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VRIJHEID VAN ONDERWIJS IN OPSPRAAK? 

door Drs. G. van Leijenhorst 

De titel kan suggereren, dat de vrijheid van onderwijs ten on
rechte zo sterk in discuss,ie is gekomen. De bewindslieden Van 
Kemenade en De Jong verklaren om strijd, dat er met de vrij
heid van onderwijs niets aan de hand is. Zelfs zou de in bewer
king zijnde wijziging van art. 208 van de Grondwet nog moeten 
bijdragen tot een verruiming van de vrijheid van inrichting van 
onderwijs (aldus staatssecretaris Drs. H. de Jong op 28 januari 
op de Prov,inciale Onderwijsdag te Leeuwarden). 
Wie tobt er dan nog over de vrijheid van onderwijs? Moet het 
steeds maar weer aan de orde steiien van de vrijheid van onder
wijs dan niet uitgelegd worden als kwade trouw, als het in 
opspraak brengen, niet aileen van een goede zaak, maar ook 
van degenen die deze zaak wiHen behoeden en bewaren? Voel

eur)' 
' Gezegd moet worden, dat minister van Kemenade sinds enige 
· maanden zelf de vrijheid van onderwijs uitdrukkelijk in discussie 

7 9L heeft gebracht. Dit deed hij bij de behandeling van de structuur
nota ('Naar een structuur voor de ontwikkeling en vernieuwing van 

ting, het primair en secundair onderwijs') op 14 november en 1 decem
ber jl. en bij de behandeling van de laatste begroting van onder
wijs en wetenschappen in de Tweede Kamer. 

rn _ Deze discussie ging met name over de interpretatie van het bekende 
grondwetsartikel 208 en wei toegespitst op de vrijheid van inrich
ting van het bijzonder onderwijs. Het gesprek hierover met de 
Kamer is nog niet ten einde. In april zullen de debatten hierover 
worden voortgezet. Drs. W. Deetman, wiens bijdrage u tevens aan
treft in dit nummer, gaat vooral op deze materie in. Bekend is 
echter ook, dat voordat de minister zijn stilzwijgen met betrekking 
tot zijn opvattingen over de vrijheid van onderwijs verbrak, er 
reeds enige deining was ontstaan rondom dit thema. Daarover wil 
ik nu enkele dingen zeggen, om daarmede dan tegelijk aan te 
tonen, dat naar mijn mening de zorg omtrent de vrijheid van on
derwijs niet ten onrechte is, weshalve deze zaak ook onze voort
durende aandacht verdient. 
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Ben actief onderwijsbeleid 

Reeds geruime tijd voor bet optreden van de huidige minister wa! 

san 
bes 

men bet er in ons land over eens geworden, dat de overheid zicb Eel 
meer met bet onderwijs moest bemoeien dan dat voordien bet t 

geval was. Idenburg sprak in dit verband van de overgang van een Del 
distributief naar een constructief onderwijsbeleid. De overheid teri 
moest zich niet meer beperken tot de juiste verdeling van de gel- do~ 
den over de verschillende richtingen en sectoren, maar zich ook ~~~ 
metterdaad interesseren voor de vormgeving van het nederlandse wa; 
onderwijs. De mammoetwet is er een voorbeeld van. Waar er ~ni 
sprake is van een constructief - of zo men wil een actief - onder- s~~~ 
wijsbeleid, zal men altijd te maken krijgen met de vrijheid van mh 

onderwijs, zowel wat betreft de richting als wat betreft de inrich- ~~· 
ting. Dit is oak duidelijk gebleken bij de behandeling en de in- tm 
voering van de zojuist genoemde nieuwe wet op het voortgezet 
onderwijs. Het spreekt vanzelf, dat die confrontatie heviger is Dt 
naarmate er een actiever beleid gevoerd wordt. Welnu, niemand del 
zal durven ontkennen, dat het beleid van minister van Kemenade rel 
wei bijzonder actief is. Het aantal nota's door hem geproduceerd, fa• 
geeft daar op welsprekende wijze uitdrukking aan. Sommige ervan of 
zijn van grate betekenis voor de inrichting en de inhoud van ons dtl 
onderwijs. Bij een dergelijk actief beleid komt als vanzelf de p< 
vraag naar voren: welke gevolgen zullen deze voorstellen, zoals a: 
beschreven in b.v. de contourennota, de structuurnota, de nota VII 
schoolbegeleiding, de nota participatie-onderwijs, hebben voor de e-J. 
vrijheid van onderwijs, wanneer deze in maatregelen worden om- sf 
gezet? Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden, moet het z~ 

onderwijsveld de tijd en de gelegenheid vinden om zich uitgebreid hi 
in de materie te verdiepen. Daaraan ontbreekt het thans te enen- p1 

male. De nota-regen is zo 'mild' en de problemen, die er bestaan f~ 

om bet huidige onderwijs zo goed mogelijk te doen functioneren fj 
zijn zo veelvuldig, dat men dikwijls door de bomen bet bos niet g 
meer ziet. De mammoetwet is pas in 1968 ingevoerd, in 1973 werden rl 
de eerste havo-eindexamens en in 1974 de eerste vwo-eindexamens d 
afgenomen. De moeilijkheden rondom deze wet zijn nog legio. d 
Maar wei komt minister van Kemenade in 1973 (!)met de uitspraak, t 
dat dit regiem niet deugt (o.a. omdat het de ongelijkheid in onze r. 
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·was 

· samenleving in stand houdt) en dat er een totaal nieuw onderwijs
. bestel moet komen (waaronder de middenschool). 

zhich Ben duidelijk onderwijsbeleid 
et. 

: een, De ontstane onrust binnen het onderwijs is zo niet aileen een kwestie van 
· tempo - hoewel niet onbelangrijk - maar ook een gevolg van onjuiste 
i dose·ring en heeft ook te maken met de omstandigheden, waaronder revo

ook lutionaire vemieuwingen worden gelanceerd. Een en ander heeft binnen het 
onderwijs de nodige verwarring geschapen. Soms weet men niet goed meer 

ldse waar men aan toe is, waar men zich op moet orienteren. Een bijdrage tot 
- er enige duidelijkheid op dit punt zou kunnen zijn, door eens scherp te stellen, 
d dat de experlmenten met betrekking tot de middenschool (als mogelijk 

er- schooltype voor de toekomst) slechts bedoeld zijn om te onderzoeken of die 
van middenschool er inderdaad moet komen, maar dat we realiter Ieven onder het 
ich- reg•iem - dus ook onder de adem en de geur van de mammoetwet en dat 

we ons daarop praktisoh bli]ven orienteren, teneinde elk misverstand, dat we 
in- tussen twee were·lden in zouden Ieven te vermijden. -

~zet 
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De middenschoolexperimenten zijn duidelijk gefaseerd; na elk van 
de 5 fasen (tot 1985) zal er een evaluatie plaatsvinden, waarvan de 
resultaten verwerkt zullen worden in de volgende experimentele 
fase. Dat ziet er dus blijkbaar niet zo slecht uit. Maar de vraag IS 

of we niet met een onomkeerbaar proces te maken hebben. Zullen 
de experimenten per definitie (moeten) slagen? En wel, omdat de 
politieke doelstellingen van de middenschool de onderwijskundige 
a priori zullen moeten omvatten, c.q. dicteren ? 
Wat experimenten kunnen voorstellen hebben we b.v. gezien bij de 
experimentele lerarenopleidingen en bij de totstandkoming van de 
streekscholen voor de werkende jongeren. Men kan net zo goed 
zeggen: deze instellingen zijn gewoon gesticht; op het moment dat 
het bijzonder onderwijs er goed aan toe was om zijn rechtmatige 
positie te bepleiten, was 'de koek' al (bijna) op. De experimentele 
fase bleek niets anders dan zoiets als een 'opbouwfase' te zijn. 
Hoe moeilijk het is om alsdan nog de grondwettelijke rechten 
gehonoreerd te krijgen, blijkt o.a. uit de verwoede pogingen, die 
moeten worden aangewend om nog een tweede prot. chr. leraren
opleiding (in Zwolle) en een oecumenische streekschool (in Rotter
dam) te verwerven. Wat dus allereerst nodig is, is helderheid met 
betrekking tot de situatie waarin men verkeert, helderheid ook wat 
betreft de waarde welke men aan experimenten toekent. 
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Samenwerking hetg 
blijl 

Er is nog een ander punt dat in dit verband de aandacht verdient. Ben: 
Dat is samenwerking, welke er met betrekking tot de ontwikkeling wijsi 
van het onderwijs tussen het departement en het onderwijsveld 
dient te bestaan. In de structuurnota maakt de minister een vrij 
scherp onderscheid tussen vernieuwing en ontwikkeling van het 
onderwijs. Bij de vernieuwing zou het om zgn. structuurdoorbre
kende maatregelen gaan, waarbij het initiatief aan de minister is; 
bij de ontwikkeling zou het zwaartepunt meer bij de basis liggen. 
In de Kamer hebben we erop gewezen, dat een scherpe scheiding 
tussen deze beide praktisch irreeel is. Iedere vernieuwing zal moe .. 
ten 'Ianden' in het onderwijsveld. Ontwikkeling en vernieuwing 
vloeien in elkaar over. Dit betekent dan ook, dat er een grate mate 
van samenwerking moet · bestaan tussen de minister en het onder
wijsveld. En dus een zodanige overlegstructuur, waarin die geza
menlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van het onderwijs 
concreet gestalte kan krijgen. Er wordt terecht geklaagd over de 
centralistische tendens, welke het huidige onderwijsbeleid ken
merkt. Het schijnt wei, dat al het goede van boven neerdaalt en dat 
het 'veld' tot weinig origineels meer in staat is. Wanneer men 
let op de veelheid van vernieuwingsplannen, welke werden gelan
ceerd, dan vraagt men zich in gemoede af: zal er na het tijdperk(je) 
van Van Kemenade nog wei wat te vernieuwen over zijn? Zal men 
dan niet als aartsconservatief versleten worden, als men aan het 
reeds vernieuwde onderwijs nog iets zou willen verbeteren? 

Maar nu terug naar het heden. Helderheid en duidelijkheid zullen 
dus moeten worden geschapen via goed functionerend overleg 
tussen de minister en de direct betrokkenen bij het onderwijs. 
Daarbij zal er ook terdege rekening gehouden dienen te worden 
met het bijzondere karakter van ons onderwijsbestel. Ruim twee
derde deel van ons onderwijs - van kleuterschool tot aan de 
universiteit- is bijzonder onderwijs, d.w.z. vrij onderwijs, met een 
eigen bevoegd gezag; onderwijs waaraan de regering onder eer
biediging van de vrijheid van onderwijs, slechts deugdelijkheids
eisen kan stellen. De relatie van de overheid tot het bijzonder 
onderwijs is een geheel andere dan die tot het openbaar onderwijs, 
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hetgeen dan ook uit de besluitvormingsprocedures zal moeten 
blijken. 
Een zwaardere besluitvormingsprocedure t.a.v. bet bijzonder onder· 
wijs in die gevallen, waarbij de vrijheid van inrichting van onder
wijs in bet geding is - b.v. bij kwesties als leerplanontwikkeling, 
schoolbegeleiding etc. - lijkt mij daarom stellig het overwegen 
waard. Wellicht zou de Onderwijsraad, ingesteld na de pacificatie 
in 1917 ook in dit soort zaken een rol van betekenis kunnen spelen. 
De plannen van de regering zullen aileen dan slagen, wanneer bet 
onderwijsveld, in al zijn geschakeerdheid, zichzelf daarin duidelijk 
herkent. Ook bet tempo, waarin vernieuwingen kunnen worden 
doorgevoerd, zal bepaald worden door de veranderingscapaciteit 
van bet veld. Helderheid in het beleid, de bereidheid tot een ge
zamenlijke aanpak, een goede overlegstructuur en een tempo dat 
aangepast is aan wat het onderwijsveld kan verdragen, vormen 
evenzovele voorwaarden om een zodanige sfeer te scheppen, waar
in de ontwikkeling van ons nederlandse onderwijs optimaal kan 
plaatsvinden. 

Nota-beleid 

Het onderwijsbeleid van de laatste jaren wordt niet zozeer geken
merkt door de wetgevende arbeid, welke men op grand van de in
houd van gedane verkiezingsuitspraken had mogen verwachten, 
alswel door de stroom nota's, die aan de Kamer worden voorgelegd. 
Er zijn wei argumenten aan te voeren, welke ervoor pleiten om, 
voordat men met een bepaald wetsvoorstel komt, eerst over de 
onderwerpelijke materie een notate schrijven. Het gevaar is echter 
thans aanwezig, dat een groat brok onderwijsactiviteit zich gaat 
ontwikkelen buiten elk wettelijk kader om. Te denken valt hierbij 
aan de verzorgingsstructuur die random (of hoven) bet onderwijs 
wordt opgetrokken. Men kan beweren, dat zaken als schoolbege
leiding, leerplanontwikkeling, lerarenopleiding, her· en bijscholing, 
zich eerst enigszins moeten hebben uitgekristalliseerd v66rdat men 
met een passende wetgeving kan komen, maar wat is er dan in· 
middels al geschied en geconsolideerd? 
Door deze gang van zaken wordt de duidelijkheid en wat erger is, 
de rechtszekerheid stellig niet gediend. Te wijzen valt hierbij ook 

5 



op de grote beleidsruimte, die de minister daardoor krijgt. tui 
Het beleid wordt zo voor het veld ondoorzichtiger en voor he1 go1 
parlement moeilijker controleerbaar. Door een actief onderwijs· vu\ 
beleid te voeren, zonder dat de wetgevende arbeid daarmee gelijke hei 
tred houdt, zullen de onzekerheden en vaagheden zich vermenig· sH 
vuldigen. Waar het gaat om zaken, welke te maken hebben met de Dt 
vrijheid van onderwijs, bestaat er terecht de bezorgdheid of die b~ 

vrijheid in dit voortgaande ontwikkelingsproces wei voldoende ur 
zal zijn gewaarborgd. Men kan degenen, die zich daarover bezorgd in' 
tonen, verwijten om dan maar eens hard te maken, waar die vrij- w: 
heid van onderwijs dan wordt aangetast; het zou wel eens kunnen wJ 
zijn, dat in een zeker stadium van het uitkristalliseringsproces het zi 
gewoon te laat is om daar nog operationeel op te reageren. Ook U 
bier is volstrekte duidelijkheid - in de procesgang - en inge- z~ 

spannen snelle wetgevende arbeid noodzakelijk om alle twijfel met ].\,: 
betrekking tot de vrijheid van het onderwijs, zowel naar richting e,: 
als naar inrichting weg te nemen. e 

r 
Onderwijs en maatschappij 2 

( 

Stimulerend op de discussie omtrent de vrijheid van onderwijs t. 
hebben onmiskenbaar ook gewerkt de uitspraken, die de minister 
heeft gedaan over de relatie van onderwijs en maatschappij. 
Zo deed de memorie van toelichting bij de eerste onderwijsbegro-
ting van Van Kemenade menigeen al de vraag stellen: zal het Ne
derlandse onderwijs als hefboom gebruikt worden om daarmee een 
bepaalde maatschappijstructuur te realiseren? Wij erkennen dater 
een duidelijke correlatie bestaat tussen onderwijs en maatschappij. 
Het onderwijs is zelf een dee! van onze maatschappij. Maar kan en 
mag het onderwijs gebruikt worden om daarmee een bepaalde 
maatschappij tot aanzijn te roepen? Belangwekkend is, dat er 
steeds meer literatuur beschikbaar komt, waarin gewezen wordt 
op de uiterst beperkte bijdrage, welke het onderwijs kan leveren 
om de zgn. ideale maatschappij tot stand te brengen. Ook de 
middenschool zou hieraan niet wezenlijk kunnen bijdragen. 
Ik heb sterk de indruk, dat de Minister uitgaat van een aantal 
vooronderstellingen, welke met de werkelijkheid op gespannen voet 
staan. Zo heeft hij m.i. een overspannen verwachting van struc-
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turen. Denkt hij niet te gauw dat de zaak wel 'loopt', als er maar 
goede structuren worden gecreeerd? Zal de door hem zo zorg
vuldig uitgekiende verzorgingsstructuur wel kunnen 'landen' op 
het stoppelige onderwijsveld, op de manier zoals hij zich dat voor
stelt? 
Denkt de Minister voorts niet wat te optimistisch over de beheers
baarheid van de maatschappij? En gaat hij ook niet te gemakkelijk 
uit van de veranderbaarheid van de mens? Laat een zo mens
intensief deel van de samenleving als het onderwijs is zich zo ge
willig invoegen in voorgeprefabriceerde planmatige kaders? Trou
wens, waar manifesteren de weerbarstigheid, het kwaad, de zonde 
zich het meest? Gebeurt dat allereerst in de structuren, in de 
Umwelt, in de samenlevingsverbanden? Moeten we het kwaad, de 
zonde echter niet in de eerste plaats in de mens, in onszelf zoeken? 
Moet derhalve ook daar dan niet begonnen worden om te komen tot 
een werkelijke maatscbappijvernieuwing, wat dat dan ook moge zijn 
en voorzover dit onder dit gesternte mogelijk is? En moet de 
mens niet primair weerbaar gemaakt worden tegen zichzelf? Men 
zal er niet onderuit komen door ook bier bet mensbeeld aan de 
orde te stellen. Het gaat niet alleen om een maatscbappijbeeld, ook 
de vraag: 'wat dunkt u van de mens' blijft relevant en actueel. 

