij wcrkclijk zegt. De vraag 
is dus: wat is de feitclijke situatic van het 
socialisme en wat zcgt de authentickc 
tekst van de encycliek werkelijk? 
In fcitc bestaan cr socialismen. die zich 
onder de begripsbcpaling van Gundlach, 
die in de cncyclick is ovcrgcnomen. niet 
Iaten ondcrhrcng:en. Wcliswaar v~rtoont 
een groot aantal socialismen kcnmcrkcn, 
die bij cen of meerdcre van de in deze be
gripsbepaling genocmde socialismen voor
komen. 
Daarentegen lijkt het mij dat slechts heel 
weinig socialisten zich met een socialisme 
identificeren, dat aile kentckencn van de 
in de encyclick overgenomen begripsbe
paling omvat. Latcre pauselijkc docu
menten hcbben dan ook nict mcer getracht 
cen algcmeen begrip van socialismc op te 
stellen. dat aile socialismcn omvat. Zo laat 
hijvoorbecld Paulus VI in 'Octogcsima 
adveniens' hct bij een verwijzing. dat aile 
socialismcn naar hun hcrkomst in een 
laatste innerlijke samenhang staan. Daar
om moest de katholick volgens dcze uit
spraak nauwkcurig oordclen in hocvcrre 
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hij zich met een bepaalde vorm van socia
lisme zou kunnen inlaten. 
Deze veel meer gedifferentieerde visie ont
breekt in Q.A. Dat is zeer te betreuren, 
wan het heeft aanleiding gegeven of ten
minste mogelijk gemaakt (niet verhin
derd), de encycliek te misbruiken voor 
globale oordelen over het socialisme en 
aan vele aanhangers van socialistische of 
zich socialistisch noemende organisaties, 
voornamelijk vakverenigingen, meningen 
en bedoelingen toe te schrijven, die zij in 
overeenstemming met ons verwerpen en 
van de hand wijzen.5 

Dit beroep op de zogenaamde globale 
beoordeling van het socialisme door Q.A. 
was zonder twijfel bedoeld om gelovige 
katholieken af te schrikken van de toetre
ding tot socialistische of socialistisch ge
leide partijen of organisaties, in het bijzon
der vakverenigingen, en van het geven van 
hun stem aan socialistische partijen. In 
zekere mate zal dit ook wel bereikt zijn. 
Een andere vraag is, of daardoor niet 
evenveel trouwe katholieken uit katholieke 
organisaties of christelijke partijen gedre
ven werden. Zeer zeker werd de ontwik
keling van het (revisionistische) socialisme 
in de richting van de katholieke sociale 
leer tot staan gebracht en werden vele 'ge
matigde' socialisten naar hardere en vooral 
uitgesproken anti-godsdienstige en anti
kerkelijke stromingen in het socialisme 
gedreven. 
Het is aan de Heilige Geest en aan zijn 
aan het leergezag van de kerk beloofde 
bijstand te danken, dat in de tekst van de 
encycliek de beperkende clausule staat 
'si vere manet socialismus' (zie boven), die 
duidelijk maakt dat het oordeel dat de 
encycliek over het socialisme velt, niet uit
sluitend betrekking heeft op hetgeen Q.A. 
onder 'socialisme' verstaat en waarop de 
begripsbepaling van socialisme van toe
passing is. AI het andere wat zichzelf 'so
cialisme' noemt, of door anderen zo ge-
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noemd wordt of toch van socialistiscbe 
tendentie of minstens neiging beschuldigd 
wordt, is door het oordeel van de ency
cliek niet getroffen, d.w.z. noch beoor
deeld noch goedgekeurd, nocb wordt er 
verklaard dat er geen bezwaren tegen be
staan. Erg jammer, dat eerst Johannes 
XXIII moest komen om ons te leren dat 
er onderscheid gemaakt moet worden tus
sen tbeorie en praktijk, leersysteem en 
beweging ('Pacem in terris' 159 I 60), waar
aan Paulus VI aanknoopt met zijn ver
maning tot meer gedifferentieerde beoor
deling en dienovereenkomstig gedifferen
tieerde houding (OA 31). 
Gebeel aan bet begin van dit artikel was 
er sprake van het triomfalisme, dat een 
Italiaanse auteur had ingelegd in het ont
werp voor het vermanende slotgedeelte 
van Q.A. De tijdelijke Belgiscbe mede
werker en ik moesten dit terugbrengen tot 
een voor noorderlingen acceptabele mate. 
Mijn bijdrage tot bet gouden jubileum van 
Q.A. waarom bet CDA mij vroeg, is van 
het begin af aan niet triomfalistisch, niet 
feestelijk, maar gebeel nucbter, zakelijk 
aangepakt. Misschien maakt deze bijdrage 
duidelijk hoe bet komt, dat Q.A. welis
waar in de uitspraken van paus Pius XII 
(1939-1958) nog vaak, maar in de latere 
documenten van bet kerkelijk leergezag 
met inbegrip van de pastoraal-constitutie 
van het Tweede Vaticaanse Concilie 'Gau
dium et spes' daarentegen nog slecbts naar 
verbouding zelden geciteerd wordt en 
niemand op de gedacbte kwam vijftig jaar 
na zijn verschijning een jubileum te vieren. 
Helemaal aan de vergetelheid overgelaten 
te worden verdient hij mijns inziens ecbter 
niet. Q.A. bewaart zijn plaats in bet ge
hele bouwwerk van de katholieke sociale 
leer, dat in tbans negentig jaar durende 
arbeid werd opgericht en dat, hoewel 
voortdurend verder ontwikkeld, deson
danks nog steeds verdere uitbouw nodig 
bee ft. 

5 Kenmerkend daarvoor is een uitlating van de voorzitter van de program-commissie die het 
Godesberger Beginselprogram van de SPD heeft voorbereid: 'De ons in Q.A. toegeschreven op
vatting van de maatschappij als 'Nutzveranstaltung' verafschuwen wij gehecl zoals de paus, 
aileen zouden wij haar geen socialisme, maar kapitalisme noemen'. 
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door prof .dr. C. J. Rijnvos 

Prof. dr. C. J. R(jnvos is hoogleraar algemene econo
mic en openbare financi£;n cwn de juridische faculteit 
van de Erasmus Universiteit. 

Arbeid en sociaal-economische 
or de 

Op 15 september 1.1. verschcen de encycliek 'Laborem Exen:ens' (L.E.). oftewel 'Over 
de menselijke arbeid' 1. Hiermce werd de verschijning van 'Rerum Novarum' -
'Over de tocstand der arbciders' - 2 negcntig jaar geleden herdacht. Bij lezing van 
de jongstc pauselijke zendbrief past primair de vraag naar de strekking van het 
katholieke sociale denken. 

Traditioneel gaat het hierbij om de formu
lering van een normatieve maatschappij
leer met een exclusieve strekking. Histo
risch is dat begrijpelijk. Sinds onheuglijke 
tijden beschouwt de katholieke kerk het 
voor haar als een voornamc taak de waar
heid tc verkondigen. met name op religieus 
en ethisch terrein. Dat geschiedde tot voor 
kort met de in ten tie om in beginsel op aile 
essenticle levensvragen een antwoord te 
geven. 
Tot voor enkele decennia ontmoettc deze 
opvatting bij het gros van het katholieke 
volksdcel maar weinig weerstand. Momen
tecl wordt zij echter vrijwel niet meer aan-

vaard. Onk dat is begrijpelijk. Wij wor
den in toenemende mate geconfronteerd 
met de nnodzaak om binnen andere ver
houdingen dan die waarin wij zijn opge
voed op eigen initiatief wat van het Ieven 
te maken. In velc gcvallen moeten wij zelf, 
zonder enige hulp van buiten of van bo
ven, een oplossing zoeken voor vraagstuk
ken waarmee wij worden geconfronteerd. 
In afwijking van de traditionele katholieke 
opvatting hebben wij daarbij dan ook 
zelf het laatste woord. De sociale dyna
miek en de toegenomen mondigheid zorg
den er reeds voor dat het vroegere beroep 
op 'hulp van boven' op zijn minst kwan-

1 Encycliek Laborem exercens (1981) - Nederlandse uitgave verzorgd door De Horstink te 

Amcrsfoort. 

2 Encyclieken Rerum Novarum (1891) en Quadrage.1·imo Anno (1931) in Nederland uitgegc
ven door de Katholieke Arbeidsbcwcging - Utrecht- 1949. 
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titatief sterk werd beperkt ten gunste van 
het eigen initiatief en een daarmee corres
ponderende persoonlijke verantwoorde
lijkheid. 
Ret traditionele katholieke sociale denken 
moest- waar dit niet vrij is van een zekere 
inertie- vroeg of laat met deze veran
deringen op gespannen voet komen. Zodra 
men L.E. ter hand neemt rijst de vraag in 
hoeverre zich dit denken reeds bij de ge
wijzigde verhoudingen heeft aangepast. 

Spanning 
Volgens een kernachtige uitdrukking van 
pater Van Gestel maakt de katholieke 
kerk 'de zorg voor het tijdelijke niet los 
van de zorg voor de eeuwige goederen'.s 
Ret verband werd gelegd in een strak 
rationele dogmatisch aandoende leer, die 
het kerkelijk gezag stringent wilde toepas
sen en handhaven. Zo lezen wij in 'Rerum 
Novarum' dat, voor wat het sociale vraag
stuk betreft, 'geen aannemelijke oplossing 
zal worden gevonden, tenzij met behulp 
van de godsdienst en de Kerk'. Dat was 
een steilige, maar toch nog bescheiden for
mulering. AI spoedig werd de veronder
stelde exclusieve betekenis van de Kerk 
en haar gezag met betrekking tot sociaal
economische kwesties heel wat scherper 
omschreven. De Kerk heeft, aldus Aenge
nent in 1911, 'een leidende rol in het so
ciale vraagstuk te vervuilen', want 'niet 
aileen de Paus, ook de Bisschoppen kun
nen aan hunne onderhoorigen wettelijke 
en bindende bepalingen daaromtrent voor
schrijven'.4 Deze aangelegenheid is later 
in Quadragesimo Anno nog veel krachti
ger geformuleerd: 'Krachtens het feit, 
dat ons door God de schat der waarheid 
is toevertrouwd en krachtens Onze strenge 
plicht de zedenwet in voile omvang te ver
kondigen, te verklaren, en - of het de 
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mensen bevalt of niet - op haar naleving 
aan te dringen, vallen niet aileen kwesties 
van sociale, maar zelfs van economische 
aard onder Onze bevoegdheid en Wij heb
ben hier in hoogste instantie uitspraak te 
doen'. Zo verwierf het kerkelijk gezag 
ook met betrekking tot sociaal-economi
sche kwesties het laatste woord. 

Tot in de zestiger jaren stemde het gros 
van het Nederlandse katholieke volk hier
mee welwillend in. Ik heb dat persoonlijk 
ervaren in het arbeidersmilieu, waarvan 
onlangs verslag is gedaan.5 Daarbij is op
gemerkt dat sinds ongeveer 20 jaar het 
traditionele maatschappij-kritische denken 
- waarvan de katholieke sociale leer een 
bepaalde versie is - onder spanning is 
komen te staan. Ret is passend hierover 
nu enkele algemene opmerkingen te rna
ken. 

De maatschappijkritiek steunde op de 
overtuiging dater een ideale sociale-orde· 
in-gedachten is, los van plaats en tijd. 
Ret -isme, waarmee deze samenleving 
wordt aangeduid, bevat bijgevolg- dat is 
althans de intentie- woorden met eeuwige 
waarheid omtrent de gewenste maatschap
pelijke orde, waaruit volgt dat het- im
muun voor kritiek - in monoloogvorm 
wordt uitgesproken. Het gaat hierbij om 
het ontwerp van een analytische sociale 
ideologie. Ret maatschappijkritische den
ken met deze strekking bracht in het be
gin van de zestiger jaren vele katholieken 
in een tweeslachtige positie. Enerzijds 
waren zij zo gewend aan de traditie. Ze 
waren overtuigd van de juistheid om op 
basis van levensovertuiging of wereldbe
schouwing vrij concreet aan te geven hoe 
de samenleving geordend moet zijn. Bij
gevolg werd maatschappijkritiek be
schouwd als een zeer principiele zaak en 

3 C. van Gestel O.P., Sociale leer van de Kerk - Antwerpen/Bilthoven - 1951 - biz. 15. 
4 J. D. J. Aengenent, Leerboek der sociologie - Leiden - 1911 - biz. 127. 
5 C. J. Rijnvos, Evaluatie en ervaringen in de katholieke werknemersorganisatie in 
'Terugblikken bij het vooruitzien' - Baarn- 1981 -biz. 98-118. 
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dat gold niet aileen voor de katholieken. 
Vanuit zekere beginselen- deze waren o.a. 
van christelijke, liberale, socialistische en 
communistische aard - werd geconclu
deerd tot een bepaalde maatschappij als 
het ideaal. Gaande weg echter groeide 
twijfel aan de juistheid van de analytische 
sncialc ideologic als zodanig. 
Binnen een opmerkelijk korte tijd raakten 
velen ervan overtuigd dat een maatschap
pijkritische monoloog als richtingwijzer 
naar een ideale sociaal-economische orde 
ccn werkelijkheidsvreemde aangelegenheid 
is. Want 'de goede maatschappij' bestaat 
niet: zelfs niet in gedachten. Dat is o.a. in 
C'DA-kring duidelijk vastgesteld; immers 
wij mocten 'vermijden van een bepaalde 
maatschappelijke of economische orde 
een principekwestie te maken'." Een ver
nieuwing van het sociaal-kritische denken 
diende zich als noodzaak aan. In 'Gesprei
de Verantwoordelijkheid' is tereeht gewe
zen op het gevaar van een terugval 'op een 
vertrouwde dogmatische stellingname, die 
veel herkenning bij de achterban zal te
weeg brengen, maar waarvan weinig reali
teitswaarde zal uitgaan'. 

De traditionele denkwijze over de gewenste 
sociaal-economische orde in de vorm van 
een maatschappijkritische monoloog past 
niet Ianger. Want wij weten intussen dat 
ecn enigszins afgeronde omschrijving van 
de gewenste toekomstige maatschappij 
steeds weer op onoverkomelijke moeilijk
heden stuit. Elke concrete, uitgebalan
ceerde poging in die richting mondt uit in 
ecn sociale utopie. Want van tijd tot tijd 
is er een onweerstaanbare behoefte aan 
ecn inhoudelijke herformulering van een 
maatschappijkritisehe standpuntbepaling. 
Dat is zelfs voor de hand liggend. Want 
zoals de sociale ontevredenheid van van
daag een reactie is op de maatschappij, 
die ontstond op basis van de ideologic, die 
gisteren domineerde, zal de samenleving 
die wij nu creeren, te zijner tijd door de 

609 

toekomstige generatie worden gewikt en 
gewogcn. Daarom is maatschappijkritiek 
per saldo niet ecn analytische monoloog, 
maar een kritische dialong: zij is ecn 
plaats- en tijdgehnnden heoordeling van 
het vigerende sociaal-economische bestel. 
Deze dialoog steunt. indien zij althans juist 
wordt beoefcnd. op vrijheid en gelijkheid 
in maatschappelijk verhand. Ongetwijfeld 
is de arbeid een thema dat momenteel 
binnen het kader van zo'n kritisch-snciaal 
denken aandacht verdient. Het onderwerp 
van de jongste sociale encycliek is goed 
gekozen. 

Arbeid als probleem 
De arbeid is in onze dagen een bron van 
zorg. Hiervoor zijn tenminste drie redenen. 
Ten eerste is het streven naar een even
wichtige maatschappelijke plaatsbepaling 
nog niet voltooid. Men denke hierbij aan 
de rechtspositie van de werknemer, aan 
de arbeidsbeloning. aan de sociale zeker
heid en aan medezeggenschap op diverse 
niveaus. 