Het bijzonder onderwijs bijzonder? 

Het cbristelijk onderwijs - als deel van bet vrije bijzondere on
derwijs - wil uitgaan van het bijbels mensbeeld; bet zal zijn op· 
voedings- en vormingsdoelen daaraan tracbten te relateren. Om dat 
te kunnen en te mogen doen heeft bet tientallen jaren lang een 
zware strijd gestreden, welke tenslotte bekroond werd met de ge
lijkberechtiging in 1917. Vanaf die tijd wordt de bijzondere school 
die zelf de inhoud van bet onderwijs bepaalt, ook gebeel door bet 
Rijk bekostigd. Op basis van de vrijheid van richting en van in
richting worden ter wille van bet algemeen belang slecbts eisen van 
deugdelijkbeid gesteld. Niet de overbeid, maar bet bestuur van de 
betreffende school (in het algemeen gekozen uit de ouders) vormt 
het bevoegd gezag. Daar is allereerst de plaats, waar de doelstel
lingen worden bepaald, ook die welke liggen op bet grensvlak van 
onderwijs en maatscbappij. 
Waar de overbeid de maatscbappelijke doelstellingen verbindt met 
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die van het onderwijs vindt zij het bijzonder onderwijs op haar 
weg. Dan zai zij een grote mate van terughoudendheid moeten 
betrachten. Dit hoeft evenwei niet uit te siuiten, dat gezamenlijk 
ruimere doeistellingen kunnen worden nagestreefd, waarin men 
eikaar kan vinden. Maar dit dient dan wei te gebeuren onder voi
Iedige erkenning van de eigen piaats van het bijzonder onderwijs en 
de wederzijdse bereidheid om via goed overleg tot een consensus 
te geraken. Zo gezien kan met inachtneming van de onderscheidene 
verantwoordelijkheden toch een vruchtbaar samenspei worden 
bereikt. Maar ook zal het bijzonder onderwijs dan het gewenste 
tegenspei moeten kunnen bieden. Daarvoor is nodig, dat de Iande
lijke onderwijsorganisaties materieei dusdanig worden toegerust, 
dat deze de aan haar toevertrouwde verantwoordelijkheid reeei 
gestalte kunnen geven. Een actief beleid van de overheid houdt 
ook in, dat zij de aan de burgers gegarandeerde vrijheden optimaaJ 
tot haar recht Iaat komen. 

Er wordt wei gesteid, dat b.v. het christelijk onderwijs het er de 
Iaatste tientallen jaren Ielijk bij heeft Iaten zitten. Wij moeten dit 
erkennen. Het chr. onderwijs heeft voorai ook inwendige vernieu
wing nodig om te worden, dat wat het is (reformata semper 
reformanda). Maar dit kan nooit voor de overheid een excuus zijn 
dat het om deze reden minder bijzonder, minder vrij onderwijs zou 
zijn dan wanneer het Ievenskrachtig zijn eigen identiteit onweer
Iegbaar zou bewijzen. Wanneer gezegd wordt, dat het christelijk 
onderwijs meer bedreigd wordt van binnen uit dan van buiten af, 
dan zai ik die stelling niet aanvechten, mits men deze maar poneert 
vanuit het christelijk onderwijs zeif, omdat deze uitspraak immers 
de oproep inhoudt om zichzelf dan ook 'waar' te maken. Maar 
zodra een bewindsman deze uitspraak doet, kan licht de indruk 
gewekt worden, dat hier beieidsconsequenties aan verbonden kun
nen worden; of ook dat de gevaren van buiten af tactisch worden 
gereiativeerd. Bovendien, weike kriteria zai de overheid aanieggen 
om hierover een oordeei aan te matigen, gesteid dan dat zij daartoe 
gerechtigd is? 

De vrijheid van onderwijs in opspraak? 

Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, dat er met betrekking tot deze 

8 

vralll 
beh~ 
De: 
daai 
naH! 
va~1 gee 
tot: 
de 1 
hoc 
latl 
mal 
ga1, 
va1 
ge: 
w~ 



ik 
:n 
1]

n 
:s 
e 
n 
e 
~-· 

t 
I 

vraag enige reden is tot zorg; een zorg, die zich nochthans niet krenterig 
behoeft te uiten. 
De contekst, waarin ik een en ander heb gesteld, is fijnmaziger dan dat zich 
daaruit schielijk emoties Iaten ontsnappen. Er was wei grand voor emotio
naliteit, toen bekend werd, dat er een belangrijke wijziging van artikel 208 
van de Grondwet in de maak is, een wijziging, welke - als deze wordt 
geeffectueerd - lnhoudt, dat de minister aanzienlijk meer macht krijgt dan 
tot dusver het geval is. Er was even grate onrust toen het er op leek, dat 
de stichtingsnormen voor het lager onderwijs drastisch zouden worden ver
hoogd. lk laat deze zaken nu rusten. De vrijheid van onderwijs is in feite 
latent in opspraak voor degenen die niet aileen naar het incidentele kijken 
maar ook !etten op wat zioh minder zichtbaar als een onafwendbare proces
gang voltrekt. Daarom moeten we niet aileen incidenteel - b.v. afhankelijk 
van het kabinet dat optreedt - maar bij voortduur waakzaam zijn over dat
gene wat alom als een grate verworvenheid voor ons Nederlands onderwljs 
wordt erkend. 

Medewerkers aan dit nummer : 

Drs. W. J. Deetman: geb. 1941; hoofd afd. VWO/AVO Opleidings
onderwijs van de Stichting Besturenraad P.C.O.; studeerde 
politicologie (V.U.; Amsterdam). 

0. Jongsma: geb. 1937; direkteur Found of Vocational and Pro
fessional Training; oud bestuurslid CHJO; woont op Sint 
Maarten. 

Drs. G. van Leijenhorst: geb. 1928; studeerde chemie (Utrecht); 
was leraar VWO/HAVO; is lid van de Tweede Kamer (chu). 
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DE IND/V/DUELE SCHOOL EN DE ONTWIKKELING EN 
VERNIEUWING VAN HET ONDERW/JS 

door Drs. W. J. Deetman 

1. Inleiding 

1.1 De 'Nota over het onderwijsbeleid' van de toenmalige onder
wijsminister Van Veen leidde in 1972 in sommige kringen van bet 
bijzonder onderwijs tot een bezinning en diskussie over de vrijheid 
van onderwijs en de rol van de overheid in een onderwijsbeleid. 
Die bezinning en diskussie is nadien verbreed en geintensiveerd 
door de plannen van Minister Van Kemenade om op systematische 
wijze gestalte te geven aan een struktuur voor de ontwikkeling en 
vernieuwing van bet primair en secundair onderwijs. Deze plannen 
zijn samengevat in de zogenaamde Struktuurnota1). 

1.2. Het is bijna onvermijdelijk, dat bij bet struktureren van bet 
proces van de ontwikkeling en vernieuwing de plaats en de rol 
van de individuele school - zowel de openbare als de bijzondere 
school - in bet geding komt. Dit laatste is stellig bet geval, wan
neer de strukturering op gang wordt gebracht door de overheid. 
Hierin is wellicht de reden gelegen waarom in de afgelopen jaren 
in bet onderwijsveld intensief is gediskussieerd over de vrijheid 
van onderwijs. 

1.3. De diskussies over de vrijheid van onderwijs hebben een (voor
lopig) hoogtepunt gevonden in november en december tijdens de 
behandeling van de Struktuurnota in de Vaste Kommissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen van de Tweede Kamer en de behan
deling van de onderwijsbegroting 1976. Verwacht mag worden, dat 
op deze kwestie wordt teruggekomen in bet parlement bij de 
plenaire behandeling van de Structuurnota in april '76. 

1). Tweede Kamer, zitting 1974- 1975, nummer 13432, nrs. 1 -2 
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1.4. Men kan zicb afvragen of bet zinvol is wederom een diskussie 
te ontketenen over de vrijbeid van onderwijs. Over deze aange
legenbeid is immers in de loop van de Nederlandse par-lementaire 
gescbiedenis reeds zoveel gezegd, dat bet nauwelijks denkbaar is 
dat daaraan iets nieuws kan worden toegevoegd. De gestelde vraag 
moet ecbter bevestigend beantwoord worden. Vooreerst omdat 
Minister Van Kemenade een interpretatie van de vrijbeid van 
onderwijs, zoals in art. 208 van de Grondwet is vastgelegd, lijkt 
te geven, welke in ieder geval op bistoriscbe gronden onjuist ge
noemd moet worden. De belangrijkste reden is ecbter gelegen in 
de omstandigbeid, dat tbans voor bet eerst door de overbeid be
wust gepoogd wordt de ontwikkeling en vernieuwing van bet 
onderwijs in een planningsproces te vatten. Dit inpliceert, dat waar 
het gaat om bet planningsproces, de vrijbeid van onderwijs op
nieuw gestalte moet worden gegeven. Een fundamentele bezinning, 
zoals nu plaatsvindt in bet onderwijsveld, is dan een logisch 
gevolg. 

1.5. Tegen de acbtergrond van de gevoerde diskussies zullen in dit 
artikel enkele opmerkingen over de vrijbeid van onderwijs worden 
gemaakt. Voor diegenen, die bet onderwijs op afstand volgen, is er 
eerst een korte samenvatting gegeven van de Struktuurnota. 

1.6. Tenslotte nog een laatste opmerking vooraf. Vanuit bet bij
zonder onderwijs is de kritiek op Minister Van Kemenade bevig, 
speciaal op die punten waar bet gaat om de positie van bet bij
zonder onderwijs. Deze kritiek zou de indruk kunnen wekken, 
dat bet grote aantal voorstellen, dat de Minister beeft gedaan 
en nu voor een deel uitvoert, eveneens verworpen zou moeten 
worden. Zulk een indruk is ecbter onjuist. Wanneer de noodzaak 
van een aktieve onderwijspolitiek van overbeidswege wordt onder
schreven, dan kan de waardering voor de buidige Minister op 
vele punten slecbts overbeersen. 

2. De Struktuurnota in het kort. 

Ontwikkeling en vernieuwing van bet onderwijs kunnen slecbts 
op systematiscbe en effektieve wijze gescbieden - zo stelt de 
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Minister - als de betrokkenen zelf een bepaald, liefst zo duidelijk 
mogelijk toekomstperspektief voor ogen hebben. Dit impliceert, 
dat de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs in een 
zodanig planningsproces moeten worden gebracht, dat onderwijs
veld en overheid ook vanuit een eigen verantwoordelijkheid tot 
een samenspel kunnen komen. Om zulk een planningsproces tot 
stand te brengen wil de Minister het overleg tussen overheid en 
onderwijsveld (bijv. de Centrale Commissie voor Onderwijs Over
leg), de advisering aan de overheid (bijv. de innova-tiekommissies), 
de verzorging van het onderwijs door gespecialiseerde instituten 
op deelaspekten van het onderwijsleerproces (bijv. de schoolbe· 
geleidingsdiensten, de Landelijke Pedagogische Centra), en de kwa
litatieve (Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs) en kwan
titatieve (het nog op te richten onderwijsplanbureau) analyse ver
beteren en op elkaar afstemmen. 

bijz~ 
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3.2 
2.2. De onderscheiden ministerH!le voorstellen voor de opbouw Gn 
van de strukturen voor overleg, advies, verzorging, en kwantita- gd 
tieve en kwalitatieve analyse geven ieder aanleiding tot opmer- on 
kingen en nadere beschouwingen. Op voorhand lijkt echter de de 
vraag welke de konsekwenties zijn van de eigen verantwoordelijk- de 
heden van overheid en onderwijsveld voor de opbouw van de ge- In 
noemde strukturen belangwekkender. In konkreto wil dit zeggen, hf 
dat de onderstaande opmerkingen zich zullen toespitsen op de w 
overleg- en de verzorgingsstruktuur, omdat juist in die strukturen D' 
de onderscheiden verantwoordelijkheden direkt teruggevonden 
moeten kunnen worden. li' 

0' 

3. De verantwoordelijkheden. b 
d 

3.1. Waar het gaat om de eigen verantwoordelijkheden van over- s' 
heid en onderwijsveld stelt de Struktuurnota: 'De Grondwet be- g 
paalt dat het openbaar onderwijs bij de wet geregeld moet worden. k 
De wetgever (Regering en Staten-Generaal) dient zich daarbij te l: 
houden aan het voorschrift dat bij die regeling ieders godsdien- ~ 
stige begrippen geeerbiedigd moeten worden. Ook ten aanzien van 
het bijzonder onderwijs legt de wetgever de regels vast, waarbij 
in opdracht van de Grondwet de vrijheid van richting van het 

12 



jk bijzonder onderwijs door de wetgever in acht moet worden ge

s-' 
>t 

rt, nomen. De overheid heeft niet meer bevoegdheden dan de wet 
toelaat.'2). Dit citaat is vrijwel de enige passage, waaruit iets blijkt 
van de eigen te onderscheiden verantwoordelijkheden en de nuan
cering van het onderwijsveld in die zin, dat onderscheid gemaakt 
wordt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Ook de opbouw van 
de strukturen geeft weinig houvast. Dit alles wil nog niet zeggen, 
dat hetgeen in de Struktuurnota wordt voorgesteld strijdt met de 
eigen aard van het Nederlands onderwijsstelsel. Wel, dat veel gaat 
afhangen van de wijze waarop de strukturen worden ingevuld. 

>t 
n 
r-
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Duidelijkheid over de vereisten waaraan die invulling moet vol
doen is op dit moment echter gewenst. Zeker nu de Minister op 
een aantal punten grote onzekerheid heeft geschapen tijdens de 
behandeling van de Struktuurnota in de Vaste Kommissie. 

3.2. De vrijheid van onderwijs wordt in artikel 208, lid 2, van de 
Grondwet gegarandeerd. Het gaat bier zowel om het niet, als bet 
geheel of gedeeltelijk uit de openbare kas bekostigde bijzonder 
onderwijs. De vrijheidsrechten van het bijzonder onderwijs zijn 
derhalve grondwettelijk vastgelegd en daarmee een gegeven voor 
de gewone wetgever. 
In artikel 208, lid 5 tot en met 7, van de Grondwet wordt voorzover 
het gaat om het door de overheid bekostigde onderwijs, een uit
werking gegeven van lid 2 in verband met de bekostiging. 
De Minister gaat er kennelijk van uit- hij wekt althans die indruk 
- dat het door de overheid bekostigde onderwijs niet in genoemd 
lid 2 aan de orde is; dat lid reserveert hij voor het niet door de 
overheid bekostigde onderwijs. Het vrije en door de overheid 
bekostigde onderwijs zou dan in artikel 208, lid 5 tot en met 7, van 
de Grondwet aan bod komen3). Dit standpunt is echter op histori
sche gronden onjuist. Bij de behandeling van de grondwetswijzi
ging van 1887 is de opvatting prijs gegeven, dat lid 2 geen betrek
king kan hebben op bijzonder onderwijs, dat in welke mate ook 
bekostigd wordt door de overheid. Hierdoor is in 1889 de schoolwet 
Mackay mogelijk geworden. -

2). Blz. 10 van de Struktuurnota 
3). Handellngen Tweede Kamer, zitting 1975- 1976, biz. 336, rechterkolom 
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Met dit alles was er nog geen financiele gelijkstelling tussen open
baar en bijzonder onderwijs. Deze is pas grondwettelijk verankerd 
bij de grondwetswijziging van 1917, welke door de zogenaamde 
Bevredigingskommissie was voorbereid4). Deze financH~le gelijk
stelling en de daaraan verbonden deugdelijkheidseisen vindt men 
in de huidige Ieden 5, 6 en 7 van artikel 208 van de Grondwet. 

3.3. De vrijheid van het bekostigde bijzonder onderwijs wordt bij 
de wet ingeperkt door de deugdelijkheidseisen, doch met in acht 
neming van de vrijheid van richting en de eerbiediging van met 
name de vrijheid van het bijzonder onderwijs tot het kiezen van 
leermiddelen en het aanstellen van onderwijzers. 
De Minister ziet de vrijheid van het bekostigde bijzonder onderwijs 
als het resultaat van een door de overheid geensceneerde ontmoe
ting van deugdelijkheidseisen en de eerbiediging van de vrijheid 
van richting. Hiermee gaat hij voorbij aan de vrijheidseisen, die het 
bekostigde bijzonder onderwijs op voorhand heeft krachtens arti
kel 208, lid 2, van de Grondwet bij de inrichting van het Neder
Iandse onderwijsstelsel. Het is van belang hierop te Ietten nu -
anders dan in 1917 en o.a. bij de voorbereidingen van de Mammoet
wet - de strukturering van het Nederlandse onderwijs niet aileen 
steunt op allerlei onderwijstechnische opvattingen, doch tevens 
bewust wordt gerelateerd aan maatschappij- en Ievensbeschouwing. 
In dit verband moet worden opgemerkt, dat de uitspraak van de 
Minister als zou de vrijheid van onderwijs geen betrekking kunnen 
hebben op de strukturering van het onderwijsstelsel, bijv. de 
vraag of er al dan niet een middenschool moet worden ingevoerd, 
ongenuanceerd over komt5). Ter zake zal er in de maatschappij 
op zijn minst sprake moeten zijn van een grote mate van een
stemmigheid. 

4. Bijzonder onderwijs en de ontwikkeling en vernieuwing. 

4.1. Het is de grote verdienste van de huidige Minister, dat hij er 

4). Zie voor een beknopte samenvatting: Prof. Mr. P. J. Oud, Honderd Jaar, 
een eeuw van staatkundige vorming in Nederland 1840- 1940, Gorcum, 
Ass en 

5). Handelingen Tweede Kamer, zitting 1975 -1976, biz. 339, linkerkolom 
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lwellicht in is geslaagd zeer velen, die bij het onderwijs zijn be
trokken, duidelijk te maken, dat in een veranderende maatschappij 
het onderwijs noodzakelijkerwijs eveneens aan veranderingen on
derhevig is. Onderwijs, dat niet in ontwikkeling en vernieuwing is, 
zal na verloop van tijd het predikaat deugdelijk niet meer kunnen 

I dragen. Ontwikkeling en vernieuwing zijn dan onlosmakelijk met 
het geven van deugdelijk onderwijs verbonden. Dit zo zijnde kan 
het bekostigde bijzonder onderwijs de bekostiging verlangen van 
de aktiviteiten verbonden aan de ontwikkeling en vernieuwing van 
het onderwijs. 

4.2. De struktuur, waarin in Nederland de ontwikkeling en ver
nieuwing van het onderwijs hun gestalte moeten krijgen, zal met 
in achtneming van artikel 208 van de Grondwet wettelijk moeten 
worden vastgelegd. Bij die wettelijke vastlegging zullen dan de 
verschillende posities van het openbaar en bijzonder onderwijs tot 
uitdrukking moeten komen. De bekostiging van aktiviteiten zal in 
hoofdzaak betrekking hebben op de verzorgingsstruktuur en de 
struktuur voor de kwantitatieve en kwalitatieve analyse. 
De vraag dringt zich op hoe gehandeld zou moeten worden bij 
ontbreken van een wettelijke basis. Wanneer de Minister in een 
dergelijke situatie tot volledige of gedeeltelijke bekostiging van 
ontwikkelings- en vernieuwingsaktiviteiten wil overgaan onder te 
stellen deugdelijkheidseisen, dan is er maar een weg open, namelijk 
die van de overeenstemming. Aileen indien er op vrijwillige basis 
tussen de organen van het bijzonder onderwijs en de overheid 
overeenstemming kan worden bereikt over het te voeren beleid, 
kunnen er deugdelijkheidseisen worden gesteld. Zo niet, dan gaat 
de Minister verder dan de Grondwet toelaat. Overigens is er van 
een dergelijke situatie een voorbeeld: In de afgelopen jaren is door 
de Rijksoverheid in verband met de subsidH!ring van de school
begeleidingsdiensten steeds de eis gesteld, dat de beheersstruktuur 
van een schoolbegeleidingsdienst ook de instemming moet hebben 
van de in de regio aanwezige organen voor het bijzonder onderwijs. 

5. De overleg- en verzorgingsstruktuur. 

5.1. Aan het overleg met het onderwijsveld zijn drie facetten te 
onderkennen. Allereerst is er het overleg met de vertegenwoordi-
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gers van de geledingen uit het openbaar onderwijs. Vervolgens i1 Vail 

er overleg tussen de overheid en het bijzonder onderwijs over die geeJ 
zaken waarvoor ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid heeft- in l 
Het gaat hier om een konsultatie over en weer. Tenslotte kan het lat<, 
overleg worden betrokken op die zaken, waarvoor Minister en bij- mei 
zonder onderwijs een gemeenschappelijke taak en verantwoorde· ne! 
Iijkheid hebben of waarbij beider taken en verantwoordelijkheden 
niet scherp zijn te onderscheiden. 5.3. 1 
Men kan de stelling verdedigen, dat de twee eerste genoemde fa- duelei 
cetten van overleg in die zin geen grate problemen oproepen, dat zin, C: 
struktureel bezien het weinig relevant is of de overlegpartners het verar: 
al dan niet eens worden. Voor het laatste facet ligt dat anders. van i 
Juist daar waar taken en verantwoordelijkheden van overheid en over J 

bijzonder onderwijs door elkaar lopen, moet steeds in het oog gesc1: 
worden gehouden, dat als de Minister bij meningsverschillen in 
het overleg aan zijn standpunt vasthoudt, het bijzonder onderwijs 6. ~: 
aan dat standpunt slechts is gehouden voor zover dat bij wet 
middels deugdelijkheidseisen wordt vastgelegd. Aileen zo kan het 
vrijheidsbeginsel geen principieel geweld worden aangedaan. Het 
verdient aanbeveling de besluitvormingsprocedure ter afronding 
van het overleg in verband met het voorafgaande te verbeteren. 

5.2. Elke school bezit als onderwijseenheid een bepaalde, van 
school tot school soms sterk varierende veranderingskapaciteit ten 
aanzien waarvan geldt, dat de mate van deze veranderingskapaci
teit en daarmee de voorwaarden voor doelgerichte en welbewuste 
ontwikkeling en vernieuwing in hoge mate wordt bepaald door de 
situatie binnen de school zelf en slechts zeer ten dele, of helemaal 
niet, door van buiten of bovenaf (centraal) opererende instanties 
kan worden beinvloed. Dit impliceert, dat - afgezien van aiierlei 
beschouwingen over de vrijheid van onderwijs - in het overleg 
tussen Minister en onderwijsveld op strategische gronden naar 
consensus moet worden gestreefd. Deze consensus kan worden 
gewaarborgd door : 
- het overleg te betrekken op alle fasen van de planning, te weten 

formulering (uitgangspunten), programmering en uitvoering; 
- in het overleg een evenwicht te brengen tussen de inbreng van 

Minister en onderwijsveld; dit vereist een betere toerusting 

16 

Tijd: 
begx 
nad:1 

mag 
voo: 
de 
to ill 
std 
ave 
gaa! 
vnf 
on• 
Ov 
wi 
uit 
he 
ve 
bl 

6), 



is van dit veld voor dat overleg, waarvan in de Struktuurnota 
.ie geen sprake is; 
ft.;- in het over leg per definitie de weg van alternatieven open te 
et laten; bet mag niet aileen gaan om modaliteiten van program
ij- mering c.q. uitvoering van reeds geformuleerde beleidsvoor
e-: nemens. 
!fl' 

: 5.3. Bij de opbouw van de verzorgingsstruktuur6) zullen de indivi
:~.-/ duele scholen uitgangspunt moeten zijn. Een uitgangspunt in die 
tt ! zin, dat de dienstverlening er op gericht moet zijn, dat de interne 
~t 1 veranderingskapaciteit van de school wordt vergroot. De veelheid 
>. van instituten in de verzorgingsstruktuur en de onduidelijkheid 
n over de onderlinge verhoudingen doet vermoeden, dat bet zojuist 
g geschetste uitgangspunt nauwelijks gestalte kan krijgen. 
1 

s 
t 

6. Slotopmerking. 

Tijdens de diskussies over de Struktuurnota is bij herhaling het 
begrip decentralisatie van bevoegdheden naar voren gekomen. Met 
nadruk moet erop worden gewezen, dat dit begrip niet verward 
mag worden met bet beginsel van de vrijheid van onderwijs. Bij
voorbeeld de vaststelling van de omvang van de in bet kader van 
de vrijheid van onderwijs door de Minister ten tonele gevoerde 
toiletten en ramen in schoolgebouwen kan de overheid middels 
strikte regels centraal voorschrijven, dan wei via globale normen 
over laten aan schoolbesturen (gemeentelijke en bijzondere). Het 
gaat hier om een vraagstuk van decentralisatie en niet om een 
vraagstuk met betrekking tot bet beginsel van de vrijheid van 
onderwijs. 
Overigens, wanneer bij de opbouw van strukturen voor de vernieu
wing en ontwikkeling van bet onderwijs de individuele school als 
uitgangspunt wordt gekozen, dan is decentralisatie van bevoegd
heden onontkoombaar. Het verdient aanbeveling dat in C.D.A.
verband een begin wordt gemaakt met de studie over deze pro
blematiek. 

6). Tot de verzorgingsstruktuur worden bijv. gerekend: de schoolbege-Jeidings
dienst, de Stiohting voor de leerplanontwikkeBng, het Centraal lnstituut 
voor Toetsontwikkeling, de landeliJke Peda,gogische Centra. 
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BIJLAG', 
Artikel 208 van de Grondwet. 

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Rege•ring 

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid, er 
bovendien voorzover het algemeen vormend zowel lager als middelbaa1 
onderwijs betreft, behoodens het onderzoek naar de bekwaamheid en de 
zedelijkheid van de onderwijzer, een en ander bij de wet te regelen. 

3. Het openbaar onderwijs W1lrdt, met eerbiediging van ieders godsdienstige 
begrippen, bij de wet geregeld. 

4. In elke gemeente wordt van Overheidswege voldoend openbaar algemeen 
vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. 
Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling wor· 
den toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid 
wordt gegeven. 

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare 
kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met 
inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid 
van riohting. 

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig 
geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas be
kostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs oven afdoende 
wordt gewaanborgd. Bij die regaling wordt met name de vrijheid van het 
bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aan
stelling der onderwijzers geeerbiedigd. 

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet 
te ste·llen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het 
openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voor
waarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar 
en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden 
verleend. 

8. De Koning doet jaarlijks van de staat van het onderwijs aan de Staten
Generaal ve·rslag geven. 
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Enkele opmerkingen vooraf. In het hierna geschetste beeld over 
de Antillen hopen we een meer realistisch idee te geven over dat 
kleine gebiedsdeel dat nog deel uitmaakt van het Koninkrijk 
der Nederlanden. 
Uiteraard is het niet mogelijk om na 6 jaren op de Antillen werk
zaam te zijn geweest een absoluut objectieve opinie te geven. 
Ons Europees nederlands denken blijft bestaan en we blijven 
Antillenvreemd denken. Terwijl aan de andere kant toch zeker van 
een zekere beinvloeding sprake is, tenzij men zich als Nederlander 
overal buiten houdt. lets wat veelvuldig voorkomt en bepaald niet 
bijdraagt tot verbroedering en begrip. 
Het beeld van de Antillen dat men in Nederland heeft is in het 
algemeen onjuist; veelal geschetst door journalisten die menen na 
een verblijf van enkele dagen op de individuele eilanden in staat 
te zijn, datgene wat hier Ieeft in enkele artikelen objectief te kun· 
nen beschrijven. 

Een gebrek aan voorlichting over de Antillen in Nederland is hier 
alom merkbaar. Ook de Antillen zelf zijn echter niet in staat ge
bieken hun public relations goed te behartigen. Het Antillenhuis 
behartigt vnl. belangen van de Benedenwinden, iets dat tegen de 
achtergrond van het aantal inwoners, opzich wei te begrijpen is 
maar daardoor nog niet goed te praten. 
In het algemeen zijn de Bovenwindse eilanden in de loop der tijden 
emstig verwaarioosd; het zenden van postwisseis naar St. Maarten 
(het zgn. Postwisseleiland) heeft wei de bevolking in leven gehou
den maar de ontwikkeling is lange tijd niet gestimuleerd. Om de 
situatie wat beter te kunnen begrijpen volgen hier enkele verge
lijkingen. 
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De Benedenwlnden. 

Aruba 
Bonaire 
Curacao 

De Bovenwinden.l) 

St. Maarten 
St. Eustatius 
Saba 

193 KM2 ± 70000 inw. 
288 KM2 ± 9000 inw. 
447 KM2 ± 150000 inw. 

37 KM2 ± 
21 KM2 ± 
13 KM2 ± 

11000 inw. 
1100 inw. 
900 inw. 

Curacao ligt ± 45 km ten Noorden van Venezuela, terwijl de af
stand tussen de Bovenwinden en de Benedenwinden ± 800 km be
draagt. Op de Bovenwinden wordt vnl. Engels gesproken; op de 
Benedenwinden vnl. Papiamento. 
De lokale luchtvaart maatschappij de ALM onderhoudt de verbin
dingen tussen de eilanden. (De Windward Island Airways is recen· 
telijk overgenomen door de ALM). 
Ret landsbestuur is gezeteld in Willemstad, de staten hebben 22 
zetels alsvolgt verdeeld: Aruba 8, Bonaire 1, Curacao 12 en de 
Bovenwinden 1. Volgens de evenredige vertegenwoordiging volko
men juist; het nadeel is echter dat Curacao in dit geheel over de 
grootste invloed beschikt. lets dat in toenemende mate de andere 
eilanden een doom in het oog is. Daarbij komt nog dat het b.v. 
Aruba en St. Maarten economisch beter gaat dan Curacao. De 
toeristenstroom naar deze eilanden neemt nog steeds toe, ondanks 
een slechte gang van zaken elders in de wereld. De nieuwe lucht
haven op Aruba en de verlengde startbaan op St. Maarten blijken 
in een behoefte te voorzien. Ret was voor Bonaire erg jammer 
dat de luchthaven faciliteiten zo gering zijn geweest. Gelukkig komt 
daar nu verbetering in. Ook grotere vliegtuigen kunnen daar 
Ianden. 
Van aile 6 eilanden is de ontwikkeling op St. Maarten het snelst 
gegaan; voor 1970 was er van enige ontwikkeling op toeristisch 
gebied nauwelijks sprake. De stuwende kracht is zonder meer 

Ter vergelljking 

1). (Texel 183 KM2 TerscheiHng 107 KM2 Ameland 56 KM2 
± 12000 inw. ± 5000 inw. ± 3000 inw. 
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Claude Wathey geweest, een lokale politicus die de Bovenwinden 
vertegenwoordigt in de Staten. 