Weliswaar is er op deze pun ten reeds veel 
bereikt. Dat is echter lang niet overal het 
geval. terwijl een attente bewaking van 
de resultaten nodig is. Binnen cen evolue
rend sociaal-economisch bestel vraagt de 
plaats van de arbeid en de positie van de 
werknemer continu de aandacht. Daarbij 
gaat het niet aileen om de verhoudingen in 
de westerse ondernemingsgewijze produk
tie. In toenemende mate wordt de plaats 
van de arbeid en van de werknemer ook 
een openlijk probleem binnen centraal 
geleide economiecn. De marxistische ana
lytische ideologic en ecn daarop gecnte 
dictatuur zijn een drukkend keurslijf dat 
steeds scherper protesten uitlokt. Typerend 
hiervoor zijn de recente gebeurtenissen in 
Polen waarmee misschien een nieuwe 
episode voor de maatschappelijke plaats
bepaling van de arbeidende groep wordt 
ingcluid. In toenemende mate worden in 

6 CDA-rapport Gespreide verantwoordelijkheid- Den Haag - 1978 - biz. 24. 
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dit verband ook ontwikkelingslanden met 
een opkomende industrie van belang, om
dat ook daar de sociale bewustwording 
van de arbeidende groep voortschrijdt. 

Ten tweede staat de ontplooiing van de 
mens in de arbeid onder druk vanwege 
een steeds maar doorgaande technologi
sche vernieuwing. De wereld verandert 
onder onze handen, zei Vollebergh on
langs 7 en daarbij is de arbeid 'niet het 
uitgangspunt voor de opbouw van het 
systeem, maar het sluitstuk'. De technolo
gische apparatuur neemt de lichamelijke 
arbeid en de besturing van het produktie
proces goeddeels over. Voor de arbeidende 
mens resteert dan met name de controle. 
De arbeid wordt moeilijker- lange tijd 
niets doen en dan plotseling volkomen 
'erbij zijn' wanneer zich een afwijking 
voordoet - als gevolg waarvan risicovolle 
spanningen kunnen ontstaan. Een steeds 
verdergaande automatisering dient zich 
aan als oplossing. Maar is zij dat ook? 
In feite wordt daardoor de arbeid nog 
abstracter en ondoorzichtelijker. Ret fysie
ke milieu wordt kunstmatiger, de band 
met de echte natuur gaat goeddeels ver
Ioren en het maatschappelijke verkeer 
krijgt in toenemende mate een anoniem
functionele strekking. Ret is echter in hoge 
mate onzeker of wij dit alles wei echt in 
de hand hebben, zodat het ontstaan van 
angstgevoelens - met demonstraties e.a. 
als uitlaatklep - alleszins begrijpelijk is. 
Er is vooral angst met betrekking tot de 
werkgelegenheid, die inhoudelijk sterk ver
andert en kwantitatief duidelijk vermin
dert. 

De derde bron van zorg is dat binnen ge
spannen macro-economische verhoudingen 
de werkgelegenheid in het bedrijfsleven 
onder sterke druk staat. Ret bedrijfsleven 
kwam in de klem door vijf omstandighe-
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den. Ten eerste stegen de kosten - in het 
bijzonder voor wat de arbeid betreft -
heel sterk. Een indicatie hiervoor biedt de 
ontwikkeling van de arbeidsinkomens-
q uote. Deze bedroeg 7 I ,5 in 1960 en zal 
96,5 bedragen in 1982. De tweede bron 
van moeilijkheden is van monetaire aard. 
De omvangrijke inflatie, vooral in de pe
riode 1971/1977, vergrootte de vermo
gensbehoefte en stuwde de intrest omhoog. 
Rierdoor stegen de kapitaalkosten heel 
sterk. Ten derde namen de collectieve 
lasten beduidend toe. In 1960 bedroeg de 
belasting- en sociale premiedruk 34,2 % 
van het nationale inkomen. In 1982 zal zij 
52,4% bedragen. Voorts nam het finan
cieringstekort van de overheid verontrus
tend toe. Dat noodzaakte tot een groot 
beroep op de kapitaalmarkt, hetgeen an
dermaal - overigens ook onder invloed 
van het buitenland - de intrest sterk om
hoog dreef. Tevens nam het beroep van 
de overheid op de creatie van nieuwe 
liquiditeiten sterk toe. De vierde versto
rende factor is van internationaal-mone
taire aard. De liquidatie van het Bretton 
Woodsstelsel in de periode 1971/1973 
bracht een grote wisselkoersonzekerheid, 
die nog steeds bestaat. De internationale 
concurrentie van ons land - komende nu 
tot het vijfde en laatste punt - was in het 
jongste decennium doorgaans niet roos
kleurig. In de eerste helft van de zeventiger 
jaren vond duidelijk een verslechtering 
plaats en voor 1982 ligt eenzelfde ontwik
keling in het verschiet. 

Ethische grondslagen 
Er zijn inderdaad zorgen om de arbeid en 
die spelen uiteraard een rol van betekenis 
in het katholieke sociale denken; met L.E. 
wordt dit bevestigd. Ret is nu de vraag 
of de behandeling van het thema nog 
steeds geschiedt binnen het traditionele 
kader van de analytische ideologie; 'Qua-

7 
J. J. A. Vollebergh, Arbeid, technologie en de evolutie van de samenleving in 'Waarheen 

met onze arbeid?' - Baarn - 1981 - biz. 40-68. 
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dragesimo Anno' draagt immers nog dui
uelijk de sporen van zo'n benaderings
wijze. Kenmerkend hiervoor is de formu
lering van ethische normen voor het sa
menleven met een kantiaanse inslag. 
De gedachtengang van Kant houdt in dat 
bet voor de mens gegeven is 'ein Indivi
duum zu sein und zugleich einem Allge
meinen zu unterstehen'. Elke 'seeliche 
Wirklichkeit' waarvoor de ethischt> wet 
geldt is individueel en niet ideaal, op grond 
waarvan zij is onderworpen aan regels 
van huitenaf. Omdat de regels gelden voor 
bet individu kunnen zij niet individueel 
zijn: 'das Geforderte, das !deale kann 
nichts Individuelles, muss also ein Allge
meines sein'. Het is opvallend dat een 
strikt logische redenering Kant tot deze 
conclusie voert. Ethiek heeft voor hem een 
algehra"isch karakter. s Het voorschrift 'Gij 
zult. .. ', dat is een gegeven voor de indivi
uuele mens, is van algemene aard. En het 
voorschrift zelf komt tot ons - met een 
scherpe scheiding tussen het Ieven als zo
uanig ('das Sein') en de ethische wet ('das 
Sollen') - in plat-beschrijvende bewoor
dingen. Dit alles ligt ten grondslag aan 
analytische sociaal-ethische opvattingen, 
die ons doen en Iaten a priori in een be
paalde richting willen leiden aan de hand 
van stringente normen. 

Het kantiaans-normatieve denken ligt ten 
grondslag aan de analytische ideologic; 
die heeft echter recentelijk ook binnen het 
katholiek sociale denken duidelijk terrein 
verloren. Volgens de apostolische brief 
'Octogesima adveniens', die verscheen bij 
de tachtigste verjaardag van 'Rerum No
varum' beperkt de sociale leer van de Kerk 
zich tot een begeleiden van de mensen bij 
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het zoeken naar oplossingen voor hun 
prohlemen. Zij komt 'niet tussenheide om 
een bepaalde structuur of ecn gcgeven 
model met haar gezag tc bekrachtigen ... '.9 

Dit betekende echter nog gcen duidclijke 
heroricntatie in de richting van de kriti
sche dialoog. Daartoe is immers een gron
dige koerswijziging nodig, hetgeen duide
lijk naar voren komt uit de kritiek van 
Simmel op Kant. 

Simmel acht de idee van een algemeen, 
rationeel en gegeven normenpatroon, dat 
als 'tegenhanger' radicaal verschilt van het 
individuele Ieven, niet houdbaar. 1o Het 
een en ander betekent immers dat- waar 
de werkelijke mens ademt- de ideale mens 
dat niet zal doen. Dat houden we niet lang 
vol. De onderwerping van ons handelen 
aan algemene, rationele en statische wet
ten zal - indien zoiets al mogelijk is -
ons wezenlijk aantasten. Maar zover komt 
het niet, want- aldus Simmcl- de kan
tiaanse ethiek staat huiten de realiteit. Zij 
Iicht immers met een eenzinnig-rationele 
beschrijving bepaalde handelingen uit de 
werkelijkheid. Deze worden daardoor, los 
van de handelende persoon, hypothetisch 
verzelfstandigd en in feite on-menselijk 
genormcerd. Dat geschiedt op hasis van 
cen veronderstelde vrijheid-in-een· richting. 
Het 'juiste handelcn' is dan vergelijkbaar 
met railvcrkecr en ethische studies hebben 
iets van een spoorboekje. 'Gij zult. .. ' of 
'gij zult niet ... ' geldt voor bepaalde daden, 
los van de handelende persoon en van de 
concrete situatie. Zo'n ethiek - gebasccrd 
op gei"soleerde begrippcn en handelingcn
is onwerkelijk. aldus Simmel, want zij 
raakt niet het echte menselijkc denken en 
doen. Zij leidt slechts tot ccn 'Vergewalti-

8 Typerend hiervoor is de opmerking ' .. moet de ware hcstcmming van de rede zijn cen op zich 
zelf goede wil voort te hrengen .. ' in I. Kant, G rondslagen van de ethiek. Meppcl - 1978 - biz. 
53 (oorspronkelijk uitgegeven in 1785). 

9 Apostolische brief Octogesima adveniens van Paus Paulus VI - Amcrsfoort- 1971 -biz. 29. 

10 G. Simmel, Das individuelle Gesetz -Philosophische Exkurse - herausgcgcben von Michael 
Landmann- Frankfurt a/M. - 1968- biz. 174-230. Deze studie wcrd oorspronkclijk gepuhlicccrd 
in 1913. 
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gung des Lebens durch die Logik'. 
Zo brengt Kant ons op een dwaalspoor. 
De levenspraktijk en de ethische wet zijn 
in beginsel niet gescheiden, want zij heb
ben een gemeenschappelijke bron in het 
Ieven zelf. Wij bevinden ons immers in 
een spanningsveld van realiteit en ideaal; 
tegenover het werkelijke 'ik' stellen wij 
'ik' zoals wij graag zien. Vanuit de reali
teit aanvaarden wij dan toekomstige ver
plichtingen en deze gelden - althans ten 
dele naar gelang de omschrijving van 
ethiek - als ethische wet. 
Er is voor Simmel geen sprake van alge
mene, statische en strikt logische wetten 
buiten ons om. De ethische wet vindt haar 
oorsprong in de aanvaarding van plichten 
in het kader van het persoonlijke }evens
patroon; ' ... das jeweilige So lien ist eine 
Funktion des totalen Lebens der indivi
duellen Persi:inlichkeit'. Volgens deze ge
dachtengang is de ethiek geen statische 
aangelegenheid en onze vrijheid is geen 
voorgeschreven eenrichtingsverkeer, maar 
de mogelijkheid voor een voortdurend 
persoonlijk kiezen. Het ethische handelen 
is 'ein stetiges Gleiten', gebaseerd op rela
tionele begrippen en handelingen. Als ik 
een besluit neem, formuleer ik voor mij 
een 'moeten' en gebruik dan vrijheid als 
mogelijkheid tot het doen van een keuze. 
Hiermee correspondeert verantwoordelijk
heid als een correct antwoord op een 
redelijke vraag. Voor Simmel is dit ant
woord tweeledig. Het heeft betrekking op 
de vraag naar het waarom van de keuze 
en op de juistheid van de uitvoering. Want 
wij zijn 'nicht nur verantwortlich dass 
wir einem bestehenden Gesetz gehorchen 
oder nicht, sondern schon dafiir, class 
dieses Gesetz fiir uns gilt. .. '. 

Herorientatie? 
De gedachtengang van Simmel is het uit
gangspunt voor maatschappijkritiek in de 
vorm van een kritische dialoog. Deze 
kritiek is een beoordelende benadering 
van de bestaande samenleving, waarbij een 
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bepaald beeld wordt ontworpen van de 
nieuwe maatschappij. De ideeen met be
trekking tot de gewenste samenleving wor
den dan voor een goed deel bepaald door 
tekorten van het vigerende bestel, zoals 
die door de ontwerpers van het toekomst
beeld - dat zijn wij zelf - worden ervaren. 
Er is een essentieel veschil tussen de tradi
tioneel-analytische en deze kritische ideo
logie, hetgeen - geheel conform de ge
dachtengang van Simmel - betrekking 
heeft op de mogelijkheden voor verant
woording bij een standpuntbepaling. 
Algemeen gesproken is een mogelijkheid 
tot verantwoording aanwezig, als wij ons 
in de loop van de tijd niet behoeven te 
distantieren van de woorden, waarmee de 
ideologie is uitgesproken. Zo'n mogelijk
heid steunt op twee pijlers; deze zijn vrij
heid en gelijkheid in maatschappelijk ver
band. De vrijheid is nodig om woorden te 
kunnen spreken waarvoor de man in kwes
tie verantwoordelijk is. Dat is voor de 
hand liggend omdat slechts het woord dat 
door mij - op mijn initiatief - is gespro
ken, als het mijne kan worden aangemerkt. 
Voorts kan de verantwoording pas con
creet gestalte krijgen als de toehoorders 
met een gelijke mate van vrijheid als de 
spreker kunnen luisteren, inclusief de mo
gelijkheid van een wederwoord. Vrijheid 
en gelijkheid maken dan een dialoog mo
gelijk, een spreken en een luisteren, waar
mee de verantwoording gestalte krijgt. 
Het is van belang nu een onderscheid te 
maken tussen de vrijheid als zodanig en 
het gebruik van deze. Daarmee bereiken 
wij een punt in de gedachtengang waar de 
klemtoon niet Ianger ligt op logisch be
grijpelijk redeneren. We gaan steeds ver
der van Kant in de richting van Simmel. 
Vrijheid als zodanig is een geschenk, het
geen wij slechts kunnen geloven of zien, 
waarschijnlijk liggen die twee niet zo heel 
ver van elkaar, op basis van woorden die 
wij niet hebben uitgesproken. 
Dit aanvaardende schieten voor een be
schrijving van de vrijheid als zodanig onze 



,Jz 

r-

t-
n. 
1-
,_ 

e 

·-

;-

.t 

CHRISTELIJK-SOCIAAL 

woordcn tekort; woorden die niet door 
ons zijn gesproken kunnen mogelijkerwijs 
wei inzicht bieden. Zo wortelen de liberte 
en de cgalite, respeetievelijk de kritisehe 
ideologic, diep in onze levensovertuiging. 
Oat maakt een levensbeschouwelijk ge
inspireerde sociaal-kritische bezinning 
mogelijk, zonder de intentie te komen tot 
een kantiaanse strikt rationele formulering 
van normen voor het menselijke samen
leven. Die bezinning zal, met iets van 
Simmel, op basis van vrijheid en gelijkheid 
als niet ter discussie staande, voor betrok
kenen levensbeschouwelijke uitgangspun
ten. crop gericht zijn levenssituaties te 
schctsen en te interpreteren om te komen 
tot een eigen oordeel. Daartoe kunnen 
bijbelse teksten, gedachten en overwe
gingen - zonder de kantiaans getinte nor
mativiteit of traditioneel religieuze sen
timentaliteit met een al te groot vertrou
wen op 'hulp van boven' - een goed uit
gangspunt zijn. Het is gewenst deze inter
pretatie niet te vermengen met eigentijdse 
maatschappelijke waardeoordelen. Het 
schijnt dat het katholieke sociale denken 
nog niet zo ver is gevorderd. Illustratief 
hiervoor is de bisschoppelijke Vastenbrief-
1980, want die is volgens Eupen 'bepaald 
nict waardevrij te noemen. Er wordt im
mers voortdurend gekozen; het wemelt 
van de impliciete goedkeuringen en af
keuringen ... '. 

Het een en ander betekent, dat kriteria ter 
beoordeling van 'de mens in de arbeid' 
op een wat traditionele wijze niet verant
woord worden en zich daardoor onttrek
ken aan de kritiek en zelfs aan de dia
loog.ll Zonder enige twijfel aan de goede 
bedoelingen waarmee de Vastenbrief-1980 
is geschreven, is het wei twijfelachtig of 
daarin een herorientatie in de richting van 
de kritische ideologic inderdaad plaats-

vond. Vervolgens rijst de vraag of L.E. 
hierin misschicn beter is geslaagd. 

De encycliek 
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De teneur van het voorgaande is duidclijk. 
Er is gcen behoefte meer aan een katho
lieke sociale leer met een verwijzing naar 
een bepaalde maatschappij als het ideaal 
en uitmondende in een veelheid van normen 
en richtlijnen. Van groter bclang zijn evan
gelische interpretaties- schetsen van chris
telijke Jevenssituaties- als voorbeeld, tcr 
verzameling van wijsheid, die wij nodig 
hebben bij onze beoordeling van de hui
dige maatschappelijke verhoudingen. 
Het gaat echt niet meer om een kantiaans 
getinte sociale leer maar wei om simmel
achtige interpretaties van probleemsitua
ties. Worden in L.E. de problemen van de 
arbeid op deze wijze benaderd? Wij volgen 
nu het pauselijke betoog. 
Conform de bijbelse opdracht de aarde te 
onderwerpen 'is de mens van meet af aan 
geroepen tot arbcid'. Het ligt dan ook voor 
de hand dat de Kerk steeds vee! aandacht 
heeft voor de arbcidende mens. In de 
periode tussen 'Rerum Novarum' en 'Qua
dragesimo Anno' (1891 I 1931) werd het 
vraagstuk van de arbeid nog overwegend 
beschouwd binnen afzonderlijke naties en 
als een klassenaangelegenheid. Deze be
schouwingswijze gaat meer en meer tot 
het verleden behoren. Momenteel gaat het 
vooral om de arbeid als een probleem in 
wereldverband, vooral vanwege mondiale 
onevenwichtigheden. Bij de behandeling 
van dit thema is het passend een onder
scheid te maken tussen arbeid in objec
tieve en subjectieve zin. Er is sprake van 
arbeid in objectieve zin, als wij !etten op 
het uitwendig resultaat oftewel op de 
zichtbare onderwerping van de aarde. 
Begrijpelijkerwijs is hieraan in L.E. maar 

11 De bisschoppelijke Vastenbrief-1980 De mens in de arbeid is opgenomen in A rchief van de 
Kerken- nr. 8- 9 april 1980. Vgl. voorts: Th. A. G. Eupen, Kerk over werk- in: Waarheen met 
onze arbeid? - Baarn- 1981 -biz. 124-134. 
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weinig a<>ndacht besteed. Een encycliek 
heeft niet tot doel tot een produktbeoor
deling te komen. 
Vanuit subjectief gezichtspunt gaat het om 
de arbeid als ontplooiingsmogelijkheid 
voor de persoon, voor het gezin en voor de 
gemeenschap in het algemeen. De arbeid 
in deze zin vormt het kernthema van de 
pauselijke zendbrief. De arbeidende mens 
- zo begint het betoog- is 'een bewust 
en vrij subject, dat wil zeggen, een subject 
dat over zichzelf beschikt'. Dit impliceert 
een richtinggevende norm voor de orde
ning van de maatschappij. Niemand mag 
vanwege zijn arbeid in een positie worden 
gebracht, waarin hij tot een object- zon
der vrijheid en gelijkheid- wordt gedegra
deerd. De arbeid is er voor de mens en 
niet omgekeerd. De werknemer mag dan 
ook niet worden behandeld, als 'pure ar
beidskracht' of uitsluitend als 'produktief 
werktuig', zoals in feite gebeurt binnen 
een liberaal-kapitalistische volkshuishou
ding en in marxistische-communistische 
planeconomieen. Weliswaar behoort voor 
de westerse wereld de oud-liberale markt
economie tot het verleden; de kapitalis
tische verdrukking van de arbeidende 
mens kan zich echter steeds herhalen. 
Mede hierom is een juiste, bewuste orde
ning van zaken nodig. Ret uitgangspunt 
daarvoor is de ethische norm volgens wel
ke de mens in de arbeid subjectief tot 
ontplooiing moet komen. Deze norm is 
in L.E. scherp geformuleerd: 'In iedere 
fase van de ontwikkeling van zijn arbeid 
stoat de mens op het feit dat alles hem 
allereerst is geschonken door de 'natuur', 
en uiteindelijk door de Schepper.' Ret ge
schenk is echter niet pasklaar voor ge
bruik; een bewerking ervan door de arbei
dende mens is noodzakelijk. Wij moeten 
- als werkende - de aarde aan ons onder
werpen; een onderdeel daarvan is de vor
ming van kapitaalgoederen. Bijgevolg is 
het kapitaal, omschreven als een geheel 
van produktiemiddelen, het resultaat van 
de arbeid en moet daaraan ondergeschikt 
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zijn. In deze gedachtengang wordt het 
kapitaal beschouwd als gecondenseerde 
arbeid; zij leidt in L.E. tot de conclusie dat 
er in beginsel geen tegenstelling is tussen 
arbeid en kapitaal en dat dient het uit
gangspunt te zijn voor een goede maat
schappijordening resp. van- in termen van 
de encycliek - een juist arbeidssysteem. 
Bijgevolg geldt als norm voor dit systeem 
dat 'het fundamenteel de tegenstrijdigheid 
tussen arbeid en kapitaal te hoven gaat'. 
Dit is mogelijk met een maatschappijorde
ning, gebaseerd op een 'substantiele en 
effectieve prioriteit van de arbeid, van het 
subjectief aspect van de menselijke ar
beid ... '. Met enige nadruk wordt betoogd 
dat het liberale kapitalisme en het marxis
tische communisme niet de mogelijkheid 
bieden te komen tot een juist arbeidssy
steem, omdat zij deze prioriteit niet aan
vaarden. V oor beide speelt de arbeidende 
mens niet slechts in feite, maar ook prin
cipieel, een rol van produktief werktuig. 
Het katholieke sociale den ken geeft in prin
cipe wei de juiste richting aan met bepaal
de gedachten over de eigendomsorde, de 
vorming van maatschappelijke organen en 
de concrete behartiging V<c:: .verknemers
belangen. Bij de creatie van een arbeids
systeem op basis van bovenomschreven 
prioriteit speelt de eigendomsorde een be
langrijke rol. L.E. vertolkt op dit punt 
bekende traditionele opvattingen. In de 
katholieke sociale leer wordt- thomistisch 
denkend - sinds jaar en dag de persoon
lijke eigendom sterk verdedigd op basis 
van het betere-orde, het betere-zorg en het 
betere-vrede argument. Ret een en ander 
sluit een verantwoorde socialisatie echter 
niet uit; ten behoeve van het algemeen 
welzijn kan die verantwoord zijn. Dit alles 
blijft intact wanneer men in de geest van 
L.E. 'de arbeid verbindt met het bezit van 
het kapitaal'. Dat is echter slechts moge
lijk binnen een bepaald sociaal systeem, 
dat ruimte biedt voor de hier bedoelde 
eigendomsorde. Op dit punt laat de jongste 
sociale encycliek een bekend traditioneel 
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gcluid horen. Het kan nodig zijn 'dat men 
cen reeks intermediaire lichamen met eco
nomische, sociale en culturele doeleinden 
in het Ieven roept; deze lichamen zouden 
cen effectieve autonomic ten aanzien van 
de open bare mach ten moeten bezitten .. .'. 
In de beschouwingen over de concrete be
hartiging van werknemersbelangen is cen 
ondcrscheid gemaakt tussen de indirecte 
en de directe werkgever. De indirecte 
werkgever wordt gevormd door 'het geheel 
van instanties die op nationaal en inter
nationaal niveau verantwoordelijk zijn 
voor heel de richting van het arbeidsbe
leid'. 
De directe werkgever is uiteraard degene, 
met wie de werknemer een arbeidseontrae
tucle relatie onderhoudt. De indireete 
werkgever moet coordinerend zorgdragen 
voor een algehele planning van de werk
gelegenheid die de souvereine staten die
nen te integreren in hun beleid. Ret doel 
hiervan is de nationale verschillen in werk
gelegenheid en welvaart betekenisvol te 
verkleinen, opdat 'het levensniveau van de 
arbeiders in de verschillende samenlevin
gen steeds minder de ergerlijke versehillen 
vertoont die onrechtvaardig zijn en in 
staat gewelddadige reacties op te roepen'. 
In het arbeidsvoorwaardenoverleg met de 
directe werkgever gaat het om een recht
vaardige beloning van de arbeid, waarbij 
- andermaal met een traditioneel geluid
het loon voldoende moet zijn voor het 
onderhoud van de werknemer en zijn ge
zin. Het is niet juist dat voor een normaal 
gezinsinkomen de vrouw buitenshuis moet 
werken. 

8eoordeling 
L.E. is een eigenaardige encycliek, als zij 
getoetst wordt aan de recente evolutie in 
de aard van de maatschappijkritiek en de 
gewenste vormgeving van de christelijke 
sociale ontevredenheid in het huidige tijds
bestek. Ongetwijfeld is er sprake van een 
gunstige start. De mens is inderdaad met 
een bijbels woord geroepen tot arbeid. 
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Het gevolg gevcn aan die opdracht kost 
mocite- 'zweet en tranen'- en leidt vrijwel 
steeds tot maatschappelijke conflicten. Dat 
was het geval. om slechts enkele voorbecl
dcn te noemen. bij de bouw van de Egypti
sche pyramiden, bij de ontwikkcling van 
koloniale gebieden en hij de moderne in
dustriCle ontplooiing. De arheid was steeds 
een bron van zorg en zal dat wei blijven. 
Bij het streven naar een oplossing van de 
problemen past vonr betrnkkenen een 
positiebepaling, met eigen organisaties en 
vertegenwoordigingen, op basis van vrij
heid en gelijkheid. Waar de liberte en de 
egalite wortelen in de levensbeschouwing 
dient het christelijke-sociale denken vooral 
deze twee te bepleiten. 
Als echter voor de arbeidende groep op 
basis van vrijheid en gelijkheid een positie
bepaling mogelijk is, past verder met be
trekking tot de concrete problemen voor 
het kerkelijke gezag een grote mate van 
terughoudendheid; geen traditioneel nor
matieve leer, maar evangelischc schetsen 
als voorbeeld, vooral ter vormgeving van 
de fraternite. De gedachtengang die in 
L.E. is ontwikkeld heeft overwegend een 
andere strekking. Het betoog gaat immers 
al vlug over in het poneren van de be
voegdheid voor het kerkelijke gezag om 
de rechten van de arbeiders te formuleren. 
Het is de vraag of met dit standpunt de 
vrijheid van de arbeidende mens om die 
formulering in het kader van een maat
schappelijke dialoog zelf te verzorgen, vol
doende wordt gerespecteerd. Zo krijgt L.E. 
gaandeweg kantiaanse trckjes. 
De traditionele geneigdheid van het katho
lieke kerkelijke gezag om strak-normatief 
stelling te nemen in sociaal-economische 
aangclegenheden wint vervolgens snel ter
rein. Een beslissende stap hierbij is de ont
maskering van de klassenstrijd als een in 
principe historische vergissing. Bij de juist
heid hiervan passen velc vraagtekens. In 
de eneyeliek heeft de ontmaskering cchter 
iets dogmatisch, want zij dient als middel 
ter introduetie van een stringente maat-
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schappelijke norm. Het kapitaal is het 
produkt van arbeidsinspanning. De ar
beid is primair en dus- hier hebben we 
dan de introductie van een stringente norm 
- dient het kapitaal hieraan ondergeschikt 
te zijn. De boodschap is duidelijk; wij 
hebben tot taak een sociaal-economische 
orde te creeren, waarin het omschreven 
primaat van de arbeid veilig is gesteld. 
Het is niet moeilijk om in zulke algemene 
en suggestieve termen het beeld van de 
toekomstige gewenste samenleving te 
schetsen. 
Vervolgens rijst de vraag naar de con
crete verwerkelijking, waaromtrent L.E. 
enkele inleidende gedachten bevat. Voor 
het scheppen van de gewenste sociaal
economische structuur is een hervorming 
van de eigendomsorde van groot belang. 
Naarmate het betoog concreter wordt, gaat 
het meer en meer in traditioneel analyti
sche richting. Men herkent in de gedach
tengang reeds nu vrij gemakkelijk de con
touren van het vroegere solidarisme. De 
maatschappij heeft volgens de solidaristi
sche gedachtengang het karakter van een 
organisme, dat uit vele heterogene delen 
bestaat, die ieder hun eigen bouw en dus 
in zekere zin hun autonome werking be
zitten, maar die toch steeds hun werking 
in onderlinge afstemming moeten uitoefe
nen. Deze gedachtengang hield op unieke 
wijze het midden tussen liberalisme en 
communisme. Dat is in L.E. met het kapi
taal als gecondenseerde arbeid andermaal 
het geval. 

Voorts zijn evenals in vroeger tijd de ver
wachtingen met betrekking tot een be
paalde hervorming van de eigendomsorde 
zeer hoog gespannen. Worden daarmee 
echter de eigentijdse problemen van de 
arbeid wel opgelost? De feitelijke eigen
dom van de produktiemiddelen legt, 
maatschappijkritisch gezien, steeds min
der gewicht in de schaal naarmate zeggen
schap en winstdeling hiervan in toenemen-
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de mate worden losgekoppeld. Reeds bijna 
twee decennia geleden stelde Platte! de 
vraag: 'Wordt het niet minder relevant 
aan wie de onderneming in eigendom toe
behoort?' 12 Op deze vraag past een posi
tief antwoord. Voorts is een herziening 
van de eigendomsorde moeilijk doorvoer
baar. Zij zou binnen de huidige verhou
dingen in ons land heel schadelijk kunnen 
zijn voor de bedrijvigheid. Hieraan wordt, 
kenmerkend voor de analytisch-ideologi
sche beschouwingswijze, in L.E. geen aan
dacht besteed. Dat is betreurenswaardig. 
Want het vertolken van hooggestemde 
maatschappijhervormende idealen, die 
praktisch geen positief resultaat opleveren, 
maar mogelijkerwijs wei ernstige schade 
veroorzaken, lijkt geen goede zaak. De 
analytische denktrant verhindert echter dit 
in te zien. Een maatschappijkritische mo
noloog is nu eenmaal van nature immuun 
voor kritiek. 

Het betoog gaat verder in traditionele 
richting met het voorstel tot de creatie 
van 'intermediair lichamen'. Dit is duide
lijk een pleidooi voor een herleving van de 
corporatieve gedachte in de trant van 
'Quadragesimo Anno'. De corporatieve 
gedachte kan heel waardevol zijn als zij 
binnen een concreet maatschappelijk be
stel als zodanig wordt aanvaard. Deze aan
tekening is in L.E. niet bij het voorstel 
gemaakt. Ongetwijfeld verdient de jongste 
sociale encycliek veel belangstelling, voor
al in verband met de beschouwingen over 
de arbeid als probleem in wereldverband. 
Dat laat echter onverlet dat zij - met een 
sterke traditionele inslag - amper op de 
weg in de richting van de kritische sociale 
ideologie is geschreven. 