'De Nederlandse Antillen', zo schreef onlangs iemand, 'bestaan niet'. 
Hoewel het vrij hard aankomt is het feitelijk juist; de ligging, de 
emotionele verschillen; de etnologische verschillen, de taal, ze zijn 
zo groot dat van een eenheid zeker geen sprake is. Dit is een gege
ven waarmee nederland met name rekening moet houden wanneer 
men gaat praten over een eventuele onafhankelijkheid. Ieder eiland 
is een staatje op zich, met een eigen identiteit en een eigen stijl. 
Gebrek aan communicatie in het verleden heeft dit uiteraard be
vorderd. In dit verband zou een samenwerking met omringende 
britse en franse eilanden nog veel moeilijker, zoal niet vooralsnog 
onmogelijk zijn. Zowel wat de gewenste verhouding tot Nederland 
als de onderlinge verhouding betreft. 
Nu Suriname onafhankelijk is geworden zullen de Antillen meer 
in het centrum van de belangstelling komen te staan. Hier en daar 
hoort men al bepaalde jaartallen noemen wanneer de Antillen zelf
standig moeten zijn. 
Het getuigt echter van weinig realisme; de Antillen hebben de 
Nederlandse steun nog zeker jaren nodig. 
Wij hebben de indruk dat deze onafhankelijkheid uiteindelijk 
alleen maar door Nederland gestimuleerd wordt. 
Een referendum op de Antillen zou weleens een hele merkwaardige 
uitslag kunnen geven. Gelukkig zijn er binnen het Nederlandse 
parlement mensen die de zaken goed begrijpen. 
De Antillen kunnen wel vergeleken worden met een gezin waarvan 
enkele kinderen om de een of andere redenen erg zijn verwend: 
alles werd voor ze gedaan; eigen initiatief werd niet gevraagd. En 
dan plotseling wordt die kinderen verweten dat ze niet genoeg 
initiatief ontplooien en vervelend of lastig zijn. Wij hebben de 
Antilliaan nog steeds niet de gelegenheid geboden zelfstandig te 
zijn, Statuut of geen Statuut. 
Op de Antillen bestaat geen leerplicht; dit doet inderdaad in deze 
tijd onwezenlijk aan. Ondanks het feit dat er van verschillende 
kanten bij herhaling op is gewezen, blijkt de politieke top er grote 
problemen mee te hebben, om tot de invoering ervan te besluiten2). 

Ter verdediging zij echter aangevoerd dat de post Onderwijs het 
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grootste dee! van het budget opslokt waardoor vooral de kleinere 
eilanden in ernstige moeilijkheden zijn geraakt. Een geleidelijke 
invoering zou echter best mogelijk zijn. 
Een ander wezenlijk probleem is de taal in het onderwijs. Wettelijk 
wordt het onderwijs gegeven in de Nederlandse taal. Vooral op de 
Bovenwinden wordt hierdoor een elitaire situatie gecreeerd. Men 
spreekt daar immers aileen maar Engels. De keuze welke taal daar 
op de scholen moet worden ingevoerd is dus niet moeilijk. Op de 
Benedenwindse eilanden is de situatie veel ingewikkelder. Ret 
Papiamentu - de volkstaal - is duidelijk te arm om het als on
derwijstaal in te voeren. De keuze zal daar dus moeten gaan tussen 
het Engels en het Spaans. 
Ret zal zondermeer duidelijk zijn dat emotionele achtergronden 
ook rneespelen. Een beslissing en wel op niet te lange termijn is 
zonderrneer nodig. Aangezien de onafhankelijkheid toch zal kornen 
zou de keus op het Spaans rnoeten vallen, mede door de geogra
fische verbondenheid met Latijns-Amerika. 
Op de Bovenwinden zijn inrniddels de eerste stappen gezet op de 
weg naar het Engelstalig onderwijs. Met behulp van de Van Leer 
stichting werd er een projekt ontworpen om de omschakeling zo 
goed mogelijk te Iaten verlopen. Dat er ook negatieve reakties op 
kwamen zal iemand die in de onderwijswereld een beetje thuis 
is niet verbazen; gelukkig waren de lokale bestuurs colleges zo ver
standig dit projekt te stimuleren en het ziet er sterk naar uit dat 
deze poging zal worden orngezet in een definitief invoeren van het 
Engels op de lagere scholen op de Bovenwinden waardoor betere 
kansen voor de lagere sociale lagen der bevolking ontstaan. Gro
tere vrijheden c.q. bevoegdheden der lokale bestuurskolleges zeker 
op onderwijs gebied dragen dan wel niet bij tot een grotere een
heid der nederlandse Antillen, maar kunnen wel als een weldaad 
worden beschouwd voor de ontwikkeling in haar totaliteit. Imrners 
goed Onderwijs is de enige basis voor een goed functioneren van 
elke ekonornie. 

2). Men hoort wei eens de volgende verdediging om de leerplicht niet in te 
voeren: de ouders moeten vrlj zijn om hun kinde·ren naar school te sturen. 
Uiteraard is dit zeer ten nade·le van bepaalde bevolkingsgroepen en draagt 
het niet invoeren van de leerplicht aileen maar bij tot de vergroting van 
de kloof tussen arm en rijk. 
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En hier komen we tot een ander zeer belangrijk punt van het 
onderwijs. Dat een overgrote meerderheid het 'niet maakt' en 
gefrustreerd raakt werd zeker in het verleden niet als belangrijk 
gezien. Men was n.l. opgegroeid in een hierachieke wereld, in een 
witte boorden mentaliteit, in het accepteren van een situatie 
waarin bovendien de komaf het pluspunt was om een bepaalde 
positie te bereiken. 
Ondanks het feit dat het Nederlandstalige onderwijs op de Antillen 
- zeker in vergelijking tot vele andere Caraibische eilanden - op 
een hoog peil stand (en staat) is het verre van pragmatisch en de 
facto puur Europees gericht. Ret weer invoeren van het Mulo 
systeem - uiteraard aangepast - zou een weldaad zijn hoort men 
in onderwijs kringen wel verluiden. Wellicht hebben zij gelijk. De 
tijd zal het leren. 
Als voorbeeld hoe het toekomstig onderwijs zou kunnen worden 
georganiseerd op de Antillen kan St. Maarten worden genoemd. Met 
medewerking van het locale bestuurscollege, heeft een stichting 
voor onderwijs (de FVPT) een Engelstalige school opgezet teneinde 
te onder zoeken of de locale bevolking geinteresseerd zou zijn in 
Engelstalig onderwijs. Met behulp van de Nederlandse Regering 
werden fondsen gefourneerd teneinde te komen tot de bouw van 
een kleine school. Rier werd een gelegenheid geschapen om de 
ouders een keuze te Iaten maken; of Engels of Nederlandstalig 
onderwijs. 
Slechts wanneer o.a. de onderwijs problematiek is opgelost valt 
er te praten over een eventuele onafhankelijkheid. 
Ret is o.i. echter vervelend telkens weer te moeten horen hoeveel 
miljoenen guldens naar allerlei Ianden gaan in de vorm van ont
wikkelingshulp (wordt er later oak gepubliceerd wat er van te· 
recht komt uitgedrukt in procenten?) terwijl de Antillen het oak 
nag broodnodig hebben. 

Wij geloven dat het zeker op dit moment vrijwel onmogelijk is 
te kunnen voorspellen wat het beste is voor de toekomst van de 
Nederlandse Antillen. Rier is men het zondermeer eens met dat· 
gene wat Ret Nieuwsblad van het Noorden (Commentaar 10-1-76) 
schrijft: 'De Arubaanse Akties, de aktie van Evert die immers ook 
zelfstandig naar Venezuela ging, tonen overduidelijk aan dat de 
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voorbereidingen voor een onafhankelijk Antillen zeer stroef zullen 
verlopen. En bet is zelfs de vraag hoe en in welke vorm die onaf
hankelijkheid zal worden bereikt.' 
De daarop volgende alinea echter is niet geheel juist; 'Het is vol
doende bekend dat de Bovenwindse eilanden (en vooral St. Maar
ten niets met Aruba en Curacao te maken willen hebben.' 
Immers indien dit feit voldoende in Nederland bekend zou zijn 
dan zou men de onafhankelijkheid zeker niet stimuleren, maar 
door voortdurende indoctrinatie denkt men nog steeds dat wij 
kolonialisten zijn; dat er ook bier op de Antillen bepaalde groepe
ringen zijn die ons liever vandaag dan morgen zien vertrekken is 
niet meer dan normaal. Een ontwakend nationalisme is in prin
cipe zeker niet te veroordelen, maar men dient in Nederland er 
wel van te worden overtuigd dat een eenzijdige onafhankelijkheids 
verklaring weinig zinvol is, indien de meerderheid van de bevolking 
op de Antillen daar niet voor is. 
Bovendien is bet weinig zinvol dat bepaalde politici bier de Sinter
klaas gaan uithangen en dat is in bet verleden meerdere malen ge
beurd; daardoor wordt aan de oprechtheid van de gemiddelde 
Nederlandse politicus getwijfeld en de ongeloofwaardigheid in de 
hand gewerkt. 
Hiermede komen we tot een van de meest tere punten op dit 
moment. Het verwezenlijken van bepaalde projekten op de invi
duele eilanden. De Nederlandse Vertegenwoordiger op de Antillen 
verantwoordelijk voor de verwezenlijking van bepaalde projekten 
op Sociaal Educatief gebied wordt vrijwel dagelijks benaderd 
door allerlei groeperingen teneinde een zekere financiering te vin
den voor een bepaald projekt. Hoewel men in Nederland vaak zeer 
welwillend staat t.o.v. bepaalde projekten, moet er door de Cen
trale regering op Curacao mee worden ingestemd alvorens Neder
land kan overgaan tot een eventuele financiering. Qua opzet niets 
op aan te merken; bet geeft echter de centrale regering ook een 
machtig middel in de hand bepaalde projecten te torpederep; ver
schillende delegaties vertrekken dan naar Nederland om te trach
ten bet bepaalde projekt toch door te drukken. In nederland ver
wijst dan naar bet Statuut; zeggende dat alles door de centrale 
regering moet worden gefiatteerd en zie de problemen stapelen 
zich op. 
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m Wellicht heeft datzelfde Nieuwsblad van het Noorden dan toch 
lf- wel gelijk, wanneer het zegt ' ... Een los Antilliaans federatie ver

band lijkt voorlopig nog de beste oplossing.' De grote vraag is ech
>1- ter in dit verband, of Nederland werkelijk bereid is puur bilaterale 
.r- hulp te verlenen aan de individuele eilanden? Hoewel o.i. dit inder-

daad de enige oplossing lijkt, creeert het een nieuw probleem; er 
in zal een enorme jaliezie ontstaan. 
tr 

ij Hoewel wij er van overtuigd zijn dat de situatie op de Antillen 
e- in zijn algemeenheid niet erg rooskleurig is, komt het ons voor 
is dat het potentieel voor een gezonde ontwikkeling zeer zeker aan-
.1- wezig is. Ret succes zal in hoge mate af hangen van de wijze van 
~r benadering van de problemen en de uitvoering. 
Is Laten we dit gebiedsdeel hoog houden en niet zonder kennis 
g van zaken het geheel af kraken. Waarom gaat u er ook niet eens 

kijken? Een eiland als St. Maarten of Bonaire biedt zeker zoveel 
r- als de Canarische eilanden, bovendien kunt u dan met uw eigen 
~- - zeer vriendelijke - rijksgenoten praten. 
e 
e 

t 
i-
1 

1 
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Correcties : 

Oktober-nummer 1975 (artikel van mr. H. K. J. Beernink) 
biz. 102; 7e regel van onder: te lezen: 'tot gans andere conclusies' 
blz. 105; 4e regel van boven: 40.000 te lezen: '400.000' 

December-nummer 1975 (artikel van ds. F. H. Landsman) 
biz. 133; 4e regel van boven: 'bij zijn dood'; te lezen: 'bij zijn doop' 
blz. 133; Se regel van onderen: Scholten: te lezen: 'Stahl' 
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HET RAPPORT TINDEMANS 

door Mr. W. Scholten 

In de maand januari 1976 is het rapport Tindemans over de Euro· 
pese Unie verschenen. Tijdens de topconferentie van de Staats
en Regeringsleiders van de negen lid-staten van de Europese Ge· 
meenschappen, gehouden op 10 en 11 december 1974 te Parijs, was 
aan de Belgische minister Leo Tindemans het verzoek gedaan een 
rapport te schrijven over de Europese Unie. Op zichzelf een ver
heugend teken, dat wederom een europese christen-democraat de 
Ieiding kon nemen in de discussies over de verdere uitbouw van 
Europa. Na het werk in de jaren vijftig en zestig van Schuman, 
Adenauer en de Gasperi - om enkele christen-democratische 
politici te noemen, die tot de architecten van Europa mogen wor
den gerekend - is het thans in de jaren zeventig wederom een 
christen-democraat, die de hoofdlijnen van een verdere ontwikke
ling van Europa heeft geschetst. Het ontwerpen van zo'n toekomst
visie is in het huidige stadium van Europese samenwerking een 
moeilijke en in zekere zin ook ondankbare taak. De door de Neder
landse regering ingestelde adviescommissie Spierenburg over het 
vraagstuk van de Europese Unie sprak in zijn op 1 mei 1975 
uitgebrachte rapport van 'de niet te miskennen omstandigheid, 
dat de gedachte van de Europese eenwording in de afgelopen jaren 
duidelijk aan daadkracht en overtuigingskracht heeft ingeboet'. 
En Tindemans zelf gewaagt in de brief, waarin hij zijn rapport 
aan zijn collega's in de Europese Raad aanbiedt, van het feit, dat 
voor vele waarnemers de Europese gedachte een crisisperiode 
doormaakt en dat het halfvoltooide Europese gebouw afbrokkelt. 
Hij die in dit klimaat tot taak krijgt een nieuwe ontwikkeling op 
gang te brengen, moet teleurstellingen op korte termijn in zijn 
gedachtenpatroon inbouwen. Heel treffend wordt dit wei geil
lustreerd door de feiten ten aanzien van de economische mone-
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taire samenwerking. Tindemans stelt voor de monetaire samen· OpbDl: 
werking, zoals deze gedachte heeft gekregen in het zogenaamde H t : 
'slang'-arrangement te consolideren, een duidelijk comunautaire I e h \ 
karakter te geven en ook uitwerking te geven op de sleutelelemen· n ~~ 
ten van het economische en monetaire beleid. trac 
Nog voordat de topconferentie van staats- en regeringsleiders op 
1 en 2 april 1976 een oordeel over deze gedachten hebben kunnen 
uitspreken is Frankrijk media maart door de nood van grate ver
liezen aan deviezenreserves gedwongen weer uit het slang-arrange
ment gestapt. Daarmede is de hoop op een versterking van de 
betekenis van de 'slang' in het Europees beleid voorlopig de grand 
ingeboord. 