12 M. G. Platte!: Sociale wijsbegeerte - II - Utrecht - 1964 - biz. 190. 
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door P. J. J. Mertens 

~-

; tP'' 

~ 
P. J. J. Mertens (65) is oud-verbondsvoorzitter van 
het Nederlands Katholiek V akverbond en oud-staats
secretaris van Sociale Zaken voor de KVP in het 
kabinet-Den Uyl. 

Eenwording van het NKV en het 
NVV 1n de FNV 

Deze fusie geen ondoordachte stap 

Naar aanleiding van het bij AMBO uitgekomen boek 'Mens en Werk', van Ger 
Harmsen, Jos Perry en Floor van Gelder, ter gelegenheid van de fusie tussen de 
Industriebonden NVV en NKV, vraagt de redactie van dit maandblad of ik een be
spreking ervan wil verzorgen. 

Het verzoek wordt nader toegelicht als 
volgt: 'Daarbij zou de redactie het zeer 
op prijs stellen uw persoonlijke opvattingen 
omtrent de fusie tussen NVV en NKV te 
vernemen tegen de achtergrond van de 
sociaal-economische ontwikkeling die zich 
in de jaren '60 en '70 in ons land heeft 
voorgedaan en de ontwikkelingen in het 
rooms-katholieke organisatiepatroon. Er 
zijn er die de vraag stellen of met het op
gaan van het NKV in het NVV niet grate 
schade is toegebracht aan de verdere ont
wikkeling van de christelijk-sociale ge
dachte, die in het verleden van zo grate 
invloed is geweest op de sociale wetgeving 
in ons land'. 
Met deze toelichting en een besprekings
ruimte 'van zo'n 2500 woorden' wordt aan 
een niet-wetenschappelijk gevormd man 
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vrijwel het onmogelijke gevraagd. Niette
min ben ik op het verzoek ingegaan, maar 
dan mag men niet verwachten, zoals ik 
aan de redactie schreef, dat ik een uit
voerige bespreking wijd aan het bedoelde 
bock. Het is voor mij een historische ver
kenning bij een fusie die twee vakbonden 
betrof op weg naar een samengaan van 
twee vakverbonden - NKV en NVV. 
Deze fusie staat niet op zichzelf, hoe be
langrijk ook, maar ligt ingebed in ontwik
kelingen op godsdienstig-zedelijk, kerke
lijk, sociaal-culturcel en maatschappclijk 
gcbied. 
De vraagstellingen vervat in de toelichting 
zal ik op mijn eigen wijze en zo bcknopt 
als het mij mogelijk is beantwoorden, 
waarbij ik genoodzaakt zal zijn vee! ver
wijzingen met noten aan te geven. 
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Mijn persoonlijke opvattingen omtrent 
fusie NKV-NVV 
Tijdens de ontwikkelingen in de jaren 
zestig en zeventig heb ik in het NKV een 
eerst-verantwoordelijke functie vervuld.l 
Met mijn collega's ben en acht ik mij 
mede-verantwoordelijk voor de weg die 
het NKV is gegaan en die geleid heeft tot 
de eenwording met het NVV in de Fede
ratie Nederlandse Vakbeweging: de FNV. 
Liever ware het mij geweest dat oak het 
Christelijk Nationaal Vakverbond tot in 
deze eenwording was meegegaan en dat in 
een voorafgaand stadium de categorale 
katholieke vakorganisaties zich bij het 
NKV hadden aangesloten. Ik doel hier op 
de politiebond St. Michael, de bond van 
onderofficieren St. Martinus, het katholiek 
onderwijzersverbond KOV, de vereniging 
van leraren bij het technisch onderwijs St. 
Bernardus, de algemene R.K. Ambtena
renvereniging ARKA en de katholieke 
unie van verplegenden en verzorgenden 
KUVV. De aansluiting van de laatstge
noemde organisaties is zeker niet onbe
proefd gelaten van de zijde van het NKV. 
Desondanks ben ik het eens met de fusie. 
Ik zal dit nader verduidelijken. 

Onafgebroken bezinning en gewetensvol 
beleid 
Ik ben het eens met de eenwording van 
NKV en NVV in de FNV, juist tegen de 
achtergrond van de ontwikkelingen die 
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zich in de jaren zestig en zeventig en in 
verschillende opzichten in ons land hebben 
voorgedaan. Daarbij ga ik terug naar de 
60-er jaren met de ingrijpende en sneile 
veranderingen die zich voltrokken op gees
telijk, kerkelijk, maatschappelijk en poli
tiek terein. Ik veroorloof mij mezelf te 
citeren uit een herdenkingsrede, die ik in 
1978 hield.2 
'In die roerige jaren verandert niet aileen 
de katholieke arbeidersbeweging haar 
structuur en naam- van KAB naar NKV 
- maar de georganiseerde katholieke ar
beiders staan midden tussen deze bijna 
revolutionaire omwenteling. Met hun ver
bond en bonden, met hun afdelingen en 
diensten en met hun instellingen, die aile 
hun houding en opstelling moeten bepalen. 
Er wordt gewetensvol overleg gepleegd en 
beraad gevoerd; er wordt gestudeerd en 
gepeild; en het werk van aile dag moet 
voortgang vinden. 
Er is wellicht in ons land geen katholieke 
organisatie of maatschappelijke instelling, 
die zich zo tijdig en diepgaand bezonnen 
heeft op de eigen confessionele grondslag 
en eigen identiteit, als het Nederlands Ka
tholiek Vakverbond. De weerslag daarvan 
vindt men onder meer in het boekje 'De 
confessionele grondslag van het NKV' 
waarin drs. A Arnolds, als directeur van 
het wetenschappelijk bureau, de opvat
tingen en gevoelens van het NKV heeft 
verwoord.' s 

1 In de jaren zestig en zeventig heb ik tien jaar lang een eerst-verantwoordelijke functie vervuld 
met mijn collega's. Na het overdragen van de portefeuille sociale verzekeringen en jeugdzaken 
als verbondsbestuurder, werd ik in juni 1963 vice-voorzitter en in juni 1964 verbondsvoorzitter 
van het Nederlands Katholiek Vakverbond, wat ik bleef tot in mei 1973. Ik had toen sedert 
1939 ongeveer 34 jaar een bestuurdersfunctie vervuld in de katholieke arbeidersbeweging. 
2 Uit de herdenkingsrede van P. J. J. Mertens bij de 50ste sterfdag van Alfons Ariens op 
27 augustus 1978. Deze rede is met andere inleidingen opgenomen in het boekje 'Alfons Ariens' 
en uitgegeven door het aartsbisdom Utrecht en het Ariens-comite, (pag. 27-28). 
3 De officiele titel is: 'De confessionele grondslag van het N.K.V. in discussie'. Een uitgave van 
7 februari 1969 na behandeling van een gelijknamige nota van november 1968 in de organen 
van het verbond. In die periode was tevens aan de orde in het interne en externe beraad de op
stelling van beleidsconclusies. In gcdrukte vorm zijn ze na formele behandelingen uitgekomen 
als 'Beleidsconclusies van het N.K.V. bctreffende de grondslag en structuur van de vakbeweging 
in de toekomst' in september 1969 (gedateerd 21 april 1969). 
In die zelfde periode verscheen in brochure-vorm 'Beweging in Beweging' eind 1969, bevattende 
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'Het zijn opvattingen en gevoelens, die het 
resultaat zijn van zeer intensief en lang
durig intern beraad op basis van schrifte
lijke enquetes en voortdurende peilingen in 
de achterban, op vergaderingen en studie
dagen en in gespreksgroepen. De bestuur
ders en !eiders in de katholieke vakbewe
ging zijn zich daarbij bewust, dat juist bet 
NKV een bindende middenpositie inneemt 
binnen de drie richtingen in de Nederland
se vakbeweging. Zij willen nadrukkelijk 
realistisch inspelen op de feitelijke gees
telijke en maatschappelijke verhoudingen 
in ons land.' 

Met deze citaten heb ik mijn vaste over
tuiging verwoord, dat het Nederlands Ka
tholiek Vakverbond met onafgebroken 
bezinning en gewetensvol beleid de ont
wikkelingen heeft gevolgd. Uiteraard zijn 
deze ontwikkelingen ook belnvloed door 
de bouding en ook door de afzijdigheid 
van andere maatschappelijke groeperin
gen. 

Brede en enge vakbeweging in Nederland 
Toen na 1964 de grondstructuren van 
NKV, NVV en CNV gelijk waren, zij bet 
met verschillen naar de levensbeschouwe
lijke en ideologische orientatie, konden 
met name NKV en NVV gekarakteriseerd 
worden als typen van de brede vakbewe
ging. Het NKV lag ingebed in de katho
lieke wereld en het NVV in de socialisti
scbe. NKV en NVV moesten grote pro
blemen oplossen om tot noodzakelijke 
taakversmalling te komen. 
Het CNV, dat lag ingebed in de protes
tants-cbristelijke wereld, mag bepaald niet 
getypeerd worden als een enge vakbewe
ging, maar bet had op bet brede terrein 
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van bet maatschappelijk Ieven geen instel
lingen als het NK V- zoals bijv. eigen dag
blad, eigen sanatorium/ziekenhuis, eigen 
ziekenfondsen - ofwel instellingen van een 
geringere omvang. Overigens ook niet zon
der problemen. Het nam vee! meer decl 
aan instituties samen met protestants
cbristelijke groeperingen. Het lcdenhe
stand was enerzijds kleiner dan bij het 
NKV, maar anderzijds zonder 'standspro
blemen' als in de katholieke wereld. 
Samenvattend moet gezegd worden, dat 
de drie vakverbonden - NVV, NKV en 
CNV - behoren tot het type van de brede 
vakbeweging met een ruime belangstelling 
en actie-radius in bet maatschappelijk 
Ieven voor de positie van de werknemers 
en hun gezinnen in hun werken, wonen en 
Ieven. 
Tussen haakjes: ik maak dit onderscheid 
tussen 'breed' en 'eng' in een versimpelde 
vorm om een uiteenzetting over het ver
schil tussen arbeidersbeweging en vakbe
weging te vermijden en een deelname van 
de vakbeweging op een breed maatschap
pelijk veld te duiden. Zelfs wetenschap
pelijk gevormde schrijvers beperken hun 
blikveld tot de enge vakbeweging als ze 
geschiedenis schrijven over de arbeiders
beweging.4 

Een vierde categoric in de Nederlandse 
vakbeweging wordt gevormd door de zgn. 
categorale vakbonden, die niet bij een vak
verbond zijn aangesloten. Deze vakvereni
gingen behoren nadrukkelijk tot bet type 
van de enge vakbeweging. Het zijn vaak 
pure belangenverenigingen voor de ar
beidspositie van hun !eden. Zij participe
ren niet of nauwelijks in de brede maat
schappelijke activiteiten. Het is een bonte 

een serie artikelen uit 'Ruim Zicht', de inleidingen van verbondsvoorzitter Mertens en prof. dr. 
E. J. Leemans bij gelegenheid van de viering van het 60-jarig bestaan van het NKV. Hct is 
slechts een selectie uit de vele publikaties, nota's, inleidingen en geschriften over de onderhavige 
problematiek. 

4 Zie 'Voor de bevrijding van de arbeid', 'beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbewe
ging' van Ger Harmsen en Bob Reinalda, uitgave van de Socialistische Uitgeverij Nijmegen
SUN- 1976. 
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verzameling van werknemersverenigingen 
op neutrale of levensbeschouwelijke 
grondslag en/ of op basis van maatschap
pelijke status van hun !eden. Soms partici
peren zij of zijn toegelaten in het overleg met 
de vakorganisties van de drie 'erkende' vak
centrales. Uit deze categorie is langzamer
hand gegroeid de Raad van Overleg voor 
Middelbaar en Hoger Personeel - de 
RMHP - die thans erkend deel uitmaakt 
van de Sociaal-Economische Raad. Zij 
lijkt op weg naar een vierde vakcentrale in 
Nederland maar moet toch in dit samen
gaan van een aantal categorale organisa
ties getypeerd worden tot de enge vakbe
weging. 
Deze summiere schets over brede en enge 
vakbeweging zij hier gegeven, omdat daar
achter voor het NKV een tragische pro
blematiek schuil gaat, zoals verder zal 
blijken. Daarbij kom ik ook op onderdelen 
in de vraagstelling van de redactie en op 
de historische verkenning 'Mens en Werk'. 

De eenzame worsteling van het NKV 
Zoals gezegd lag het Nederlands Katho
liek Vakverbond ingebed in de katholieke 
ofwel de zgn. katholieke zuil. In de vraag
stelling ligt het verzoek om de fusie tussen 
NKV en NVV te plaatsen tegen de achter
grond van de ontwikkelingen in het rooms
katholieke organisatiepatroon. Ik maak 
weer gebruik van citaten uit mijn Ariens
rede. 
'Maar waarom zou men daarbij als vanzelf 
denken aan Ariens als pionier in de Ne
derlandse sociale ontwikkeling? Omdat 
het NKV zich in de steek gelaten gevoelt 
door de katholieke intelligentsia van leken, 
door de katholieke maatschappelijke or
ganisaties van hoger en middelbaar per
soneel en door de katholieke instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs. Door een 
onjuiste standenopvatting en gebrek aan 
solidariteit hebben zij de tekenen van de 
tijd niet verstaan.' 
'Ret is natuurlijk niet zo, dat er geen res
pectabele uitzonderingen zijn onder de 
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katholieke leken op academisch en weten
schappelijk niveau. Er zijn er met wie 
goede banden bestaan, die welwillend 
staan tegenover de katholieke arbeidersbe
weging en die met hun wetenschappelijk 
werk vee! hebben bijgedragen aan de so
ciale ontwikkeling. Maar het engagement 
ontbreekt, het zich verbonden weten met 
het Nederlands Katholiek Vakverbond 
door lidmaatschap of sociale actie, zoals 
bijv. bij Aalberse.' 
Daarom mede - ik spreek niet eens over 
de tegenkanting - was de worsteling in de 
roerige jaren zestig en zeventig met de 
extra problemen van taakversmalling en 
een verantwoorde afwikkeling daarvan zo 
moeilijk. Ret NKV moest het met zijn 
medewerkers aileen doen en aileen finan
cieren. Nimmer zijn er gelden uit 'het rijke 
roomse Ieven' naar het NKV toegevloeid. 
Integendeel: het NKV werd als 'rijk' be
schouwd en kreeg verzoeken om bij te 
dragen aan katholieke acties of instituties. 
Maar hier lag niet eens de pijn van het 
zich in de steek gelaten weten. Vee! meer 
elders, waarover ik toen in mijn inleiding 
sprak. In vragende vorm. 

De afwezigheid van solidariteit en sociaal 
engagement 
'Er Iaten zich de volgende vragen stellen. 
Waarom heeft de Algemene Rooms-Ka
tholieke Ambtenarenvereniging het nooit 
kunnen opbrengen om zich volwaardig bij 
de katholieke vakcentrale aan te sluiten 
of te fusioneren met de Katholieke Bond 
van Overheidspersoneel, zoals het hoger 
en lager overheidspersoneel wei bij het 
NVV en het CNV is aangesloten? 
Waarom maakt de Algemene Politiebond 
wei dee! uit van het NVV en de Christe
lijke Politiebond van het CNV, terwijl St. 
Michael steeds buiten het NKV is geble
ven? 
In de gezondheidszorgsector, die overwe
gend door katholieke instellingen wordt 
bevolkt, sloten de organisaties van staf
medewerkers en verplegenden zich nimmer 
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aan bij het NKV. Ook de katholieke on
derwijzersbonden en de lerarenverenigin
gen bleven buiten het NKV' ... terwijl dit 
bij NVV en CNV, zij het genuanceerd, 
tach anders lag. 
'De katholieke bond van onderofficieren 
'St. Martinus' trad indertijd door een on
gelukkige manoeuvre uit. .. ' 
Het is niet zo, dat de genoemde categorale 
katholieke organisaties niet benaderd zijn 
voor toetreding of niet betrokken zijn bij 
de oplossing van de problemen. Een en 
ander is van de zijde van het NKV her
haaldelijk en indringend gebeurd. Boven
dien geschiedde dat ook door de represen
tanten van met name de NKV-bond 
Kabo, die dee! uitmaakte van de katho
lieke centrale van overheidspesoneel. Maar 
bet strandde steeds op de afwezigheid van 
solidariteit en op de sociale offers, die ge
bracht moesten worden voor de aanslui
tingscontributie. Maar nog meer was oor
zaak het diep-ingewortelde 'stands- en 
statusgevoel', dat het engagement met de 
gewone arbeiders of werknemers van het 
NKV niet kon doen opbrengen. Ondanks 
de hooggeroemde katholieke solidariteit. 
V oor het NKV is het triest nu te moeten 
vaststellen dat deze organisaties, met uit
zondering van het KUVV, zich wei heb
ben aangesloten bij het CNV met ondeug
delijke argumenten en onvoldoende infor
matie over wat het Nederlands Katholiek 
Vakverbond beweegt. Ik misgun die aan
sluitingen het CNV niet, maar ik weet niet 
of ik er het verbond wei of niet mee moet 
feliciteren. Een paar opmerkingen moeten 
mij van het hart. 
Ik vind dat mijn goede vriend Harm van 
der Meulen, op zijn zachtst gezegd, wei is 
uitgegleden in zijn interview in het Bra
bants Dagblad van 2 mei 1981, toen hij zei 
over de waarde van een confessionele, 
levensbeschouwelijke identiteit als grote 
kracht van het CNV: 'Wij bieden wat dit 
betreft meer perspectieven dan de niet
confessionele vakcentrales'. 
En voorts wil ik het herhaaldelijk optre-
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dende misverstand rechtzetten. alsof er 
NKV-bonden zijn uitgetreden en overge
gaan naar het CNV. Dat is niet het geval. 
Er is geen enkele bond van het NKV 
overgegaan naar het CNV; dat geldt zelfs 
niet voor de katholieke kostersbond, die 
reeds eerder was opgegaan in de NKV
bond Kabo. Een groep daaruit is naar het 
CNV gegaan, terwijl er nog andere buiten 
het NKV staande katholieke kostersbon
den bestaan. 
Uitgetreden uit het NKV zijn de Unie 
BLHP en de BY A die later zijn gefusio
neerd, en deze organisatie heeft zich aan
gesloten bij de Raad van Overleg van 
Middelbaar en Hoger Personeel - de 
RMHP. Voor deze organisatie was de 
grondslag minder belangrijk dan de nivel
Ieringsangst en zij sloot zich aan bij de 
opkomende nieuwe vakcentrale, die staat 
op neutrale of liberale grondslag. 

Meer over ontwikkelingen in bet rooms
katholieke organisatiepatroon 
Is in het voorgaande enige aanduiding ge
geven van deze ontwikkelingen, het schet
sen van een bredere achtergrond is nood
zakelijk. Wat heet anno 1981 'het rooms
katholieke organisatiepatroon'? 
Het is overigens onmogelijk binnen dit be
stek de ontwikkelingen in het gehele pa
troon sedert de jaren zestig en zeventig 
aan te geven. Wie hiervan een indruk wil 
hebben raadplege de 'Pius Almanak 1970': 
adresboek van katholiek Nederland. Van
daaruit kan hij een vergelijking maken 
met de huidige situatie over een periode 
van zo'n tien jaar. Ik wil slechts een ver
gelijking aangeven op het sociaal-econo
misch terrein, waarbij ik gebruik maak van 
de SER-uitgave 1980: Almanak voor so
ciaal-economisch Nederland. Ik bepaal mij 
dan tot de ondernemers- c.q. werkgevers
organisaties, waarbij ik de verenigingen 
van vrije beroepsbeoefenaren buiten be
schouwing Iaat. In concreto richt ik mijn 
aandacht op de drie geledingen in de on
dernemers- c.q. werkgeverswereld: de 
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boeren en tuinders, de ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf en de zgn. groot
werkgevers. 
Voorop wil ik stellen, dat ik me baseer 
op de feitelijke situatie zonder ook maar 
enig oordeel uit te spreken over de ver
anderingen, die zich in dit organisatiepa
troon hebben voltrokken. Van de zijde van 
het NKV is nimmer enig oordeel uitge
sproken of een bemoeizucht betracht in 
dit opzicht. De bestuurders van het NKV 
hebben met respect voor de eigenwaarde 
en zelfstandigheid van de ondernemers 
en hun organisaties geoordeeld, dat zij zelf 
het best in staat en bevoegd zijn om te be
palen hoe zij hun organisaties moeten in
richten en aanpassen aan de ontwikke
lingen. 

V erschillen in de drie geledingen 
Het organisatiepatroon bij de boeren en 
tuinders is vrijwel ongewijzigd gebleven in 
drie levensbeschouwelijke richtingen: de 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuin
dersbond (KNBTB); de Nederlandse 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
(NCBTB); het Koninklijk Nederlands 
Landbouw-Comite (KNLC). Dus katho
liek, protestants-christelijk en neutraal/ 
liberaal. 
Bij de centrale organisaties van onderne
mers in het midden- en kleinbedrijf- de 
vroegere zgn. middenstandsbonden - heeft 
zich een ontwikkeling voorgedaan, anders 
dan bij de groot-werkgevers en de werk
nemers. Gefusioneerd zijn het Nederlands 
Katholiek Ondernemersverbond (de ka
tholieke middenstandsorganisatie) met het 
Koninklijk Nederlands Ondernemersver
bond (neutraal/liberaal middenstandsver
bond), nu onder de algemene naamgeving 
van Koninklijk Nederlands Ondernemers 
Verbond (KNOV)! De regionale organi
saties van deze verbonden zijn in elkaar 
geschoven. Bij de fusie is de Limburgse 
diocesane bond niet meegegaan. Deze is 
aangesloten bij het Nederlands Christelijk 
Ondernemersverbond, het NCOV. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 12/81 

622 

Door de fusie tussen het Nederlands Ka
tholiek Werkgeversverbond met het Pro
testants-Christelijk Werkgeversverbond 
bestaat sedert 1970 het Nederlands Chris
telijk Werkgeversverbond- het NCW. De 
regionale organisaties van deze verbonden 
zijn praktisch in elkaar geschoven. Naast 
dit verbond van groot-werkgevers bestaat, 
zoals bekend, het VNO: Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen. Naar levens
beschouwingen hebben we dus in ons land 
twee richtingen in de centrale organisaties 
van groot-werkgevers: het VNO neutraal/ 
liberaal en het NCW algemeen christelijk. 

In 'het rooms-katholieke organisatiepa
troon' is dus sedert 1970 - vergelijk de 
Pius Almanak van 1970 - een grate ver
andering opgetreden. Nog omvangrijker 
is deze verandering in het katholieke or
ganisatiepatroon als men kijkt naar de 
zgn. branche-organisaties, de onderne
mersvakbonden. In de SER-almanak 1980 
worden zo'n kleine duizend ondernemers
organisaties opgesomd. Als men daarvan 
aftrekt de centrale verbonden, de regionale 
organisaties, de kopels en de samenwer
kingsverbanden etc. dan houdt men ette
lijke honderden branche-organisaties over. 
Wanneer ik nu goed geteld heb- maar er 
mag een flinke fouten-marge inzitten -
kom ik tot de volgende bevindingen. In 
het midden- en kleinbedrijf zijn er nog 
een 14 organisaties met het predicaat 'ka
tholiek', die overigens zijn aangesloten bij 
het neutraa]jliberaal Koninklijk Neder
lands Ondernemersverbond. Zo'n 20 or
ganisaties in de branches staan aangeduid 
als 'christelijk'. Zij zijn aangesloten bij het 
Nederlands Christelijk Ondernemersver
bond. Onder de aansluitingen bij het Ne
derlands Christelijk Werkgeversverbond 
noteer ik 7 werkgevers-organisaties, die 
zich duiden als 'katholiek' of als 'christe
lijk'. 

Overigens doet zich bij de branche-organi
saties - de werkgevers- of ondernemers
vakbonden - het feit voor dat zij zijn aan-
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gesloten bij twee, drie of vier centrale 
ondememersverbonden: het KNOV, het 
NCOV, het VNO en het NCW. Als men 
slcchts een blik slaat in de Pius Almanak 
1970 en de opsomming ziet van katholieke 
branche-organisaties, dan kan men niet 
anders dan de vraag stellen: Wat heet 
anno 1981 'het rooms-katholiek organisa
tiepatroon'? 

Naar bet NKV met een verwijtende be
moeizucht 
In de toelichting op het verzoek tot dit 
artikel staat de volgende zin: ' ... Er zijn 
er die de vraag stellen of met het opgaan 
van het NKV in het NVV niet grate scha
de is toegebracht aan de verdere ontwik
keling van de christelijk-sociale gedachte, 
die in het verleden van zo grate invloed is 
gcweest op de sociale wetgeving in ons 
land'. Het valt op dat in de bewoordingen 
van deze vraagstelling een feitelijke on
juistheid is geslopen. Ret NKV gaat im
mers niet op in het NVV, zoals het NVV 
niet opgaat in het NKV. De FNV zal geen 
vergroot NVV of een vergroot NKV zijn, 
maar de geestelijke waarden en de ont
wikkelde visies in de beide vakverbonden 
worden in de FNV als vruchtbaar erfgoed 
ingebracht. Er zal binnen de FNV een 
eigen subcultuur ontstaan, waarbij de 
betekenis die geloof en levensbeschouwing 
hebben als bran van inspiratie voor vak
bewegings-activiteiten wordt erkend. 
De sfeer, die uit de toelichtende zin over
komt, is mij niet onbekend. Dat is een 
sfeer van patronage en verwijtende be
moeizucht wanneer het de gedragingen 
van het NKV betreft. Die sfeer raakt de 
emancipatie-strijd van de katholieke arbei
ders van weleer en van het NKV in de 
katholieke wereld zelf. Jammer is, dat 
daarover historisch nog te weinig waar
neembaar is gemaakt in de geschiedschrij-
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ving. Oak daarover straks wat meer. Nu 
wil ik met een paar voorbeclden van open
bare uitingen adstrueren. dat die sfeer nog 
altijd aanwezig is. 

Slechts een paar irriterende voorbeelden 
Eind 1978 kwam het katholieke weekhlad 
De Tijd uit met een dossier over het NKV.5 

De omslagpagina en het artikel droegen 
als titel: 'Het einde van het NKV'. Waar
om? Het ligt wellicht niet op de weg van 
dit blad om een coverstory te vervaardigen 
over 'Het einde van het NVV', hoewel dat 
eveneens een realiteit zal zijn. Noch in 
dit blad of in een andere katholieke pers
uiting heb ik bij de fusie tussen het Katho
lieke en Protestants-Christelijke Werkge
versverbond kunnen lezen: 'Het einde van 
het RKWV'. Maar ja, daar bleef bij de 
centrale organisatie de algemeen christe
lijke grondslag als organisatie-criterium 
bestaan. Dat was evenwel niet het geval 
bij de fusie tussen het Katholiek Neder
Jands Ondernemersverbond met het Ko
ninklijk Nederlands Ondernemersverbond. 
Maar nergens verscheen er een verhaal 
over het 'einde van de katholieke midden
standsorganisa tie'. 
In mei 1979 trad de heer Stef. van Eijke
lenburg op als voorzitter van het NCW. 
Hij presenteerde zich met een interview in 
'De Werkgever' 6. Toen de confessie als 
bindmiddel ter sprake kwam, zei hij met 
betrekking tot het NKV het volgende: 'Jk 
betreur het in hoge mate dat bij de werk
nemers het NKV samen is gegaan met het 
NVV .De identiteit van het NKV is daar
mee voor een groot dee! verloren geraakt. 
ondanks wat kunstgrepen om het eigcn 
gezicht te redden. Vanuit de confessie is 
het NKV voor het NCW als gespreks
partner niet meer bereikbaar'. 
Ret NKV heeft zich nimmer een oordecl 
aangematigd over het samengaan van het 

5 'De Tijd' van 15 december 1978 met het Tijd-dossier van Joan Smithuis. 
6 'De Werkgever', verbondsblad van het Nederlands Christelijk Werkgevcrsvcrbond, \'an 
26 april1979. 
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katholieke werkgeversverbond met het 
protestants-christelijke werkgeversver
bond. Waarom die patroniserende be
moeiing van de werkgeversvoorzitter? En 
dan nog wel schizofreen. Van Eijkelenburg 
is dezelfde man, die als voorzitter van de 
bouwpatroonsorganisatie met kracht heeft 
bewerkt dat in etappes de katholieke, de 
protestants-christelijke en de algemene 
organisaties van werkgevers in de bouw
nijverheid fusioneerden in het Algemeen 
Verbond Bouwnijverheid- de AVBB. Ik 
begrijp hieruit dat voor de werkgevers
branche- of vakorganisaties de confessie 
als grondslag en organisatie-criterium geen 
of nauwelijks geldigheid heeft. 
De verwijtende en patroniserende bemoei
zucht ten opzichte van het NKV is, als 
men wat van de emancipatie-strijd van de 
katholieke arbeiders in de katholieke
wereld-zelf weet, wei te verklaren. Maar 
het trieste is dat men niet de moeite neemt 
om kennis te nemen van de onafgebroken 
bezinning en het gewetensvolle beleid, 
waarmee het NKV zijn koers en keuze 
heeft bepaald en door de feitelijke om
standigheden in de katholieke wereld en 
daarbuiten ook heeft moeten bepalen. Het 
gaat niet aan om het NKV verantwoor
delijk te stellen voor een grote schade aan 
de verdere ontwikkeling van de christelijk
sociale gedachte, zo die al zou zijn aan
gebracht. 

De verdere ontwikkeling van de christelijk
sociale gedachte 
Los van gevoelens van teleurstelling en 
irritatie blijft 'de verdere doorwerking van 
de christelijk-sociale gedachte' toch de 
meest belangrijke vraag, die ik in deze 
beschouwing moet betrekken. 
Voor wie geen volmaakte vreemdeling is 
in het Nederlandse Jeruzalem, staan de 
veranderingen in 'het rooms-katholieke 
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organisatiepatroon' niet op zichzelf. Zij 
zijn onderdeel van veranderingen van onze 
gehele samenleving en in vrijwel aile ge
ledingen. AI behoeft men zich daarover 
niet in aile opzichten te verheugen, toch 
zijn er ongetwijfeld ook goede en vrucht
bare gevolgen te constateren. Een ervan is 
m.i. dat gesloten maatschappelijke en ker
kelijke groeperingen uit hun isolement zijn 
getreden, elkaar beter zijn gaan begrijpen 
en verstaan en waardering hebben gekre
gen wederzijds voor wat hen ten diepste 
beroert. 

Die ervaring is zeker opgedaan in de Ne
derlandse vakbeweging door allerlei vor
men van samenwerking die er groeiden in 
de na-oorlogse periode en die voor wat het 
NKV betreft leidden tot een fusie met het 
NVV in de Federatie Nederlandse Vak
beweging. 
Bij gelegenheid van deze fusie tijdens het 
FNV-congres op 29-30 september-! okto
ber j.l. is een vriendenboek verschenen 7, 

dat door een aantal oud-verbondbestuur
ders en -medewerkers is aangeboden. 
Hierin worden door 27 bevriende auteurs 
herinneringen en beschouwingen gewijd 
aan KAB/NKV in de naoorlogse tijd. 
Over vele zaken, die in dit artikel slechts 
worden aangeduid, wordt in dit 'liber 
amicorum' een overvloed aan informatie 
verstrekt. 