Geen blauwdruk 

Tindemans heeft dit soort problemen duidelijk voorvoeld. De vraag 
welke nieuwe doelstellingen de lid-staten wensen te bereiken is 
een in wezen politiek probleem. Hij heeft daarom nagelaten een 
Grondwet voor de Europese Unie te ontwerpen en hij heeft even
min een blauwdruk ingediend van het ideale Europa. De term 
'Europese Unie' is sedert de topconferentie van december 1972 in 
zwang. Maar nog niemand heeft een definitie van dit begrip ge
geven. We praten er in Europa veelvuldig over, maar we weten 
tot nu toe niet wat het precies betekent. Wie de hoop had ge
koesterd, dat Tindemans een volledig uitgewerkte conceptie van de 
Europese Unie op tafel zou leggen, zal daarom teleurgesteld zijn. 
Het rapport Tindemans schetst niet de eindfase van de Europese 
ontwikkeling. De Europese Unie is voor hem een nieuwe, zeer be
langrijke fase op weg naar de eenmaking van Europa; een onder
dee! van een continu proces. Tindemans, die voorafgaande aan het 
schrijven van zijn rapport een uitvoerige informatieve rondreis 
door alle negen lid-staten heeft gemaakt, baseert dit uitgangspunt 
op de feitelijke situatie, dat er op dit moment lid-staten zijn, die 
politiek weigeren over de eindfase van een verenigd Europa te 
spreken. Tindemans heeft duidelijk een ding Willen voorkomen: 
een onwezenlijk, utopisch, toekomstbeeld te schetsen. 'lk heb me 
bijgevolg gehouden aan wat ik realistisch en toch nog haalbaar 
acht'. 
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n- Opbouw van het rapport 
le 
~e Het rapport Tindemans is verdeeld in vijf boofdstukken. 
tl- In bet eerste boofdstuk 'een gemeenscbappelijke visie op Europa', 

tracbt Tindemans aan te geven door welke oorzaken de huidige 
crisissituatie in Europa is ontstaan. De mensen in Europa voelen 

'P n nu, in 1976, de redenen voor de Europese eenwording anders aan 
r- dan in 1950. De doeleinden van toen zijn de verworvenheden van 

nu: verzoening van vroegere vijanden, economiscbe welvaart en e-
ontspanning. Maar door de buidige inflatie en werkloosbeid Ieven .e 

d eng nationale belangen op. De Gemeenscbap van nu is oneven-
wicbtig: op bepaalde gebieden (b.v. landbouw) werden belangrijke 
bevoegdbeden overgedragen; op andere terreinen werd nietlil of 
bijna niets tot stand gebracbt. In dit verband maakt Tindemans 
een belangrijke opmerking: 'Een onvoltooid gebouw kan de tand 

g des tijds niet weerstaan; bet moet worden afgewerkt, anders gaat 
het ten grande'. s 

tl 

l-

1 

1 

:-

l 

:-

Vee! nadruk legt Tindemans al in dit eerste boofdstuk op de ver
houding tussen Europa en de rest van de wereld. 'Onze volken 
willen van de Europese Unie, dat zij de stem van Europa laat 
horen, waar dat moet en waar men dat verwacbt ... Europa moet 
zowel bet isolement afwijzen als onderwerping en te grote af
hankelijkbeid.' 
In bet tweede boofdstuk 'Europa is de wereld' werkt Tindemans 
de gedacbte dat Europa zicb naar buiten verenigd moet opstellen, 
uit. De buitenlandse betrekkingen zijn voor Tindemans een van de 
voomaamste beweegredenen voor de Europese eenwording. Ten 
aanzien van die buitenlandse politick moet er een enkel besluit
vormend centrum komen, waartoe de lid-staten zicb ook juridiscb 
verplicbten. · 
In die juridiscbe verplicbting ligt bet grate verscbil met de coor
dinatie van bet politiek beleid zoals we die nu kennen. Tindemans 
noemt vier gebieden, die zicb lenen voor onmiddellijke concrete 
maatregelen : 

a. een nieuwe economiscbe wereldorde. In onze verbouding tot 
de derde wereld moet bet mogelijk zijn zondcr verwijl een ge
meenscbappelijk beleid te voeren. Daartoe moet Europa verenigd 
optreden in multilaterale onderbandelingen. 
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Voorts dient een aanzienlijk deel van de nationale kredieten voor bena<, 
ontwikkelingssamenwerking geleidelijk te worden overgedragen onde~ 
aan de Gemeenschap. Ik vermoed, dat het kabinet-Den Uyl deze Terec 
laatste suggestie niet met gejuich zal ontvangen, omdat het Neder· het 11; 
landse ontwikkelingsbeleid van de afgelopen jaren toch wei dux· unie l 
delijke accentverschillen vertoont met het beleid in grote lid· mun\ 
staten zoals Frankrijk en de Bondsrepubliek. onve 

b. De betrekkingen tussen Europa en de Ver. Staten. Tindemans 
stelt voor, dat de Europese Raad van Staats- en regeringsleiders 
het initiatief neemt een van zijn leden af te vaardigen om met de 
Ver. Staten besprekingen te voeren over aard en inhoud van de 
betrekkingen tussen Europa en de U.S.A. Een vooraanstaande 
christen-democraat in Europa noemde deze gedachte een van de 
meest delicate uit het rapport Tindemans. De gedachtenwereld 
achter dit voorstel is mij niet geheel duidelijk. 

pese 
verg 
verdi 
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c. De veiligheid. Tindemans wijst op het belang van het Atlantisch 
bondgenootschap, maar vindt anderzijds, dat de Europese Unie Waj 
het veiligheidsaspect niet terzijde kan Iaten. Hij bepleit regel- re~ 
matige gedachtenwisselingen over onze specifieke defensieproble- ge,1 
men en samenwerking inzake de produktie van wapens, teneinde Eq 
onze defensiekosten te verminderen en de autonomie van Europa sc\ 
en het concurrentievermogen van zijn industrie te versterken. , Alt 

d. De crisis in de Europese regio, zoals het Midden-Oosten, 
Cyprus en Portugal. Ook hier bepleit Tindemans een dwingenct 
systeem van gemeenschappelijk beleid. Van belang is ook zijn op
merking, dat in Europa bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de Europese Ianden, die een democratisch bestel hebben 
analoog met het onze. 

Het derde hoofdstuk handelt over het economisch en sociale 
Europa. Bij zijn gesprekken in de negen lid-staten is Tindemans 
hier duidelijk op de grootste problemen gestuit. 'lk ben niet in ~ 
staat om een pasklare oplossing voor te stellen voor problemen, IJ 

die lang werden bestudeerd en besproken.' Centraal in zijn ge- 't 
dachtengang wat de economische kant van de problemen betreft, 
staat de uitbouw en versteviging van het monetaire 'slang'
arrangement. Zoals ik in de aanhef reeds heb aangeduid is deze 
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benadering door de inmiddels plaats gevonden ontwikkelingen 
ondermijnd. 
Terecht kan men de vraag stellen of de commissie-Spierenburg 

!r- het niet bij het rechte eind had, toen zij stelde, dat een monetaire 
u- unie in de strikte zin van een muntunie, waarbij een Europese 
d- munt in de plaats treedt van de bestaande nationale valuta's een 

onverbiddelijke voorwaarde is voor het welslagen van de Euro
pese Unie. Maar anderzijds zal men oak moeten erkennen dat deze, 

.1s vergeleken met Tindeman's plannen ten aanzien van de 'slang', 
rs verdergaande ingreep in nationale bevoegdheden en verhoudingen, 
le politiek nog veel moeilijker zal zijn te realiseren. De opstelling 
le van de grootste regeringspartij van dit moment biedt in dit ver-
le 
Ie 
ld 

band oak voor ons land weinig perspectief. 
De situatie, dat Nederland koploper van de Europese gedachte 
was, lijkt definitief voorbij. Ook op dit punt is de verminderde 
christen-democratische invloed merkbaar. 

:h 
ie Wat het sociale beleid betreft - en hetzelfde geldt voor het 
:1- regionale beleid- merkt Tindemans op, dat dit beleid vorm moet 
e- geven aan een doeltreffende en werkelijke solidariteit van de 
le Europeanen door vermindering van de ongelijkheid, die hen 
•a scheidt. 
l. 

l, 
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· Als concrete punten noemt hij: 

a. het bepalen van normen voor het arbeidsvoorwaardenbeleid, 
met in het bijzonder aandacht voor vrouwenarbeid; 

b. bijzondere bescherming voor migrerende en minder-valide 
werknemers; 

c. Europese kaderovereenkomsten of collectieve overeenkomsten; 

e 
s 
tl 

d. grotere participatie van de werknemers in het beheer, in de 
controle op of in de winsten van de ondernemingen; 

Tindemans bepleit tenslotte in dit hoofdstuk een nieuwe benade
ring van de economische, sociale en monetaire politiek. 'De Euro
pese Unie zal op de goede weg zijn, indien de bewindslieden van 
elk onzer Staten bij het nemen van besluiten voortdurend de 
Europese dimensie voor ogen hebben; indien de Europese besluit
vorming en het Europese handelen worden beschouwd als het 
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normale middel om onze samenleving te beheren en onze toekomst politi; 
veilig te stellen.' waar: 

mak€: 

Het vierde hoofdstuk handelt over het Europa van de mens. Tin- Veel
demans onderscheidt daarbij twee hoofdlijnen van beleid: Staal 

a. de bescherming van de rechten van de Europeanen; 
b. het concreet waarneembaar maken van de Europese solidari-

teit door uitwendige tekenen. 

In het kader van letter a doet Tindemans onder meer het voor
stel, dat de Europese Unie zou moeten kunnen beschikken over 
een gemeenschappelijk orgaan voor reglementering van en con
trole op de kerncentrales. 

Ten aanzien van letter b denkt Tindemans aan zaken als : 

1. geleidelijke verdwijning van de personencontrole aan de gren
zen tussen de lid-staten als aanvulling van de paspoortunie; 

2. betere onderlinge verbindingen en tariefsharmonisatie van b.v. 
telefoon en post; 

3. uitwisseling van studenten en onderlinge erkenning van di
ploma's; 

4. nauwere samenwerking tussen radio en t.v.; 
5. oprichting van een Europese Stichting, die tot doel heeft een 

beter begrip tussen de volken van Europa te bevorderen. 

Het vijfde en laatste hoofdstuk handelt over de versterking van 
de Europese instellingen. Daarbij neemt Tindemans tot uitgangs
punt, dat de Europese Unie kan en moet opgebouwd worden op 
de institutionele grondslagen, die door de lid-staten reeds in het 
kader van de bestaande verdragen zijn aanvaard. 
Ten aanzien van het Europees Parlement is Tindemans - ik zou 
haast zeggen uiteraard - voorstander van rechtstreekse verkie
zingen en uitbreiding van bevoegdheden, in het bijzonder ook in 
de wetgevende functie. Aan het parlement zou direct een feitelijk 
recht van initiatief moeten worden toegekend, welk recht later 
door verdragswijziging een juridische basis zou moeten krijgen. 
Het parlement zou moeten kunnen debatteren over aile aangele
genheden van de Unie en minstens eenmaal per jaar een algemeen 
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;t politiek debat over de ontwikkeling van de Unie moeten houden, 
waaraan ook politieke leiders, die geen deel van het parlement uit· 
maken, zouden moeten kunnen deelnemen. 

1- Veel aandacht wijdt Tindemans aan de vergaderingen van de 
Staats- en regeringsleiders: de Europese Raad. Hij doet een aantal 
voorstellen om dit instituut te bevestigen en te versterken. Ten 
aanzien van de Ministerraad bepleit Tindemans ondermeer : 

i-

·-
r 
l-

1-

a. herinvoering van beslissen bij meerderheid als normale regel; 
b. verhoging van het mandaat van de voorzitter tot een jaar (nu 

een half jaar). 

Ook de Europese Commissie moet volgens Tindemans meer gezag 
en samenwerking verkrijgen. Daartoe stelt hij onder meer voor, 
dat de voorzitter van de Commissie door de Europese Raad zal 
worden aangewezen, terwijl deze aanwijzing door het parlement -
nadat de voorzitter daarin een soort regeringsverklaring heeft 
afgelegd - zal moeten worden bekrachtigd. 
In het vorengaande zijn enkele hoofdlijnen van het rapport Tinde
mans samengevat. Ik voeg daaraan enkele becommentarH!rende 
kanttekeningen mijnerzijds toe, die overigens op geen enkele wijze 
de pretentie hebben een samenvattend oordeel over het rapport 
te geven. 

Kanttekeningen 

De Europese mens staat centraal in het rapport Tindemans. 
Hij heeft daarmede de christen-democratische traditie voortgezet. 

De eenwording van Europa wordt duidelijk in een mondiaal ver
band geplaatst, gelet b.v. op zijn beschouwing over een nieuwe 
economische wereldorde. 

Het verband tussen buitenlands beleid en veiligheidsbeleid wordt 
duidelijk belijnd. Helaas wordt geen aandacht besteed aan het 
vraagstuk van een Europese kernmacht, kennelijk omdat daarover 
geen eensgezindheid tussen de lid-staten bestaat. 

Het accentueren van eenheid in het buitenlandse beleid sluit aan 
bij de maatschappelijke werkelijkheid, dat dat het spreken van 
Europa met een stem in de wereld voor de gewone burger een te 
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begrijpen en daardoor aanspreekbare zaak is. Anderzijds moet 
worden erkend, dat de integratie van het interne beleid niet gered 
wordt door een gemeenschappelijk buitenlands beleid. 

Tindemans laat in wezen een economisch-monetaire unie als doel
stelling op korte termijn vallen. Zijn opmerkingen over een sprei
ding van de tenuitvoerlegging in de tijd - waarbij vooruitgang 
op 't gebied v. 't economische en monetaire beleid allereerst tussen 
bepaalde staten, die daarvoor 'rijp' zijn kan worden nagestreefd 
- hebben - ondanks de later bij herhaling door Tindemans ge
geven mondelinge toelichtingen - de vrees doen ontstaan, dat aan
vaarding van zijn rapport tot eerste en tweede-rangs lidstaten -
zal leiden. Vooral economisch zwakke lidstaten als Engeland en 
Italit! zijn hiervoor overgevoelig. Het zal van groot belang zijn in 
de verdere discussie van het rapport deze vrees weg te nemen. 

De grote nadruk, die Tindemans legt op de positie van de Europese 
Raad past in de Nederlandse verhoudingen niet zo goed bij de po
sitie van de Minister-president. Bovendien rijst de vraag of daar
door niet het gevaar ontstaat, dat in de Ministerraad geen wezen
lijke politieke beslissingen meer genomen zullen worden. 
Het rapport geeft wei algemene criteria voor uitbreiding van de 
Gemeenschap, maar geen concrete visie op toetreding van Ianden 
als Griekenland, Portugal of Spanje. 

Het rapport wijst duidelijk de gedachte van een zgn. dictorium af. 
'De principiele gelijkheid van al onze Staten blijft binnen de Unie 
gewaarborgd door het recht van elke staat deel te hebben in de 
politieke besluitvorming'. 