Zander verder op de inhoud van dit hoek 
te willen ingaan, wil ik toch gewag rna
ken van een bijdrage daarin van bisschop 
Hub. Ernst van Breda. Een historisch 
overzicht over de veranderde houding van 
de bisschoppen ten opzichte van de in
richting van de vakbeweging sedert het 
bisschoppelijk mandement in 1954 wordt 
afgesloten met de volgende passage: 
'Confessionele organisatie is als zodanig 
nog geen garantie dat de verbinding van 

7 'Terugblikken bij het vooruitzien', een Liber Amicorum voor KAB/NKV, dat na aanbieding 
tijdens het FNV-congres eind september is verschenen als een Ambo-uitgave- Ambo - Baarn, 
(pag. 13-15). 
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geloven en sociale verantwoordelijkheid 
hct vakbondswerk orienteert, maar het 
biedt hiervoor wei structurele voorwaar
den. In een niet-confessionele organisatie 
komt de vraag erbij, hoe structuur gege
ven kan worden in de pluriforme vakbe
weging zelf aan de verbinding van gelo
ven en vakbondswerk. Afzien van struc
turering zou betekenen: het geloof aileen 
ccn plaats toekennen in het prive-leven 
van de leden en niet in de vakbeweging 
zclf.' In dat verband signaleert de bis
schop, dat in de statuten (art. 3) en in het 
protocol van afspraken (art. 23 en 24) van 
de FNV uitdrukkelijk is opgenomen, dat 
de federatie de betekenis, die geloof en 
levensovertuiging hebben als bron van 
inspiratie voor vakbewegingsactiviteiten, 
erkent en dat binnen de door fusie ge
vormde organisaties personen en groepen 
de ruimte dienen te hebben om vanuit hun 
geloof en levensovertuiging een inbreng 
tc lcveren in het vakbewegingsbeleid. Hij 
doet dit na eerder te hebben gewezen op 
de beginnende praktijk van het FNV-se
cretariaat Levensbeschouwing en Vakbe
weging. Dit structurele gegeven is relevant 
voor de verdere ontwikkeling van 'de 
christelijk-sociale gedachte'. Dat secreta
riaat ging van start in januari 1979, nadat 
tot de instelling was besloten op het FNV
congres van december 1978. Met betrek
king tot het NKV moet om de herkomst 
te verklaren worden teruggegrepen naar de 
NKV-commissie 'Geloof en Vakbewe
ging'. 

NKV-commissie Geloof en Vakbeweging 
Als toenmalig verbondsvoorzitter heb ik 
deze commissie mogen installeren op 5 
september 1972. Tekenend voor de onaf
gebroken bezinning en gewetensvol beleid 
van het NKV zou het zijn, de installatie-
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rede er nog eens op na te lezen.H In de 
overwegingen en beschouwingen van deze 
inleiding komt nog eens nadrukkclijk naar 
voren, dat het uitgerekend niet de bedoe
ling was de geloofsovertuiging als mede
bepalend element van het werk van de 
vakbeweging overboord te gooicn als een 
waardeloos geworden attribuut uit hct 
verleden. J uist de aanwezigheid van het 
verband tussen geloof en vakbewcgings
activiteiten heeft het N K V tot uitgangspunt 
van zijn opstelling genomen. Het be
schouwt deze stelling als een gegevcn, als 
het ware als een axioma, en het vraagt de 
partners deze stellingname als een gegeven 
te accepteren. Ret verbond was zich daar
bij bewust hoe moeilijk het verband tus
sen geloof en maatschappelijk handelen tot 
een realiteit te brengen is. Daarom werd 
dit aspect tot opgave en uitdaging be
schouwd in de taakopdracht van de com
missie. Daarop was ook de samenstelling 
van de commissie gericht en haar plaats
bepaling als permanent orgaan met een 
actie-radius naar de geledingen van de 
beweging. 
De commissie is zes-en-een-half jaar werk
zaam geweest, van september 1972 tot 
februari 1979. Haar werk werd bccindigd 
met een slotrapportage, waarin - na een 
verklarende inleiding- een overzicht van 
de werkzaamheden van maart 1973 tot 
februari 1979 is opgenomen. Een slotpara
graaf in de rapportage is gewijd aan de 
overgang naar het nieuwe FNV -secreta
riaat Levensbeschouwing en Vakbeweging, 
dat gebaseerd is op de punten 23 en 24 
van het eerder genoemde protocol 9 van 
afspraken, inclusief de daarin necrgelegde 
uitgangspunten, doelstellingen en organi
satorische modellen. (Eerder verschecn 
een verslag over de werkzaamheden over 
de periode 1972 tot 1975.) 10 

8 NKV-WAB notities: Informatief Bulletin nr. 39- 10 oktobcr 1972, waarin tcvens opgcnomen 
de Installatie-rede bij de instelling van de NKV-commissie Geloof en Vakbeweging. 
9 Rapport van de werkgroep inzake de punten 23 en 24 van het 'Protocol van afspraken' over 
Geloof en vakbeweging. 
10 Slotrapportage NKV-commissie 'Geloof en Vakbeweging' van 14-2-'79. 
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Uit de vermelding van een en ander blijkt 
- en meer nog uit kennisneming van de 
genoemde documenten - hoe ernstig het 
verband tussen geloof en vakbeweging 
door het NKV is genomen en hoe de hier
mee verbonden activiteiten zijn gestruc
tureerd. 
Het is ondoenlijk, zelfs met behulp van 
deze informatie, het wedervaren van de 
commissie over te brengen. Haar ijver was 
evenredig aan de moeilijkheidsgraad van 
de te bewerken problematiek. Een indruk 
daarover kan nog verkregen worden als 
men kennis neemt van een vraaggesprek 
tussen prof. dr. W. Reynaerts en P. W. 
Schilpzand in 'Streven' van okt. 1978 11 

en van het artikel 'Identiteit' van pater 
H. Collignon s.j. in het tijdschrift 'SJ' van 
zijn orde 12. 

Volledigheidshalve moet nog vermeld wor
den, dat van de werkzaamheden van de 
commissie verslag werd gedaan aan de 
bisschoppen-conferentie, tezamen met de 
aanbieding van het concept-visie-program 
'Visie ter Visie' van het NKV. Gedurende 
de jaren 1976 t/m 1979 hebben over deze 
documenten gesprekken plaats gevonden 
tussen vertegenwoordigers - waaronder 
enkele bisschoppen- van de R.K. Kerk
provincie met een nader overleg middels 
een gemengde werkgroep. De nota, die 
hieruit resulteerde, is mede de grondslag 
geworden van de later geformuleerde rela
tie tussen de FNV en de Kerken. 
Ik ben van mening, dat de inspanningen 
die het NKV heeft gedaan en door de 
FNV zijn overgenomen, de toets van de 
vergelijking met de activiteiten op dit ge
bied door andere katholieke of christelijke 
sociale organisaties zeer goed kan door-
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staan. Het was wat meer dan het toepas
sen van 'enkele kunstgrepen'. Men neme 
kennis van de enorme inspanningen en de 
activiteiten van de twee genoemde orga
nen. 

'Mens en Werk': doorbraak in een ver
zuilde geschiedenis 13 

Zonder een bespreking te willen wijden aan 
de inhoud van het hoek 'Mens en Werk', 
dat uitkwam bij gelegenheid van de fusie 
tussen de Industriebonden van NVV en 
NKV, wil ik slechts wijzen op verande
ringen in een historische verkenning als 
men bereid is uit het isolement te treden 
en onbevooroordeeld naar de ander te 
luisteren. En dat zelfs in betrekkelijk korte 
tijd. Ik roep daarbij een paar gegevenhe
den in herinnering. 
ln 1965, bij de opheffing van de verbods
bepalingen met sancties voor katholieken 
om lid te zijn van organisaties van het 
socialistisch Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen, verklaarden de bis
schoppen van Nederland het volgende: 
'Zonder dat wij een uitspraak willen doen 
over de inhoud van het huidige socialisme 
in ons land, stellen wij met voldoening 
vast dat in het huidige N.V.V. de opvat
tingen met betrekking tot Kerk en gods
dienst vee! milder zijn geworden en dat 
een duidelijk streven naar een betere ver
standhouding daar aanwijsbaar is.' 14 In 
dezelfde periode heeft dit verbond in sta
tuten en beginselverklaring de betekenis 
van de godsdienstige overtuiging als waar
devol in het vakbewegingswerk erkend. 
Uit de hoek van een marxistisch-socialis
tische kring verscheen tien jaar later - in 
1975- het hoek 'Voor de bevrijding van 
de arbeid' als 'een beknopte geschiedenis 

11 'Streven' oktober 1978- culturee! maatschappelijk maandblad- pag. 6-17. 
12 Tijdschrift 'SJ' van de paters Jezuieten van mei 1979. 
13 Dr. J. Roes in 'Terugblikken bij het vooruitzien' met 'Beschouwingen over de geschiedschrij
ving van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland', pag. 252-263. 
14 Verklaring van de Bisschoppen van Nederland inzake het lidmaatschap van sociale organi
saties. Analecta van het Aartsbisdom Utrecht, jaargang 38, 1965 (pag. 225-226). 
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van de Nederlandse vakbeweging' van de 
Socialistiese Uitgeverij Nijmegen. Een 
SUN-wcrkuitgave onder redactie van Ger 
Harmsen en Bob Reinalda. Voorts ver
schenen van deze uitgeverij jaarlijks boe
ken over de geschiedenis van socialisme en 
arbeidersbeweging in Nederland. Daarin 
publiceerden o.a. de historici J os. Perry 
en Floor van Gelder. 

Met betrekking tot het verleden van de 
katholieke arbeidersbeweging hebben deze 
publikaties mij, die al vanaf het begin van 
de jaren dertig in die beweging werkzaam 
is, danig op het hart getrapt. Daaraan gaf 
ik uiting toen ik in augustus 1979 een 
artikel in De Volkskrant kon publiceren 
naar aanleiding van het 70-jarig bestaan 
van het NKV 15. Een paar citaten daaruit: 
'Moderne geschiedschrijvers doen duizen
den arbeiders, die dag en nacht geploeterd 
hebben voor hun mensen en in hun be
weging. onrecht als men hun strijd niet 
wil zien als een emancipatiebeweging 
maar slechts als braaf katholiek leken
apostolaat. De schrijvers van het SUN
hoek doen dat, en ik zie geen andere con
clusie dan dat de ideologic van deze dog
matische socialisten geleid moet hebben 
tot een ernstige bewustzijnsvernauwing.' 
'Naar de opvatting van de schrijvers van 
dit bock en ook latere SUN-publikaties 
was de katholieke arbeidersorganisatie 
slechts een instituut tot bestrijding of na
aperij van het socialisme. En dat als on
derdeel van de strategic van de Ieiding 
van de Rooms-Katholieke Kerk. Vanuit 
hun gefilterde blik is dat uitsluitend een 
machtskerk. Zij kunnen en willen geen 
oog hebben voor het heilzame werk dat 
die kerk voor Nederland deed.' 

15 De Volkskrant van 31 augustus 1979, pag. 23. 
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Eerder, in juni 1979, was ik in discussic 
gewecst met J os Perry op ccn daartoe bc
legde studiedag van hct Katholick Studie
centrum van de Nijmccgsc Universitcit 
binnen hct kader van het ondcrwcrp 'Chris
tendom en socialismc' 1n. In cen artikcl in 
het SUN-jaarbock 1976 had de schrijvcr 
zich afgevraagd 'Hoe tc vcrklaren waarom 
een van huis uit zo rcaktionaire klu h als 
de katholieke vakcentralc in Nederland 
uiteindelijk fusic-partncr kon worden van 
hct NVV?' 17. 

Welnu: de schrijvcrs van het bock 'Mens 
en Werk' 1H, dat uitgekomen is bij gclc
genheid van de fusie tussen de lndustrie
bonden van NVV en NKV, zijn Gcr 
Harmsen, J os Perry en Floor van Gelder. 
En toch betckcnt dit bock met recht ccn 
doorbraak in de vcrzuilde geschiedenis. 

Bij aile kritiek die cr op mogclijk is, is 
deze historische vcrkenning cen crnstigc 
poging om de emancipatorischc hetckenis 
van de beidc bonden en binnen de bedding 
van hun vakverbonden op cvenwichtige 
wijzc rccht te doen. Het pleit voor profes
sor Harmsen en zijn mcdcschrijvcrs. dat 
zij onbevooroordccld als historici hcbben 
willen luistcren naar de feitclijke verhalen 
en wederwaardighcdcn van de bondsman
nen uit de beidc kringcn om de bewogen
heid en intenties tc proevcn waarmee 
steeds wcrd gcwerkt en gczamenlijk wordt 
voortgewerkt. Ook hier weer hct treden 
uit isolement en het wederzijds clkaar 
leren begrijpen en verstaan om onbekend
heid weg te nemen over wat ten diepste 
bcroert. 

Ik hoop dat degenen. die twijfcls hcbbcn 
over de fusie of nict de juistc vragen stcl-

16 Verslag van een studiedag op 11 juni 1979, georganiseerd door het Katholiek Studicccntrum 
van de Universiteit Nijmegen. Cahier I. 

17 SUN-Jaarboek 1978 voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbewcging in Nederland: 
artikel Jos Perry, pag. 285. 

18 'Mens en Werk' van Ger Harmsen, Jos Perry en Floor van Gelder. Een Ambo-uitgavc. 
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len, de moeite zullen willen nemen om 
onbevooroordeeld na te gaan welke de 
historische omstandigheden waren en hoe 
het NKV na onafgebroken bezinning en 
met gewetensvol beleid tot de beslissing is 
gekomen om samen met het NVV de 
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Federatie Nederlandse Vakbeweging, de 
FNV te vormen. 
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door M. W. Schake! 

'Leden van de Staten-Generaal, . .. ', onder redactie 
van prof. dr. M. P. C. M. van Schendelen, prof. dr. 
H. Daudt en prof. dr. J. J. A. Thomassen. Uitg. 
VUGA, Den Haag, 1981; prijs f 62,50. 

Dit boek wordt besproken door de heer M. W. 
Schake[, burgemeester van Noorde!oos, Hoornaar en 
Hoogblokland; de heer Schake! was van 1964 tot 
1981 lid van de Tweede Kamer voor ARP en CDA. 

Kamerleden over de werking van 
het parlement 

Tussen 22 oktober 1979 en 16 februari 1980 hebben 205 van de 225 Tweede en 
Eerste Kamerleden hun medewerking verleend aan een onderzoek over de werking 
van het parlement. Dit onderzoek werd georganiseerd vanuit de faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Het werd voorbereid door een begelei
dingsgroep van 13 wetenschappers, die 
aile 13 aan de hand van het binnen geko
men onderzoekmateriaal, een bijdrage 
hebben geleverd aan het in mei 1981 bij 
Vuga verschenen boek 'Leden der Staten 
Generaal.. .'.De redactie van deze belang
wekkende uitgave bestond uit prof. dr. 
M.P. C. M. van Schendelen (Erasmus 
Universiteit), prof. dr. H. Daudt (Univer
siteit van Amsterdam) en prof. dr. J. J. A. 
Thomassen (T.H. Twente). 