De socialistische westduitse bondskanselier Schmidt heeft het 
rapport Tindemans een realistische en pragmatische basis voor 
discussie genoemd. Daarmede kan ik het eens zijn. Wei is het ge
vaar niet denkbeeldig, dat de minst-communautair denkende lid
staten en politieke partijen deze in zekere zin toch minimum
doelstelling van het rapport Tindemans zullen aangrijpen om de 
verder reikende doelstelling van een volledige geintegreerd Europa 
nog verder naar de toekomst te verschuiven. Het zal de taak van 
de christen-democratic in Europa zijn zich tegen een dergelijke 
ontwikkeling met kracht te verzetten. 
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HET HOGER ONDERW/JS IN DE TOEKOMST: IN WELKE 
ARBEIDSSTRUCTUUR? 

door Prof. dr. A. W attel 

De laatste gegevens wijzen uit dat er bijna 7% meer gegadigden zijn te ver
wachten voor het tertiaire onderwijs in Nederland dan vorig jaar. 
Men spreekt over een aantal van 230.000. Tevens komt steeds meer naar 
voren dat 2% van het bruto nationaal produkt als het polltieke plafond wordt 
gezien voor de bekostiging van deze onderwijssektor. Op 17 december van 
net vorig jaar Is door de bewindslieden Van Kemenade en Klein alsmede 
Van der Stee een nota aangeboden aan de Tweede Kamer met de titel 'Hoger 
onderwijs in de toekomst, een mogelijke ontwikkeling op lange termijn en 
aanzetten in de komende jaren'. In tegenstelling tot de zgn. Contourennota 
Is deze nota eerder een beleidsnota dan aileen maar een discussiestuk. Het 
verschijnen van deze beleidsnota houdt overigens wei in dat over het ge
deelte van de Contourennota, dat over het tertiaire onderwijs handelt niet veel 
meer gediscussleerd hoeft te worden. 
De problematlek van de financiele en kwalitatieve beheersbaarheid van het 
tertiair onderwijs enerzijds en de politieke haalbaarheid van vernieuwingspo
gingen anderzijds is al lang aan de orde. Wijlen Posthumus meende nog dat 
deze oak door hem belangrijk geachte onderwijsproblematiek aangevat zou 
kunnen worden door eerst de universitaire onderwijsherstructurering te vol
tooien. Van een ingrijpende wettelijke reorganisatie van aile vormen van 
tertiair onderwijs verwachtte hlj destijds een onaanvaardbare vertraging. Deze 
vertraging is er toch gekomen en zeker niet te wijten aan het feit dat sinds
dien aile achtereenvolgende bewindslieden (Veringa, De Brauw en Van Veen) 
successievelijk (voor)ontwerpen van wet indienden met betrekking tot de sa
menhang van het hager beroepsonderwljs en het wetenschappelijk onderwijs. 
Voor ons ligt dan nu de zojuist genoemde laatste nota over deze zeer be
langrijke onderwijsmaterie. 

Ik zal u hiervan de hoofdlijnen schetsen en op een aantal punten 
nader ingaan. Hierbij dient direkt een opmerking vooraf te worden 
gemaakt, dat aan een zo omvangrijk en doorwrocht werkstuk als 
deze nota is, een reactie in het bestek van een bijdrage als deze 
eigenlijk altijd onrecht doet. Een van de belangrijkste uitgangs
punten van de nota is, dat tegen de nadering van het jaar 2000 
ongeveer 40% van de leeftijdsgroep 18 tot 24-jarigen een tertiaire 
opleiding zal moeten volgen. Dit percentage is reeds heftig aan
gevallen, maar het is voor iedere insider duidelijk dat zelfs bij een 
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percentage van 25%, en wellicht zelfs bij het overschrijden van 
de 20%, structurele veranderingen van het tertiaire onderwijs on· 
afwendbaar zijn. 
In deze nota wordt de oplossing vooral gezocht in de schaalver· 
grating van de relatief goedkopere H.B.O.-opleidingen. Ongeacht 
de politieke kleur zullen bij een enigszins grondige analyse altijd 
de volgende uitgangspunten naar voren moeten komen: 

Deze1 
kOffi\ 
grot< 
In '1 
schq 
vatt. 
late 
kon 

- een haast niet te stuiten stroom van studenten ver1 
- het onbetaalbaar worden van de huidige strukturen oog 
- het probleem van de arbeidsmarkt, met name een eventueel daa; 

overschot aan zeer duur opgeleiden. op 

Uiteraard zal het voor de ontwikkeling van de kostenstruktuur van 
belang zijn of het 25% of 40% wordt, maar aan de principiele pro
blematiek doet dit niets af. Er zullen meer studenten onderwijs 
moeten kunnen genieten met gelijke of weinig toenemende mid
delen en in ieder geval zullen de uitgaven per student omlaag 
moeten. Op de lange termijn wordt een stelsel van hoger onderwijs 
als doel gesteld. In dat ene hoger onderwijs zullen vier typen van 
programma's worden onderscheiden, die de nodige diversiteit zul
len moeten bieden aan zeer velen. 

Deze programma's zijn : 

1. Voorbereiding van wetenschappelijke onderzoekers. 
2. Voorbereiding voor andere beroepen waarvoor een weten

schappelijke vorming is vereist. 
3. Voorbereiding voor specifieke meer op toepassing van weten

schappelijke kennis gerichte beroepen. 
4. Programma's die in beginsel een algemene toepasbaarheid 

hebben. 

Het ene stelsel van hoger onderwijs zal via een geleidelijk proces 
moeten worden verwezenlijkt. Er zullen twee soorten van instel
lingen voorlopig blijven bestaan, nl. instellingen van wetenschap
pelijk onderwijs, universiteiten genaamd, waaronder de huidige 
universiteiten en hogescholen vallen en daarnaast instellingen van 
hoger onderwijs. 

34 

eer 
en 1 

mi: 
bq 
D~ 
WI. 

i 

ht 
r(] 

01 
e 
51 

II 
g 
11 

2) 

~ 

I 
4 



1-

1-

j 

n 
)

s 
(-

g 
s 
tl 

[-

n 
l-

r
tt 
d 

Deze instellingen voor hager onderwijs zullen tot stand moeten 
komen door samenbundeling van de huidige H.B.O.-opleidingen tot 
grotere instellingen, de hogescholen nieuwe stijl. 
In deze plannen voor de middellange termijn zullen de hoge
scholen nieuwe stijl aile vormen van hoger beroepsonderwijs om
vatten. Ook zal het mogelijk zijn het programma van type 2 te 
laten verzorgen, wat thans uitsluitend in de universiteiten voor
komt. Op de korte termijn zal worden getracht om door schaal
vergroting en versterking van het hager beroepsonderwijs de be
oogde ontwikkeling op gang te brengen. H.B.O.-opleidingen kunnen 
daartoe in scholengemeenschappen samengaan als voorbereiding 
op de vorming van hogescholen nieuwe stijl. Er zal daarbij tevens 
een betere regeling van doorstroming komen van W.O. naar H.B.O. 
en omgekeerd, het laatste gezien de opmerkingen in de nota in 
mindere mate. Deze hogescholen nieuwe stijl in ontwikkeling zullen 
bovendien een algemene hogere dagopleiding kunnen aanvangen. 
Daarnaast zal het part-time hager onderwijs van algemene aard 
worden verwezenlijkt, o.a. vanuit de huidige M.O.-opleidingen, die 
het opleiden van leraren zullen moeten afstoten, zij het na een 
recente vertraging. 

De wenselijkheid van de hoofdlijnen van deze beleidsnota heb ik reeds bij 
eerdere gelegenheden beklemtoond, het laatste In mijn rectorale rede in 
september 1974 met de titel 'Variatie of imitatie bij het tertiair onderwijs?'. 
lk heb daarin gewezen op de klachten in de Verenigde Staten dat de vele 
gedifferentieerde hoger onderwijsinstellingen kennelijk proberen te streven 
naar de aldaar geldende hoogste status: de 20ste-eeuwse Amerikaanse onder
zoek-universiteit. Reeds enkele jaren gaan er in Amerika stemmen op - niet 
aileen op financiiile gronden - om deze tendens te bestrijden en weer de 
nodige differentiatie in het tertiair onderwijs te brengen c.q. te behouden. 
Anderzijds heb ik toen gesteld dat er in Nederland een te grote scheiding 
is tussen universitair en hoger beroepsonderwijs en dat het algemene hoger 
onderwijs in feite ontbreekt, zodat reeds jaren lang bepaalde faculteiten aan 
de Nederlandse universiteiten als toevluchtsoord dienen voor degenen die 
in Nederland datgene zoeken wat eigenlijk ontbreekt. lk heb toen ook gewezen 
op de paradox die in de ontwikkeling van het tertiair onderwijs kennelijk 
aanwezig is. Als er te weinig diversiteit is - zoals in Nederland - dan dient 
met kracht naar deze diversiteit gestreefd te worden wil de externe demo
cratisering geen loze kreet zijn. Als de diversiteit bereikt is zoals in de Vere
nigde Staten, dan blijkt daar zonder bijsturing een ontwikkeling te ontstaan 
naar de uniformiteit, zoals wij die kennen en waarmee wij vastgelopen zijn. 
lk heb toen concluderend gepleit voor een geschakeerd algemeen vormend 
tertiair onderwijs, dat zeker zal aansluiten bij de toenemende gevarieerd
heid van het functieaanbod in onze steeds meer gecompliceerde maatschappij. 
Het prestige van deze gedifferentieerde algemene hoger onderwijsinstellingen 
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met specifleke opleldingsdoeleinden zou met name hierin kunnen liggen, dat 
zij zich een reputatie weten te verwerven omdat hun afgestudeerden functies 
gaan bekleden in bepaalde sectoren van het maatschappelijk Ieven. Met aile 
kracht zal dan echter voorkomen moeten worden dat institutionele en status 
factoren tot een imitatiedrang zullen leiden naar het zojuist genoemde 
model van de Amerikaanse onderzoekuniversiteit waarbij met name de fictie 
geldt dat elke docent ook onderzoeker zou moeten kunnen zijn en omgekeerd. 
Het maken van verschillen tussen programma's waar de docent wei en waar 
de docent geen onderzoek mag of moet verrichten, had al veel eerder moeten 
komen. lk heb toen ook de vraag opgeworpen of het op het eerste gezicht 
niet zo erg aantrekkelijke, maar zonder maatregelen waarschijnlijk onafwend
bare alternatief, nl. dat het voortbrengen aan specifieke onderzoekinstellingen 
plaatsvindt, dat de universiteiten die kennis overdragen en dat het toepassen 
de taak van de hogere beroepsinstellingen blijft en wordt. Een ontwikkeling 
die zonder nadere maatregelen namelijk ook diegenen in de kaart zou spelen 
die al dan niet openlijk naar een kwartair onderwijs buiten de universiteiten 
streven. De situatie is door de groei van het aantal gegadigden voor het 
tertiair onderwijs overigens al zo ver vastgelopen, dat in de huidige situatie 
ons de keuze van algemeen vormend tertiaironderwijs binnen of buiten de 
universiteit voor de kortere termijn al niet meer openstaat, zodat tenminste 
in een overgangssituatie deze vorm zowel binnen als buiten de universiteit 
zal moeten plaatsvinden. lk onderscheidde toen evenals bij vorige gelegen
heden de verschillende stromingen zoals onderzoeksopleidingen, beroepsop
leidingen en algemeen vormende opleidingen die zich binnen de universi
teiten nu eenmaal hebben voorgedaan en die beter gekanaliseerd moeten 
worden. Dan rijst de vraag in hoeverre de algemene hogere opleidingen bin· 
nen de universiteit moeten blijven. Meerdere opleidingsalternatieven binnen 
dezelfde instelling zouden tot eenvoudiger overstap mogelijkheden kunnen 
leiden. De vraag is echter of binnen eenzelfde installing niet juist die imitatie· 
drang zou ontstaan naar de allesoverheersende maatstaf van wetenschappe
lijkheid zoals die in Amerika wordt gesignaleerd. Hieruit zou dan weer ge
makkelijk het beeld van een negatieve verwijzing kunnen ontstaan. Als 
laatste aanhaling uit mijn toenmalige rede zou ik nog willen noemen, dat in 
dit geheel van het tertiair onderwijssysteem vooral ook de externe 
factoren van invloed zijn voor het keuzeproces van de gegadigden al is er 
een wederzijds proces. 
Een externe factor die gedifferentieerd onderwijs zou kunnen bevorderen is 
aanpassing van de salarisstructuren dat niet het wetenschappelijk niveau 
of wat daarvoor doorgaat in de meeste gevallen ten grondslag ligt aan de 
salariswaardering van een diploma. Bovendien heb ik er toen op gewezen 
dat in Nederland de nog altijd sterke overwaardering van de intellectuele 
beroepen een belemmering vormen voor vernieuwingen. 

Vanuit deze achtergrond zou ik enige vragen en kritische kanttekeningen 
willen maken bij de nu voor ons liggende nota. lk ga daarbij niet in op andere 
oplossingen als de wet op de herstructurering van het wetenschappelijk on
derwijs anders uitgevallen zou zijn. Namelijk meer accent op een onder
zoekersopleiding binnen de universiteiten als een doctoraatstudie (gestruc
tureerde doctor's studie) volgend op doctorale opleidingen van 4 jaar of 
korter. 

Het is de vraag of de onderscheiding in vier typen programma's 
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uiteindelijk te handhaven is en of het aansluit bij de categorieen 
die we in de arbeidsstructuur kunnen terugvinden. Zelf ben ik wat 
dit betreft nooit verder kunnen komen dan het onderscheiden van 
wetenschappelijk onderzoekers van personen met een bepaalde 
professionele opleiding en van wat men zou kunnen noemen 
'algemene praktici'. Ret is bovendien zo dat een aantal jaren na 
afstuderen degenen die als onderzoeker zijn begonnen soms in een 
professionele richting verder zijn ontwikkeld of ook tot de cate
gorie van 'algemene praktici' gaan behoren zoals bij de meesten 
10 jaar na afstuderen het geval is. Met andere woorden, leeftijds
fasen en loopbaanfasen moeten ook in ogenschouw worden geno
men omdat het niet zeker is dat het algemeen hoger onderwijs 
voldoende is voor de behoefte aan 'algemene praktici'. Omgekeerd 
kan er in de maatschappij behoefte zijn aan onderzoekers en pro
fessionalisten van jongere leeftijd terwijl men later behoefte heeft 
juist aan personen met deze achtergrond in de posities waar ken
nelijk het algemeen hoger onderwijs zich van de aanvang af op 
richt. De vraag komt dus ook naar voren of het vierde type, dat 
van het algemeen hoger onderwijs uitsluitend bij de hogescholen 
nieuwe stijl zou moeten plaatsvinden. Feitelijk is de situatie zo, 
zoals reeds eerder opgemerkt, dat sommige faculten, bv. rechts
geleerdheid, letteren e.d., vele personen onderdak hebben moeten 
geven die in feite op een dergelijk algemeen hoger onderwijs uit 
zijn. Bij het huidige wetenschappelijk onderwijs zou er dus een 
afbouw en overgangsoperatie moeten plaatsvinden, waarvoor waar
schijnlijk extra middelen nodig zullen zijn. Kortom de vraag doet 
zich voor of het beleid zal moeten uitkomen in een stelsel van 
boger onderwijs, waarin duidelijk onderzoek-universiteiten naast 
andere vormen van hoger onderwijs voorkomen of dat de universi
teiten toch iets van het huidige hybridische zullen moeten houden. 
Een argument om het onderscheid tussen de typen 2 en 3 in de 
huidige voorstellen te handhaven, zou kunnen zijn dat het ingangs
niveau bij type 3 mede het H.A.V.O.-niveau zou moeten zijn. 

De voorgestelde bundeling van H.B.O.-instellingen waarvan er zo'n 
300 zijn die voor een groot deel tot het bijzonder onderwijs be
horen zal geen kinderachtige operatie worden. Deze bundeling zal 
door het stellen van aanmoedigingspremies bereikt moeten worden, 
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waarbij o.a. wordt gewezen op verdere uitloopmogelijkheden voor 
H.B.O.-docenten naast betere voorzieningen voor de studenten. 
Een H.B.O.-instelling die niet meedoet zal tot het voortgezet onder
wijs kunnen blijven behoren. Het is buiten kijf dat er te kleine 
H.B.O.-instellingen zijn en dat de beschikbare opleidingscapaci
teiten bijvoorbeeld door een goed centraal plaatsingsinstituut naast 
een zekere schaalvergroting tot een betere benutting zal kunnen 
leiden. Beheerstechnische en onderwijskundige argumenten dienen 
dan echter wei samen te gaan om niet in de nadelen van groot
schaligheid te vervallen. Het versterken van het H.B.O. acht ik 
zeer juist, maar er zal voldoende aandacht moeten zijn voor de 
problemen die schaalvergroting meebrengt voor kleine identiteits
groeperingen hetzij qua levensbeschouwing, hetzij qua beroep of 
beroepsinterpretatie, waaraan zowel regionale als landelijke aspec
ten kunnen zitten. In dit verband zal natuurlijk zeer belangrijk zijn 
welke vrije beleidsruimte naast de normbedragen beschikbaar zul
len komen om voldoende speelruimte te geven voor het eigen in
stellingsbeleid, bijvoorbeeld voor de bijzondere instellingen. 
Men zou de voorgestelde bundeling ook eenzijdig kunnen noemen 
omdat een clusteri:pg met verwante opleidingen in de sector mid
delbaar beroepsonderwijs en het part-time onderwijs kennelijk niet 
in het voornemen ligt, en de vraag is waarom niet. Tenslotte zal het 
geografische aspect een grote rol kunnen spelen. Voor de grote 
steden zal bundeling van H.B.O.-instellingen gemakkelijker zijn -
alhoewel men dan toch met verschillende vestigingsplaatsen zal 
zitten - als voor de gebieden buiten de randstad en de grote ste
den. Er zullen dan kennelijk regionale centra moeten komen met 
aile problemen van afstand e.d., die altijd belemmeringen hebben 
gevormd. Regionale centra zullen er overigens ook nodig zijn wil 
ooit het post-academisch onderwijs of het post-hoger onderwijs van 
de grond komen. 
Het is een onmiskenbaar feit dat er duizenden studenten bij het 
wetenschappelijk onderwijs zijn, die in feite een algemene hogere 
opleiding zouden prefereren met een bepaald accent. De voorlig
gende voorstellen pogen hierin te voorzien met een literaire en na
tuurwetenschappelijke variant, naast een sociaal-economische. 
Het is echter niet zeker dat degenen die de motivatie voor een 
algemene hogere opleiding hebben in de toekomst ook naar deze 
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algemene hogere opleidingen zullen toegaan en niet meer naar de 
juridische faculteit e.d.. De reden zou kunnen zijn dat men de 
programma's nog te vaag vindt of dat mente zeer onder de indruk 
blijft van degenen die deze vaagheid aangrijpen om te voorspellen 
dat de arbeidsmarkt deze afgestudeerden van de hogere opleidin
gen minder vlug zullen opnemen dan die van de traditionele facul
teiten. Naast persoonlijke ontplooiing en de mogelijkheid om bui
ten de arbeidsfunctie maatschappelijk te kunnen functioneren zal 
het toch altijd zo zijn dat men streeft naar een redelijke baan en 
een redelijk inkomen en van een programma zal verwachten dat 
het de daarvoor nodige basis geeft. Uit onderzoekingen naar de 
functies van afgestudeerden is gebleken dat er inderdaad vele func
ties zijn waarin men direct na afstuderen wellicht zelfs beter af 
geweest zou zijn met een meer algemene hogere opleiding, zoals 
deze nu in type 4 met drie varianten wordt voorgesteld. Niet ai
leen de programmamakers en uitvoerders maar ook de werkgevers 
- daarbij de overheid voorop - zullen hun uiterste best moeten 
doen om deze algemene hogere opleidingen voldoende kracht te 
geven en voldoende aantrekkelijk te maken. Een inhoudelijke op
merking die hierbij direct gemaakt kan worden is de vraag of in 
de literaire algemene hogere opleiding het kernvak altijd Engels 
zou moeten zijn en of gezien de ontwikkelingen in de Europees 
Economische Gemeenschap ook het Frans niet een vooraanstaande 
plaats zou moeten krijgen. Ook voor de sociaal economische variant 
zou men zich vooral op het functioneren van Nederlandse bedrij
ven en organisaties binnen de E.E.G. kunnen richten. 
Voor alles zal echter moeten worden voorkomen dat deze toevoe
ging van algemeen hogere opleidingen aan de gebundelde hoger 
beroepsinstellingen in hun groei naar hogescholen nieuwe stijl een 
veralgemening van het echte beroepsonderwijs en een relatieve 
achteruitgang daarvan teweeg zou brengen. Dit is het laatste waar
aan Nederland behoefte heeft. In elk der hogescholen nieuwe stijl 
zal er een evenwichtige statusdistributie moeten zijn, waarbij het 
echte beroepsonderwijs en het algemene vormend onderwijs de
zelfde status hebben en beide van harde kernvakken uitgaan. Er 
zullen toch al genoeg problemen van statusdistributie tussen H.B.O. 
en W.O. op te lossen zijn, omdat de lagere status van de H.B.O.
opleidingen vooralsnog op korte termijn beinvloed zal worden, 
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door de H.A.V.O. achtergrond van de meesten van hun studenten. meit 
De grote onbekende voor de toekomst wordt de organisatie en con: 
inhoud van het secundaire onderwijs. De bovenschool die zowel van] 
aan H.B.O. als W.O. zal moeten toeleveren is nog de grote onbe- lyst-
kende. Zeker op dit punt zal 'n open beleid en bijsturing waar nodig voo, 
in aile fasen van ontwikkeling een voorwaarde zijn. gev 

Het huidige wetenschappelijke onderwijs wordt in de voorstellen 
voorlopig buiten schot gehouden. Daar zijn reeds zoveel hervor
mingen aan de gang of op stapel gezet, zoals de wet op de her
structurering en de W.U.B., dat men daar kennelijk voorlopig niet 
meer onrust wil brengen. Het wachten op het resultaat van de her
structurering zou kortere initH~le opleidingen met daarna een bij
scholing in de vorm van post-academisch onderwijs en de ontwik
keling van algemene varianten van de verschillende universitaire 
opleidingen moeten opleveren. Hier rijst de vraag wat het verschil 
tussen bet algemeen boger onderwijs in zijn drie varianten en de 
daarmee overeenkomende universitaire algemene varianten zal 
moeten zijn en of het noodzakelijk is om deze onderscheiding te 
gaan creeeren. Het is juist dat er in het H.B.O. het nodige moet en 
kan gebeuren en dat sociale academies, H.T.S. en hogere land
bouwscholen zich door het aantrekken van algemeen boger onder
wijs tot hogescholen nieuwe stijl kunnen ontwikkelen. De vraag 
blijft dan of bij een dergelijke gescheiden ontwikkeling integratie 
met bet W.O. nog mogelijk is, of dat men verwacht dat dan vanzelf 
zal blijken dat die integratie zelfs ongewenst is. 
Men zou ook nu een radikalere aanpak kunnen voorstellen, name
lijk waarom de bestaande universiteiten en hogescholen zich niet 
geleidelijk splitsen in onderzoek-universiteiten, hogere beroepsop
leidingen en hogere algemene opleidingen. Er zijn niet aileen vele 
studenten die in wezen op zeer aanvaardbare gronden aileen 
voor het laatste komen, er zijn in de groei van de zestiger jaren en 
in beperkter mate ook in het recente verleden vele stafleden aan
getrokken die in wezen nooit tot wezenlijk onderzoek zullen ko
men en desalniettemin zeer goede docenten kunnen zijn. 
Het is dus de vraag of het wetenschappelijk onderwijs wei buiten 
schot gelaten moet worden. Naast een kosten-baten analyse of 
Nederland wei onderzoek zou moeten doen op aile gebieden waar 
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men nu mee bezig is en of men niet meer zou moeten letten op 
comparatieve voor- en nadelen vergeleken bij de mogelijkheden 
van de naburige Ianden, is er ook nauwelijks een gevoeligheidsana
lyse geweest naar de betekenis van wetenschappelijk onderzoek 
voor de beroepsuitoefening van de meeste afgestudeerden. In ieder 
geval zou in het wetenschappelijk onderwijs de vrijblijvendheid 
van studenten en docenten zeer beperkt moeten worden om de 
drop-out van 40% terug te dringen. Nieuwe ontwikkelingen op het 
terrein van individuele studiesystemen en het gebruik van mo· 
derne onderwijsapparatuur en methoden bieden vele mogelijkheden 
die nag nauwelijks worden benut door de te grate mate van vrij
blijvendheid van zowel studenten als docenten. Wij zouden de 
huidige welvaart ook niet hebben bereikt als we in de industrie 
alles bij het ambachtelijke hadden gelaten. Bij toepassing hiervan 
zal echter des te dringender de vraag aan de orde komen waarom 
in de huidige universiteiten niet deze splitsing aangebracht zou 
kunnen worden in een streven tot kleine onderzoek-universiteiten 
te komen die geplaatst zijn in een stelsel van hager onderwijs 
waarvan de hogere beroepsopleidingen en het algemene hager on
derwijs zoals hiervoor bedoeld, het leeuwendeel uitmaken. 

De beleidsnota geeft een verbetering voor de horizontale doorstroming tussen 
W.O. en H.B.O .. met name voor de H.B.O.-studenten die na het eerste jaar 
bij voldoende kwalificatie - zonder V.W.O.-elsen zoals die nu worden ge
steld - naar het WO. kunnen doorstromen. Overigens is de beleidsnota 
kennelijk van het idee uitgegaan dat teveel stapeleffecten voorkomen moeten 
worden omdat het niet de bedoeling is dat men op basis van het algemeen 
hoger onderwijs naar de universiteiten zou kunnen doorstromen. Wei heeft men 
toegang tot het post-hoger onderwijs, maar het post-hoger onderwijs en de 
recurrent education zijn de grote onbekenden. Niet aileen in Nederland maar 
in geen enkel ander vergelijkbaar land is daarvoor een goed structureel plan 
uitgewerkt. Er moet dan ook gewaarschuwd worden voor een te sterk over
heersen van de parallelliteitsgedachte, omdat het mogelijk moet zijn om abi
turienten van de hogescholen nieuwe stijl door te Iaten stromen als zij ge
schikt zijn voor een opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. Overigens 
zij als kritiek opgemerkt dat de doorstroming van H.B.O. naar W.O. beter 
reglonaal of plaatselijk geregeld kan worden op grond van landelijke richt
lijnen dan de nu voorgestelde landelljke regaling die centrallstisch aandoet. 

Wat betreft het bestuur en beheer van de samengebundelde hogere beroeps
instellingen wordt niet in de eerste plaats aan een parallelliteit met de W.U.B. 
gedacht, hetgeen gezien de ervaringen met de W.U.B., waarin vele gaten 
zitten, toe te juichen is. Wei wordt evenals bij een universiteit, waar onder
scheid gemaakt wordt tussen 3 niveaus - het universitaire, het facultaire en 
het vakgroep of werkniveau - een indeling gemaakt tussen installing niveau, 
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academieniveau en afdelingsniveau. Wat betreft het bestuur wordt gepleit 
voor een krachtig instellingsbestuur. Er kunnen zeker vragen gesteld worden 
wat de invloed vanuit het onderwijs of werkniveau, dus vanuit de afdeling zal 
zijn. Dit zal zeker de nodige kritiek oproepen, ten dele terecht, ten dele 
waarschijnlijk uit die hoek die van de gaten van de W.U.B. gebruik hebben 
gemaakt om bewust kinderziekten in de universitaire organisatie te lnfecteren 
en deze chronisch in stand te houden, waardoor sommige (sub)faculteiten 
binnen de huidige universiteiten een behoorlijk bestuur moeten ontberen. 
Desalniettemin zal het nodig zijn om de besluitvormingsgebieden van de 3 
voorgestelde niveaus die op zichzelf wenselijk zijn, nader te differentieren. 

Een vraag die voorts opgeworpen dient te worden is hoe de algemene hogere 
opleidingen en de hogescholen nieuwe stijl bemand moeten worden. Het zal 
niet eenvoudig zijn een personeelsbeleid te ontwikkelen, waarbij de functie 
en salarisstructuren van het huidige H.B.O. en het huidige W.O. op elkaar 
worden afgestemd. Zeker niet wanneer we erkennen dat bij de W.O. staf ook 
vele personen zijn die geen onderzoeker (meer) zijn. Zal er toch een mobiliteit 
van de huidige W.O.-staven naar de nieuwe opleidingen gecreeerd moeten 
worden? Anders zullen die aangewezen zijn op pas afgestudeerden en zou 
er een ongelijke arbeidssituatie gaan ontstaan als er feitelijk toch dezelfde 
programma's zijn blj beide soorten instellingen. Een onderzoek naar de 
mogelijkheid van grotere mobiliteit en grotere flexibiliteit is voor het gehele 
tertiaire onderwijs noodzakelijk, waarbij voor alles de fictie van het altijd doen 
samenlopen in de tijd van onderzoek en onderwijs zou moeten verdwijnen. 
Niet aile toponderzoekers zouden in de toekomst ook hoogleraar moeten 
kunnen worden, er zouden daarvoor vergelijkbare rangen gecreeerd kunnen 
worden terwijl volgtijdig de overgang van onderzoeker naar docent zowel als 
naar de vele beheers-en managementfuncties die in het onderwijs mogelijk 
en dringend noodzakelijk zijn, beter geordend zouden moeten worden. 

De nota roept vele vragen op, maar dit is geen reden om het hoofd 
in de schoot te leggen en de gecompliceerde onderwijswereld aan 
een laissez-faire-achtige ontwikkeling over te Iaten. Ongetwijfeld 
zal bij herhaling de kritiek worden uitgeoefend dat de nota teveel 
op de behoeften van de arbeidsmarkt is afgestemd. Persoonlijk 
ben ik van mening dat dit niet het geval is. Er zal integendeel juist 
meer aandacht aan de te verwachten ontwikkelingen op de arbeids
markt en nog meer aan de te verwachten of te wensen ontwikke
lingen in de arbeidsstructuur gegeven moeten worden. Er zal meer 
naar de samenhang tussen onderwijs en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt gezocht moeten worden, naast de ongetwijfeld ge
rechtvaardigde autonome doelstellingen van het onderwijs. Een 
groter deelnemingspercentage van de betrokken leeftijdsgroep zal 
immers zonder meer moeten leiden tot andere verwachtings
patronen voor wat mogelijk is na afstuderen. Het startinkomen en 
de opbouw van het bedrijfsleven zullen in onderlinge wisselwerking 
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met bet grotere aanbod veranderd moeten worden. Er zullen maat
regelen genomen moeten worden om op grond van dit gewijzigde 
aanbodspatroon een verbetering van de kwaliteit van de arbeid 
in alle sectoren na te streven, omdat deze vanzelf voor vele werk
lozen te langzaam zal komen. Onze arbeidsstructuren zullen zo
danig gewijzigd moeten worden, dat de maatscbappelijke gelijk
waardigbeid van wetenscbappelijk onderwijs en boger beroeps
onderwijs zo snel mogelijk van de vraagzijde wordt bevorderd. 
Hiervoor is ook humanisering van de werkplaats nodig. Er zijn 
politieke afspraken nodig over de samenhangende ontwikkeling 
van onderwijs- en arbeidssituatie. De ministerraad van de E.E.G. 
heeft de belangrijkbeid hiervan reeds ingezien en een onderzoek 
naar de verbouding van onderwijs en arbeid in gang gezet. Het 
gaat daarbij om de werkelijke inhoud van bet onderwijs. Naarmate 
er een grotere werkloosheid heerst zal het harde feit dat men 
zonder een goede beroepstraining met baantjes wordt opgescheept 
die niet zo veel vooruitzichten bieden veel harder aankomen dan in 
een overspannen arbeidsmarkt. De beleidsnota van onze huidige 
bewindslieden stelt dan ook terecht onderwijs als opleiding voor 
beroepsuitoefening of onderwijs als welzijnsvoorziening niet als 
een alternatieve mogelijkbeid en maakt geen duidelijke keuze. De 
beheersing van de kosten en de aansluiting bij de arbeidsmarkt 
staan centraal en vereisen een grondiger verdieping. De jeugdwerk
loosheid neemt in de E.E.G. Ianden een ongekende vorm aan. Som
migen mogen bet vak studeren dat zij wensen om vervolgens geen 
baan te kunnen krijgen die daarop aansluit, anderen kunnen aileen 
het vak van hun tweede of derde keus studeren om vervolgens in de
zelfde problematiek terecht te komen. De psychologische effecten 
hiervan wat betreft het vertrouwen dat men nog in de huidige en 
de toekomstige maatschappij kan en wil stellen mogen niet veront
achtzaamd worden. Toch zullen we een structuur moeten blijven 
nastreven waarbij zoveel mogelijk aan de vraag naar de verschil
lende soorten onderwijs van de daarvoor geschikten moet kunnen 
worden voldaan. Vrijwillige regelingen van bet onderwijsaanbod 
op basis van objectieve voorlicbting verdient de voorkeur boven 
opgelegde regelingen omdat indirecte vormen van bijsturing beter 
zijn voor de democratie dan directe, zoals de numerus fixus. 
Het harde feit blijft echter dat in aile gevallen een specifieke trai-