Dit onderzoek legde op de Kamerleden 
een fiks tijdbeslag; de vragenlijst omvatte 
een mondeling dee! van ruim 200 vragen 
en een schriftelijk deel van ruim 50 vragen. 
Enkele uren was men er wei 'mooi' mee 
en Kamerleden zijn ook voorts bij univer
siteiten en onderzoekinstanties geliefd 
jachtwild. De schrijver van dit artikel was 
door de veelheid en veelsoortigheid van 
jagers niet meer bereid om op elk verzoek 
door het jachtrevier te rennen, maar dit 
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onderzoek was een 'must'. 
Elk onderzoekteam, dat zich wetenschap
pelijk respecteert, bouwt in de vragenlijst 
enkele controletoetsen in ten einde na te 
gaan of het antwoordende 'slachtoffer' 
consistent in zijn (haar) antwoorden is. 
De in andere woorden herhaalde vragen 
waren nogal gemakkelijk herkenbaar. Het 
maakte het geheel onder collega's niet 
bijster populair. Gelukkig heeft men de 
controletruc er toen uitgchaald, anders 
zou het onderzoek bij gebrek aan vol
doende medewerking de mist in zijn ge
gaan. 

De 20 collega's die niet medewerkten heb
ben ongelijk gehad. Retter tafelliggcnde 
studiemateriaal mag er zijn. De 13 auteurs 
hebben bovendien met elkaar voor een 
prettig leesbaar hoek gezorgd. Het is zoals 
Van Schendelen in zijn inleiding stelt: dit 
boek geeft niets meer, maar ook niets 
minder, dan het beeld dat parlementsle
den, in antwoord op daartoe gestelde vra-
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gen, gegeven hebben over het parlement 
en zijn politieke omgeving. 
De Staten-Generaal nemen bij de voort
duur een centrale plaats in binnen de Ne
derlandse constitutionele orde. Daar ver
andert aiie borrelpraat over Kamerleden 
en Kamergedoe geen tittel of jota aan. 
Het parlement is geen 'quantite negligea
ble'. 
Binnen de politieke wetenschap of politi
cologie tekent zich niet zonder reden als 
verbijzondering de parlementologie af. 
Politiek en wetenschap: een boeiende ont
moeting. In de wetenschap gaat het pri
mair om waarheid, om gelijk hebben; in de 
politiek primair om macht, om gelijk 
krijgen (Van Schendelen). 

Samenstelling parlement 
Politiek is een edel handwerk. In een pluri
forme maatschappij ook absoluut nood
zakelijk. Politiek is namelijk het afwegen, 
het harmoniseren, het zoveel mogelijk op 
een noemer brengen van verscheidene, 
zeker niet altijd parallel verlopende, in 
voorkomend geval zelfs (al of niet ver
meend) tegengestelde belangen. 
J. Th. J. van den Berg verwijst in zijn 
bijdrage (Herkomst, ervaring en toekomst
perspectief van Kamerleden) naar de uit
drukking van Prakke: 'verrekenkantoor 
van maatschappelijke druk en tegendruk'. 
Wie tegen deze nogal materialistisch aan
doende definitie bezwaar wil aantekenen, 
vergete niet hoe ook de confessionele par
tijen in hun glorietijd op de kandidaten
lijst voor zo veel mogelijk maatschappe
lijke groeperingen herkenningskaarsjes 
probeerden aan te steken. Van den Berg 
constateert een sterke onevenredigheid ten 
'nadele' van het bedrijfsleven en ten 'voor
dele' van overheid en onderwijs. 
Specifieke groepen in de samenleving 
hebben een onevenredig grate toegang tot 
de lichamen van politieke besluitvorming. 
Het 'groene front' heeft in dat opzicht 
naam gemaakt. Partijbesturen houden bij 
het opstellen van de kandidatenlijst reke-
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ning met het boerenbelang en de 'boeren' 
- van oudsher trouwe bezoekers van ver
gaderingen van kiesverenigingen - deden 
daar vaak nog een schepje op. Langs het 
toevoerkanaal van de CBTB vloeiden de 
ARP voortreffelijke parlementariers toe 
als Chris van den Heuvel, senator Rip, 
Barend Biesheuvel, Rinze Zijlstra, Jan de 
Koning, benevens de huidige voorzitter 
van het CDA, Piet Bukman. 
Let men op de leeftijd dan is het Neder
landse parlement qua samenstelling, zeker 
vergelijkenderwijs, jong. De stroomver
snelling ligt in 1971 en 1972, toen de kies
gerechtigde leeftijd verlaagd werd. AIIe 
partijen beijverden zich om de nieuwe 
lichtingen kiezers aan zich te verplichten 
door het kandideren van vee] jonge kan
didaten. Een goed te begrijpen handel
wijze. In dat Iicht doet het wat inconse
quent aan, dat 2 a 3 miljoen 65-plussers 
in niet een van de 150 leden der Tweede 
Kamer een generatiegenoot kunnen her
kennen. Nederland neemt in dit opzicht 
binnen de EEG een volstrekt unieke po
sitie in, om van landen achter het IIzeren 
Gordijn en in het Verre Oosten maar 
helemaal te zwijgen. 

Let men op de genoten opleidingen dan 
blijkt met name in de Tweede Kamer het 
aandeel van de academici sedert 1948 
steeds verder omhoog te gaan tot bijna 
twee-derde van het aantal leden. Zou hier 
samenhang bestaan met de voor menig 
kiezer ingewikkelde Binnenhof-taal? Een 
opvaiiende ontwikkeling in dit verband 
is, dat binnen de Tweede Kamerfractie 
van het CDA de theologie niet meer ver
tegenwoordigd is. 
Tot nadenken stemmende notitie: de stem
men van de ouders van AR-Kamerleden 
gingen alien naar de ARP! (Dat kan van 
hun nageslacht niet getuigd worden.) 
Een slechte noot voor de positie en de 
invloed van het parlement is het aanzien
lijk teruglopen van het aantal ervaren 
parlementariers, altijd weer schril belicht 
door de bokkesprongen die af en toe bin-
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Aan de abonnees van Christen Democratische Verkenningen 

Dames en Heren, 

Het beleid van het bestuur van bet Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA is er 
op gericht de exploitatie van Christen Democratische Verkenningen zoveel mogelijk 
sluitend te maken. Dat is op het moment niet bet geval. Bij de start van het blad 
konden de exacte exploitatiekosten moeilijk worden overzien en is voor een voor
zichtige prijsvaststelling gekozen. 

Gesteld voor de keuze de pagina's per jaargang terug te brengen dan wei enige 
prijsverhoging toe te passen, heeft het bestuur voor dit laatste gekozen. Het beleid 
is er daarbij voorts op gericht niet elk jaar met prijsaanpassingen te komen. en ook 
in de toekomst uiterste terughoudendheid te betrachten. 

Een en ander heeft er toe geleid clat de abonnementsprijs voor volgend jaar op 
f 45,- is gesteld (f 35,- voor jongerenabonnement). 

Het bestuur spreekt de hoop uit dat de lezers begrip voor deze beslissing zullen 
opbrengen en vertrouwt erop dat het blad van ons instituut ook in de komende jaren 
met evenveel belangstelling gelezen zal worden als het afgelopen jaar het geval was. 

i\. M. Oostlander. 

directeur 

december 1981 
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nenkomende gloednieuwe fracties zich 
'veroorloven'. In 1973 was de gemiddelde 
zittingsduur tot een record-diepte van 4 1 /~ 
jaar gedaald. Anders dan op de departe
menten ligt de ervaring bij het individuele 
Kamerlid opgeslagen, sterke wisselingen in 
de personele sfeer benadelen in ons dua
listisch systeem de kansen van het parle
ment tegenover het overheidsapparaat. 
Drs. L. M. A. Masset, verbonden aan het 
Instituut voor Wetenschap der Politick 
aan de Universiteit van Amsterdam, 
schrijft over 'Parlementaire activiteiten'. 
Dat een parlementaire werkweek lang is 
Ievert geen verrassing op; dat het werk 
'chaotisch' is, weten a] diegenen die met 
cen zekere regelmaat van Kamerleden te 
l10ren krijgen dat gemaakte afspraken 
veranderd moeten worden. Men zal meer 
opkijken van de conclusie, dat radio en 
t.v. door Kamerleden nauwelijks geraad
pleegd worden. Men zou van lieden, die 
nieuws maken en in niet geringe mate bij 
het nieuws van de dag Ieven, anders ver
wachten. Dat nieuws wordt vooral uit de 
dag- en weekbladen gehaald. Het hangt 
samen met het druk bezette leefprogram
ma. De radio komt er al iets beter af dan 
de televisie, omdat vele Kamerleden een 
autoradio 'aan boord' hebben. Medewer
king aan bepaalde t.v.-programma's -
Kamerleden worden ook buiten hun di
recte 'stiel' voor uitzendingen gevraagd -
roept door dit manco in de kijkervaring 
wei eens extra probleempjes op. 

Parlementaire bijstand 
Over ambtelijke bijstand voor parlement 
en parlementslid is veel geschreven. Be
grijpelijk indien men het tienduizendkop
pige overheidsapparaat gadeslaat waar
mee de parlementaire David geconfron
tcerd wordt. Sinds mijn intrede in het par
lementaire bedrijf in 1964 is er voor Ka
mer en Kamerlid ook in dit opzicht wei 
het ccn en ander veranderd. In 1964 had 
een lid van de Kamer noch een eigen werk
ruimte, noch een persoonlijke assistent. De 
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fractievoorzitter had een kamer en ecn 
secretaresse. Men wcrkte in de fractieka
mer, als er tenminste gecn hesprekingcn 
gaande waren. of in de bihliothcck of in 
het bankje in de plcnaire vergadcrzaal. 
Daar hoorde je nog eens wat. je maakte 
werk met werk. 

De fractie had generlei hetaalde bijstand 
van wetenschappelijke mcdewcrkers. Pas 
vanaf I januari 1966 woondcn twcc mcde
werkers van de Kuypcrsticbting - mr. 
Prins en dr. Goudzwaard- de wekelijkse 
fractievergadering bij. Op drie fronten 
heb ik de versterking van de amhtelijke 
bijstand meegemaakt: de Griffie. bet frac
tiesecretariaat, de persoonlijke medewer
ker. Sinds het begin van de jaren zeventig 
is het Kamerbudget vervijfvoudigd. Uit 
de enquete blijkt, dat onder de Kamer
leden absolute meerderbedcn aanwezig 
zijn om de bestaffing op aile drie frontcn 
verder uit te breiden. 
Voor Sijmen de belastingbetalcr ccn niet 
onverdeeld prettige situatie. De minister 
van Binnenlandse Zaken dient weliswaar 
formeel de begrotingen van de Hoge Col
leges van Staat in. maar de Kamer stelt 
zelf een v66rontwerp op en de minister 
moet van goeden buize zijn om daarbij bet 
rode potlood te hanteren. Een dwars 
door de partijscbeidingen becnlopende 
'actiegroep' mikt met name op uithreiding 
van de persoonlijke slaven. Persoonlijk 
heb ik mij intern daar tegen gekeerd. Af
gezien van de handen belastinggeld. die 
daarmede gemoeid zullen rakcn. zit bet ge
vaar er Ievensgroot in dat Kamer en Ka
merlid nog meer in het detail zullcn duikcn 
dan thans het geval is. Een Kamer, die 
daar haar kracht zoekt. zit op bet ver
keerde spoor! 
Een voorheeld: scbriftelijke Kamcrvragcn 
gaan door de zecf van de Kamervoor
zitter; dat voorzitterscbap waarnemende 
is bet mij enkele malcn ovcrkomcn dat in 
het buitenland vertoevcnde !eden vragcn 
stelden; zij hadden blancovragcn vooraf 
getekend en de medewerker deed vcrdcr 
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de was. Een parlement, dat de persoonlijke 
staven gaat uitbreiden Ievert een forse 
bijdrage aan de bureaucratisering van het 
parlement. 
De constatering van Masset op biz. 91, 
dat de commissievergadering de plaats is 
waar voorlopige verslagen ontstaan is on
juist en bewijst hoe de dingen onder in
vloed van een betere bestaffing kunnen 
veranderen. Zo was het in de dagen, dat 
het Kamerlid er nog aileen voorstond: hij 
maakte zijn 'inbreng' en toetste die aan het 
oordeel van de coilega's in de commissie
vergadering. 

Ret graaf- en spitwerk voor de fractie
inbreng wordt tegenwoordig verricht door 
een fractiemedewerker, al of niet op aan
wijzingen en al of niet onder bijsturing van 
een of meer fractieleden; de voltallige 
fractie vijlt een tikkeltje bij, een fractielid 
legt die inbreng in de commissievergade
ring op het stapeltje bij de commissiegrif
fier en de laatste breit uit die delen de 
sok, die voorlopig verslag heet. Van be
raadslaging, van dialoog is geen sprake, de 
stellingen zijn in veruit de meeste gevailen 
al definitief betrokken. 

Parlementaire fracties 
Dicht bij de huidige werkelijkheid komt de 
bijdrage van Van Schendelen over 'Kamer
commissies en fracties', het voor het in
dividuele Kamerlid uiterst boeiende ge
geven, dat men tegelijk lid van de Kamer 
en van een fractie, van een Kamercom
missie en van een fractiecommissie is. 
Met als complicerende factor, dat bij 
kleine en middelgrote fracties de eigen 
fractiecommissie niet van de grond komt. 
De ontwikkeling die Van Schendelen be
handelt, heb ik persoonlijk mede beleefd: 

- het verdwijnen van de generalist en de 
daarmede samenhangende geleidelijke af
sterving van het stelsel van afdelingsver
gaderingen; 

- de opkomst van de specialist, vergade
rend met gelijk gerichte andere vertegen-
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woordigers in de desbetreffende commis
sre; 

- het zich via dat commissiestelsel ont
trekken van de individuele fractiespecia
list aan al te grote fractiedwang; 

- het via het fractiestelsel weer onder 
groepscontrole brengen: de fractie als een
heid van besluitvorming. 

Boeiend zijn de opmerkingen over het 
stemadvies van de fractiewoordvoerder, 
de wisselende rol van stemadviesgever en 
stemadviesnemer. De opmerking van Van 
Schendelen, dat door die afwisseling van 
rol een vergaande gelijke invloedsverdeling 
ontstaat zou kloppen indien de huidige 
politiek niet zo duidelijk onder het beslag 
van sociaal-economisch-financiele proble
men lag. Dat feit maakt de leden van het 
SEF-blok tot een zwaar wegende 'inner 
circle' binnen de fractie. 

De enquete geeft geen voeding aan het ver
moeden, dat met de toename van zijn 
parlementaire ervaringsjaren een volks
vertegenwoordiger een wat meer autonome 
positie in het proces van besluitvorming 
zal krijgen. Dat moge kloppen voor de 
dingen-van-de-dag, indien evenwel vragen 
van procedure, tactiek en strategie zich 
voordoen, indien crisis of crisisdreiging 
zich aftekent, telt senioriteit binnen de 
fractie wel degelijk. 

Moeten er in de schaduw van Lockheed, 
Dassault, koopsompolissen nieuwe bin
dende gedragsregels voor Kamerleden 
opgesteld worden? (J. Kerver: Gedrags
regels voor Kamerleden). Ik deel de con
clusie van Vondeling in zijn in september 
1978 verschenen opstel 'Schijn des kwaads' 
dat de toestand binnen het Nederlandse 
parlement niet noopt tot nieuwe regels. 
De Nederlandse politicus is niet corrupt. 
Hij krijgt trouwens ook nauwelijks kans 
om het te worden. Wat zijn onafhanke
lijkheid aangaat: aile nevenfuncties zijn 
publiek bekend en vergeet binnen de frac
tie de onderlinge controle niet! 
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Parlcment en ovcrheid 
J. H. Letterie behandelt de altijd weer 
hoeiende relatie parlement - kabinet 
('Parlement en Overheidsbeleid'). Macht 
of onmacht van het parlcment. Veel of 
weinig in de melk te brokkelen? Dualisme 
en osmose. De relatie is niet in voor aile 
tijden geldende typeringen te vangen. Het 
hangt van mensen en van feitelijke situa
ties af. Soepele, hoekige karakters. Een 
kabinet met een smalle parlementaire 
meerderheid zal uit pure overlevingsdrang 
het oor meer naar het parlement moeten 
Iaten hangen dan een kabinet op brede 
basis. 
Het in dit hoofdstuk gegeven oordeel, dat 
de wetgevende taak van de Tweede Kamer 
mindcr goed vervuld wordt dan men zou 
mogen verwachten, houd ik tegen. In de 
17 jaren die ik kan overzien is de Tweede 
Kamer in haar mede wetgevende taak 
sterker geworden: kwantiteit en (gemid
delde) kwaliteit van ingediende amende
menten getuigen daarvan. 
Een hoofdstuk, waarvan zij die binnen het 
C'DA met meer dan modale verantwoor
delijkheid bekleed zijn, kennis moeten ne
men is dat van prof. J. J. A. Thomassen 
over 'Politieke strijdpunten en coalitie
voorkeuren'. In dit op 6 mei 1981 (dus 
voor de verkiezingen) gepresenteerde 
boekwerk noteert Thomassen als enqucte
conclusie: 'Welke coalitie er na de verkie
zingen van 1981 ook tot stand mag komen, 
het zal hoe dan ook een verstandshuwelijk 
zijn. Wannecr men de onwaarschijnlijke 
mogelijkheid van een progressieve meer
derheid buiten beschouwing laat, is er 
geen enkel kabinet denkbaar dat zowel 
berust op cen parlementaire meerderheid 
als op de wederzijdse voorkeur en sympa
thie van de betrokken partijen.' Voortref
felijk bewijs van de slogan, dat sociologic 
een onmisbare hulpwetenschap is gewor
den. 

Coalitievorming 
Hoe keken de !eden van de diverse Ka-
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mcrfracties tegen de andere fracties aan? 
Geen enkel lid van het CDA sprak zich uit 
voor de comhinatie CDA-VVD; slechts 
drie !eden van het CDA opteren voor een 
coalitie zonder de PvdA. Deze voorkeur 
van het CDA wordt door de PvdA nauwe
lijks beantwoord. De meerderheid van de 
fractic van de PvdA geeft de vonrkeur aan 
een progres~icf kabinet. 'Het gehrek aan 
wederkerigheid in de coalitievoorkeuren 
van CDA en PvdA' (citaat Thomassen). 
Ook bij D'66 was weinig animo te vinden 
voor een kahinet van PvdA. D'66 en CDA. 
Wei bestaat binnen die gclederen belang
stelilng voor een nationaal kahinet. Bin
nen de fractie van de VVD bestaat veel 
sympathie voor een nationaal kahinet. 
mede gehaseerd op het feit. dat de fractie
leden van de VVD minder geneigd bleken 
te zijn tot de PvdA een grote afstand te 
zien. 

Daar staat het dan op een rijtje en het 
CDA kan het zich voor gezegd (gecnquc
tcerd) houden: door geen der potentielc 
vrijcrs op hct politieke marktplcin vanuit 
het hart begcerd. En wat de stevigste bink 
op dat pleintje aangaat- ik laat nogmaals 
Thomassen aan het woord: 'het gebrek 
aan sympathie dat de ]eden van de PvdA 
kennelijk voor het CDA en met nar.re voor 
de CHU en KVP hehhen. is hepaald ont
hullend'. Voor de schrijver van deze hij
drage lijdt het geen twijfel, v()l'Jr het (na
bije) einde van deze eeuw komt er een 
punt achtcr de overheersende positic van 
het CDA in het centrum van de Neder
landse politick, er vormt zich cen alterna
tieve coalitie zonder CDA. 
Nog een conclusic die Thomassen uit dcze 
enquete opdelft, is het signalcren waard. 
De conclusie luidt: 'de polarisatie tussen 
de vcrschillende partijen. voor zover dcze 
afgemeten kan worden aan de opvattingen 
van individuele kamerledcn, is duidelijk 
minder geworden'. 
Deze conclusie staat in schrille tegenstel
ling tot bet door een iedcr na te trekken 
hestand van zaken, dat partijen die tot 
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samen-regeren veroordeeld zijn, er in af
nemende mate in blijken te slagen voor de 
nijpende problemen, die zich- ongevraagd 
maar wel nadrukkelijk - aandienen, op
lossingen te construeren, die aan twee on
ontkoombare voorwaarden voldoen: 
a. een wezenlijke bijdrage verlenen aan 
de oplossing van het probleem; 

b. 'verkoopbaar-zijn' aan de eigen achter
ban ( een niet te veronachtzamen gegeven 
in een democratisch systeem, dat op ter
mijn op herverkiezing gebaseerd is). 

De regeerbaarheid van ons land beweegt 
zich dichter in de buurt van de nul-optie 
dan de zojuist vermelde conclusie-Tho
massen doet vermoeden. 
Nog een notitie van Thomassen roept een 
kanttekening op. Thomassen stelt aan de 
orde de rol van staatsraad Burger bij het 
totstandkomen van het eerste (tevens laat
ste! M.W.S.) kabinet Den Uyl. Burger 
legde de feitelijke verschillen in voorkeur 
tussen de beoogde CDA-partners bloot. 
'Dit wapenfeit van de formateur werd als 
een bewuste poging gezien om de totstand
koming van het CDA te bemoeilijken.' 
Een en ander pakte geheel anders uit. Uit 
eigen aanschouwing weet ik hoezeer juist 
de uiteenlopende lotgevallen van de drie 
tijdens en na de formatie Burger een 
stroomversnelling veroorzaakt hebben in 
een allengs wat slepend geworden eenwor
dingsproces. 
Indien het CDA ooit nog eens legpen
ningen uit gaat reiken voor verdienstelijk 
unificatiegedrag dan reken ik Burger tot 
een van de topkandidaten. 

J. J. Vis behandelt de 'Kabinetsformatie'. 
De opmerking is juist, dater bij formatie 
van dualisme vrijwel niets te merken is. 
De formatie is nu eenmaal ook voor de 
direct erbij betrokken fracties de tijd om 
tot zaken te komen (Romme). 
Juist is ook dat 'in het Nederlandse bestel 
de tactische posities van de verschillende 
fracties in het formatieproces sinds jaar 
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en dag grote verschillen vertonen' en dat 
'de sinds 1971 ingevoerde (betrekkelijke) 
openbaarheid van de kabinetsformatie 
stellig veel kamerleden de mogelijkheid 
Ievert om hun invloed op de kabinetsfor
matie te vergroten'. 
Het leidde er wei toe dat formaties de 
neiging vertonen steeds Ianger te gaan 
duren (69 dagen in 1971, 163 dagen 1972, 
208 in 1977). In die perioden worden -
onder buitensluiting van de overige parle
mensleden - door de beoogde regerings
fracties de hoofdlijnen van het overheids
beleid vastgesteld. Na de 'geboorte' van 
het kabinet voltrekt zich de telkens weer 
noodzakelijke bijstelling van die hoofdlij
nen alsmede het 'beantwoorden' van nieuw 
zich aandienende problemen door de po
litieke osmose van regering en regerings
fracties, waarvan de overige fracties even
zeer zijn buitengesloten. 
In dit verband herinner ik mij de overgang 
van het kabinet-Marijnen op het kabinet
Cals in 1965. In de vergadering van 1 
maart 1965 leest voorzitter Van Thiel de 
brief voor, waarin het ter beschikking stel
len van de portefeuille vermeld wordt. 
Het duurde tot woensdag 24 maart v66r 
de voltallige AR-fractie voor een inhou
delijk gesprek bijeen geroepen werd. No
tities waren niet ter tafel. Voorzitter 
Smallenbroek reciteerde van kladblaadjes. 

H. H. F. Daemen behandelt het onderdeel 
'Gekozenen over kiezers'. Hoe oordeelt 
een Kamerlid over de kiesgerechtigde bur
ger? Intertijd lekte dit onderdeel van het 
onderzoek ontijdig uit. Ret leidde tot pu
blikaties, die er op neer kwamen, dat Ka
merleden de meeste staatsburgers voor 
politieke onbenullen versleten. Nu, zo 
ernstig blijkt het niet te zijn. Ret behoeft 
geen verwondering te wekken, dat politie
ke professionals het niveau der amateurs 
lager inschatten dan het eigen. Die be
roepstrots delen politici met andere be
roepsgroepen als daar zijn bakkers, tim
merlieden, behangers, electriciens. Daar 
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komt nog bij dat Kamerleden het niveau 
van de eigen kiezer - en die ontmoeten zij 
het meest- beduidend boven het niveau 
van het gemiddelde inschatten. 

Prof. dr. H. Daudt behandelt 'Hervor
mingen van het Parlement'. In het alge
meen waren de ondervraagden het er over 
cens, dat het parlement aan invloed inboet 
door een ondoelmatige werkwijze. Veel 
veranderen zal er echter vooralsnog niet, 
want 'de parlementsleden zijn het in stcrke 
mate oneens over de vraag op welke ma
nicr de invloed van het parlement zou 
kunnen worden vergroot'. 
lk heb als mijn mening gegeven, dat het 
parlement moet afzien van de begeerte om 
met een bil op de regeringsstoel te willen 
zitten, het spelen van schaduwregering; 
dat het parlement haar jacht op het detail 
moet staken, het Ieidt tot veel besognes 
en weinig zaken; dat de Kamer van de 
motie geen botte bijl moet maken; dat zij 
zich moet concentreren op haar twee cen
trale taken: mede wetgeven, controleren 
van de regering in geest en hoofdzaak. 
Maar ja, wat wil je als tweederde van het 
aantal Kamerleden zijn ingekaderd in 
fracties van omtrent 50 !eden. lndividuele 
parlementsleden trachten zich via een 
cnergiek activismc waar te maken. Ver
laging van het aantal kamerzetels van 150 
tot I 00 zou al een flinke sanering beteke
nen. Het zou ook kunnen na de verzelf
standiging van het Europees Parlement. 
Dubbelmandaten komen vrijwel niet meer 
voor en dat was de voornaamste reden 
voor het opvoeren van het zeteltal van 100 
naar 150. 

Type Kamerlid 
Dcze bespreking afsluitend wil ik er op 
wijzen, dat een zeer wezenlijke verandering 
- wei impliciet maar niet expliciet - on
voldoende uit de verf gekomen is: het 
type Kamerlid is sterk gewijzigd. 
Minstens twee invloeden hebben bier ge
werkt: de ontwikkeling van het Kamer-
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lidmaatschap tot een dagtaak en de stcrkc 
verjonging van het parlement. Toen ik in 
1964 de politicke Bi.ilmc betrad verdienden 
de 'artiesten' een gage van f 15.000.-
's jaars. De hoogte van hct bedrag duidt 
er al op, dat de functie niet als volle-dag
baan bcschouwd werd. Het was geen ~a
laris, men nocmde hct (en nog altijd !) 
schadeloosstclling. 
Hoc wcrd jc Karnerlid'1 In het algemeen 
door ccrst in de maabchappij te bewijzen, 
dat je wat kon om dan vcrvolgens (meestal 
op nict zo picpjongc lccftijd meer) aan dat 
Kamerwerk te beginnen. in veruit de 
meeste gcvallen onder gehcle of gcdccltc
lijke handhaving van de oudc werkkring. 
Het bracht cen heel brok crvaring en rijp
heid in 's lands vergaderzaaL Hct ell ebo
genwerk was niet zo nodig. Waartoc im
mers? 

In dat opzicht heb ik in de loop van 17 
jaren vee! zien veranderen aan het Bin
nenhof. Hct wcrk nam toe, de schadcloo~
stelling werd regelmatig verhongd. Met 
name toen de kiesgcrcchtigde lceftijd ver
laagd werd van 23 naar 18 jaar, gingen de 
partijen zich beijvcren om kandidaten te 
stellen waarin de jonge lichtingen zich kon
den herkennen. Een Kamerlidschap was 
niet Ianger de kroon op het werk naast 
cen buitcnparlcmentairc taak. het werd a! 
op betrekkelijk jongc lceftijd cen vcrende 
springplank naar wat anders: zo snel mo
gelijk van de achterstc (figuurlijk!) naar 
de voorste banken: na een politieke warm
loop-periode het regcerka~tecl binnentrek
ken, in elk geval: het kamcrzetcltjc als 
springplank naar wat anders. Het bracht 
grotere onrust, vcrschcrptc competitie, 
meer ellebogenwerk in de parlementaire 
colonnc. 
Hct slag Kamerleden, waartussen ik in 
1964 gcdropt werd, hoefdc in het algcmeen 
nict zo nodig meer. Yelen hadden de spo
ren al elders verdiend. Een betekenend 
aantal droeg buiten 's lands vergaderzaal 
zeker zoveel vcrantwoordelijkheid als 
daarbinnen. Opvallend was de zware ver-
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tegenwoordiging uit de diverse standen: 
werknemers, middenstand, landbouw, 
werkgevers. 
Uit de vakbeweging: Roemers (voorzitter 
NVV), Baart (voorzitter Alg. Ned. Be
drijfsbond voor de metaalnijverheid), 
Suurhoff, R. Laan (uit de NVV Trans
portarbeidersbond), de 'oude' Andriessen 
(voorzitter van de R.K. Bouwvakarbei
dersbond St. Joseph), Jos Maenen van de 
Limburgse KAB, Toon Weyters (voorzit
ter Katholieke Bond van Overheidsper
soneel), Kikkert (hoofdbestuur Ned. Chr. 
Landarbeiders Bond), Cees van der Ploeg 
(voorzitter Ned. Kath. Bond van Werkne
mers in de Agrarische Bedrijfstakken). 
Uit de wereld van de werkgevers: Aalber
se, Blaisse, Duynstee, Nederhorst, Van 
Son. 
Het groene front slaagde er altijd in om 
goed aan zijn trekken te komen: Lardi
nois, Brouwer, Droessen, Horsmans, 
Engelbertink, Van Koeverden, Mellema, 
Tolman, Tuynman. De middenstand niet 
te vergeten: Van den Heuvel, Portheine. 
De omroep: Van Doorn, voorzitter KRO; 
Kieft, secretaris NCRV. Ret onderwijs: 
Cals, Klompe, Kleywegt (oud-hoofdin
specteur van de onderwijzersopleiding). 
De universitaire wereld: prof. C. L. Patijn 
(RU Utrecht), prof. Versteeg (VU). Man-
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nen met een militaire loopbaan achter de 
rug: vice-admiraal Moorman, luitenant-ge· 
neraal Couzy, de kolonel Wierda, Europea
nen: Vander Goes van Naters, Posthumus. 
Sociale verzekeringswereld: Jan Berger, De 
Vreeze. Een hele burgemeestersclub: Sjef 
van Dongen, de Poolreiziger, Aardenburg; 
dr. Van Helvoort, Boxtel; dr. De Kort Ul
venhout; Erik Kolfschoten, Alkemade; 
Geerstema, Wassenaar; Pieter Bode, El
burg. 
De Rotterdamse huisarts Lamberts en als 
absolute recordhouder aan nevenfuncties 
de Emmense wethouder Zegering Hadders. 
Die type-wisseling voltrok zich geleidelijk. 
Gelukkig maar, want een schokverande
ring zou fysisch noch psychisch te verwer· 
ken zijn geweest. Feit blijft, dat de Kamer 
die ik in 1981 verliet een totaal andere 
geworden was dan de Kamer die ik in 
1964 betrad. Veranderd in haar nadeel? 
lk zou dat niet zonder meer willen stellen, 
de laatste der burgemeesterlijke Mohika
nen had er toch wel moeite mee zijn 
bankje recht onder het spreekgestoelte te 
ruimen. 
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Thurlings, prof. dr. Th. L. M. De identiteit van katholieke wetenschapsmensen 
(boekbespreking) 

Vcen, mr. C. van Van politieke wil tot openbaar bestuur (boekbespreking) 
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