43 



ning nodig zal zijn voor een bepaalde functievervulling om functie
gereed te kunnen worden en de vraag is, wie gaat deze specifieke 
training - bijvoorbeeld voor degenen die het algemene boger 
onderwijs verlaten - betalen; wie gaat daarvan de las ten dragen? 
Worden dit interne bedrijfsopleidingen of komt er een goed 
systeem van part-time (boger) beroepsonderwijs? In het bijzonder 
na het algemeen boger onderwijs zal er een behoefte zijn aan part
time gespecialiseerde na- en bijscholing voor degenen die een baan 
hebben en weten wat de specifieke eisen zijn die op korte termijn 
aan hen worden gesteld. Voor latere loopbaanfasen zal dezelfde 
vraag - wie de lasten moet dragen - gesteld kunnen worden ten 
aanzien van het post-academisch of post-boger onderwijs; welke 
regelingen zullen nodig zijn voor betaald educatief verlof? De ge
hele verwezenlijking van de plannen die in de beleidsnota worden 
tentoongesteld zullen naar mijn mening dan ook voor een belang
rijk deel - zoniet voor het belangrijkste deel - worden bepaald 
door een goed functionerend systeem van part-time onderwijs, 
van incidenteel boger onderwijs en van terugkerend onderwijs, 
waarbij het part-time onderwijs tevens een tweede kans en een 
tweede weg moet kunnen zijn. Dit alles zal naar mijn mening niet 
mogelijk zijn bij handhaving van de bestaande arbeidsstructuur. 
De verwezenlijking van deze onderwijsplannen zullen naar mijn 
mening dan ook niet de voornaamste verantwoordelijkheid kunnen 
zijn van de bewindslieden van onderwijs en wetenschap. Op zijn 
minst zullen ook de ministers van sociale en economische zaken 
mede verantwoordelijkheid moeten nemen voor de realisering van 
de maatschappij waarin een dergelijke op zichzelf wenselijke on
derwijsstructuur mogelijk is. Voor alles zal daarbij moeten worden 
voorkomen dat de overwaardering van hoofd hoven handenarbeid 
blijft bestaan of zich nog meer ontwikkelt. Eerder het tegendeel 
zal het geval moeten zijn en het hogere algemene onderwijs zal 
zeker geen dreinage van de technische beroepsopleidingen mogen 
betekenen. De beroepsmatige vorming zal opgewaardeerd moeten 
worden ook in de latere loopbaanfasen. Er is een minstens even 
gigantisch plan nodig om op dezelfde termijnen tot een veran
dering van onze arbeidsstructuur te komen. Het is in het bestek 
van dit artikel niet de plaats om daar uitvoerig op in te gaan, maar 
een enkele aanduiding van de vraagpunten die voor een dergelijk 

44 

plan· 
zoud 
voor 
gang 
afwi 
ties· 
te k 
hei' 
zijn 

a. 

b. 

Me 
be· 
ap 
m~ 

Dt 
w• 
lo 
b~ 

ai 
b 
s 
a 
p 
v 
z 
t 



plan voor de herstructurering van de arbeidssituatie aan de orde 
zouden moeten komen, zou ik bier tach willen geven. Men zou als 
voorbeeld een model kunnen uitwerken waarin de volgende uit
gangspunten worden genomen en vervolgens modellen met daarvan 
afwijkende uitgangspunten om de gevoeligheid voor de consequen
ties daarvan voor de samenhang van onderwijs- en arbeidssituatie 
te kunnen nagaan. De betere verdeling van de beschikbare hoeveel
heid arbeid zal daarbij een gelijkwaardig uitgangspunt moeten 
zijn. 

a. De vijf-daagse werkweek wordt veranderd in een zes-daagse 
onder handhaving van maximale banen van vijf werkdagen. 

b. Men gaat als regel uit van drie-daagse basisbanen, zodat in een 
zesdaagse arbeidsweek twee achtereenvolgende ploegen in de 
daarvoor geschikte categorieen banen kunnen werken. 

Met de nodige variaties en aanvullingen daarop zou dit tot een 
betere benutting van alle investeringen in gebouwen, machines en 
apparatuur kunnen leiden, niet aileen in onze industriele sector, 
maar juist oak in het benutten van openbare en onderwijsgebouwen· 
De invloed hiervan op de kostenstructuur zou nagegaan moeten 
worden. Jeugdigen en ouderen, alsmede degenen die in bepaalde 
loopbaanfasen part-time onderwijs volgen, zouden alleen basis
banen kunnen bekleden; de pensioengerechtigde leeftijd zou meer 
afhankelijk van individuele wensen kunnen worden gesteld wat 
betreft het doorwerken na een bepaalde leeftijd. 
Sociale voorzieningen e.d. zouden primair op drie-daagse banen 
afgestemd kunnen worden. De beschikbare vraag naar arbeid zou 
periodiek zoveel mogelijk gelijkmatig naar vierde en vijfde dag 
verdeeld moeten worden, terwijl als regel niemand in loondienst 
zou kunnen zijn voor meer dan een maximum baan. Part-time en 
terugkerend onderwijs zou gecombineerd kunnen worden met de 
speelruimte die er zit tussen basis en maximum banen. De be
nutting van de investeringen en het scheppen van meer kansen 
voor iedereen zal bevorderd kunnen worden door ook avondbanen 
in het kader van de verdeling tussen basis- en maximum banen 
op te nemen. 

Men zou verschillende modellen kunnen uitwerken, oak met be-
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paalde faseringen zoals nu in het voorliggende plan voor de wij
ziging van het onderwijsstelsel. Er moet simultaan een oplossing 
gevonden worden voor onze onderwijsproblematiek, de problema
tiek van de veroudering van kennis en de problematiek van de ver
deling van de beschikbare arbeidsplaatsen en het beter benutten 
van onze investeringen. Er zou een grotere flexibiliteit en een 
betere kostenstructuur kunnen komen als we deze zaken van on
derwijs en arbeid in onderlinge samenhang rigoreus aanpakken. 
Oplossingen als arbeidsloos inkomen verwijs ik vooralsnog, mede 
gezien de toestand in de derde wereld, naar het rijk der fabelen. 
Bovendien zijn deze ideeen bedenkelijk omdat het in wezen een 
defaitisme bevordert ten aanzien van de veranderingsmogelijk
heden van onze huidige arbeidsstructuur. Als we in onze huidige 
arbeidsstructuur willen blijven voortleven, zie ik nog voor lange 
tijd structurele beperkingen in het recht op onderwijs en het recht 
op arbeid met de daaraan klevende grote onrechtvaardigheden 
voor degenen die door onze structuur van onderwijs of arbeid 
worden uitgesloten. 

Medewerkers aan dit nummer: 

Jr. A. B. J. de Koning: 
geb. 1922; direkteur gemeentewerken te Zwijndrecht; 
lid van de Unieraad van de CHU 
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1 STADSVERNIEUWING 

door Jr. A. B. J. de Koning 

lnleiding 

Aristoteles (3de eeuw voor Christus) verklaarde: 'Steden zouden 
zo gebouwd moeten worden, dat zij hunne inwoners beschermen 
en hen tegelijkertijd gelukkig maken.' Sir William Holford (in 
'Civic Disign' rede bij het aanvaarden van het professoraat aan 
University College te Landen 22 nov. 1948) definieerde stedebouw 
als volgt 'Een proces waarbij van tevoren bepaalde maatregelen 
ter verbetering van een omgeving en van het !even van alledag 
van degenen, die daarin Ieven en werken, worden geformuleerd'. 
Het gaat bij beide denkers, die 22 eeuwen na elkaar geleefd heb
ben, om het welzijn van de bevolking en het is verwonderlijk, dat 
dit inzicht verloren is gegaan en nu pas weer gemeengoed begint 
te worden. 
Volgens de directeur-generaal van de Ruimtelijke ordening in een 
interview, weten wij op het ogenblik niet meer hoe we het begrip, 
het beeld stadsgewest moeten overbrengen'). De gemeenschappe
lijke basis voor datgene wat we samen willen gaan maken is er 
niet meer. 
Een publicatie van het ministerie van volkshuisvesting en ruimte
lijke ordening 'Problemen van de stadsvernieuwing in Nederland' 
begint echter met: 'After all, the city is a permanent new creation.' 
De Egyptenaren hadden als hieroglief voor 'stad' een cirkel met 
een kruis er in. De cirkel was de omwalling, het kruis de ontmoe
ting. 
De stad als zodanig heeft nu opgehouden te bestaan. 

In 'Gemeente en Gewest' stelde men zich de vraag of de stad 
gered kan worden. Men schrijft daar 'De steden kunnen evenmin 
worden gered als de Vietnamese oorlog kon worden gewonnen"). 
In een gesprek met McGovern tijdens diens campagne voor het 
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presidentschap van de Verenigde Staten, lanceerde de schrijver 
van bet in een voetnoot genoemde boek deze sombere stelling, die 
voor hem in twintig jaar tot een obsessie was geworden. Hij voeg
de er aan toe 'De steden moeten worden georganiseerd en in be
volking verminderen (depopulated). Hoe denkt u het vraagstuk 
van de grote steden aan te pakken ?' 'He had no answer', de vraag
steller kreeg geen antwoord. 

Bij de regering staat bet 'herstel en behoud van de bestaande 
situatie in onze steden voorop' "). Er zijn echter zo vee! wettelijke 
instructies en financiele regelingen, dat het eenvoudig is bet spoor 
bijster te raken. 
Op 11 februari 1976 is aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan
geboden bet tweede dee! van de Derde Nota over de Ruimtelijke 
ordening, dat bet beleid ten aanzien van bevolkingsspreiding, ver
stedelijking en mobiliteit bevat. De regering wil een bloeiend 
voortbestaan van de bestaande stedelijke structuren waarborgen 
en verarming van de stad tegengaan. In bet beleid met betrekking 
tot de stadsvernieuwing staat de verbetering van de levensomstan
digheden van de bevolking in de oude wijken voorop. 
De interpretatie van deze mooie woorden is niet eenvoudig en 
zal weldra kunnen leiden tot een spraakverwarring. 
In de Memorie van toelichting bij de begroting 1976 merkt Mi
nister Gruyters op, dat tot een nogal ingrijpende gewijzigde opzet 
van het wetsontwerp op de stadsvernieuwing overgegaan moet 
worden. Het is volgens hem te hopen, dat de nieuwe wet een 
praktisch instrument zal zijn, waarmede de gemeenten een doel
matig en slagvaardig stadsveni.ieuwingsbeleid kunnen voeren. 
Naar mijn mening geven de nu geldende wettelijke voorschriften 
voldoende mogelijkheden de uitdaging van de stadsvernieuwing 
efficient en afdoende te beantwoorden. 
De Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 geeft in artikel 12 
de gemeenteraad de bevoegdheid voor de bebouwde kom een be
stemmingsplan vast te stellen, waarbij voorzover dit ten behoeve 
van een goede ruimtelijke ordening nodig is, de bestemming van 
de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en zo nodig in 
verband met deze bestemming voorschriften worden gegeven om
trent bet gebruik van de in bet plan begrepen grond en de zich 
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daarop bevindende opstallen. Hieruit blijkt, dat de gemeenteraad 
voor de bebouwde kom een bestemmingsplan kan vaststellen, dat 
precies dezelfde kracht heeft als plannen voor gebieden buiten de 
bebouwde kom. Deze wet heeft de realisering van de nieuwbouw
wijk-plannen mogelijk gemaakt, en waarom dan niet voor de oude 
wijken? Een dergelijk plan moet natuurlijk duidelijk aangeven wat 
men in de toekomst wenst te bereiken met de oude stadswijken. 
De saneringsplannen moeten volledig passen in bet totaalbeeld 
dat men zich vormt van de stad in haar toekomstige gedaante. 
Nu artikel 7 van de genoemde wet geeft uitkomst, omdat de ge
meenteraad voor het grondgebied van de gemeente een structuur
plan kan vaststellen, waarin de toekomstige ontwikkeling van· de 
gemeente wordt aangegeven. Bovendien kan de gemeenteraad te
gelijk met het bestemmingsplan een onteigeningsplan vaststellen 
voor de aankoop van de percelen die voor de realisering van bet 
plan nodig zijn. Zonder dat daarvoor een bestemmingsplan is vast
gesteld kan bovendien overgegaan worden tot onteigening ter uit
voering van een bouwplan, dan wei van werken - geen bouw
werken zijnde - of werkzaamheden in bet belang van de recon
structie van de bebouwde kom of een gedeelte daarvan. Ik ben 
dus niet overtuigd van de noodzaak van een nieuwe wet. Een 
nieuw uitgangspunt in de stadsvernieuwing zal vertragend werken. 
Ooze steden verdienen een betere en snellere behandeling. 
Onze 4 grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
zijn maar klein vergeleken met metropoles als Tokio, New York, 
Landen en Parijs, met een beklemmende hoeveelheid verkeer en 
lawaai. De oppervlakte van Greater London is nog niet de helft 
van die van de Randstad, terwijl zijn aantal inwoners meer dan 
bet dubbele is van de Randstad' "). De oppervlakte van de Parijse 
agglomeratie is nog niet een vijfde van die van de Randstad, terwijl 
haar bevolking anderhalf maal zoveel is. De problemen zijn in ons 
land structureel en functioneel gelukkig minder dan in menige 
metropool. In internationaal opzicht kunnen de Nederlandse ste
den over bet algemeen zelfs niet bet niveau halen van Brussel, 
Frankfurt of Milaan. 
In de jaren twintig formuleerde bet Congres Internationaux 
d' Architectures Modern (CIAM) vier belangrijke functies voor de 
stad: wonen, werken, verkeer en recreeren. 
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Hierna zijn nu enige uitgangspunten in stellingen nader uitgewerkt, zettt 
die slechts duidelijkheid tot doel hebben. uit 4 

Stelling 1 Bouw in de stedelijke agglomeratie voorzover mogelijk Boe 
volgens de woonwensen van de bevolking. de 1 

Toelichting Uit onderzoekingen blijkt, dat de woonwensen van de 
Nederlandse bevolking sterk uiteen Iopen, maar dat een grote 
meerderheid van de Nederlanders een voorliefde heeft voor het 
eengezinshuis in een kleinschalig woonmilieu. Deze voorkeur is 
voor alleenstaanden en echtparen zonder kinderen geringer dan 
het gemiddelde. Wij zien in de grote steden een eenzijdige samen
stelling van de bevolking, omdat het woningbestand in de stad niet 
beantwoordt aan de wensen van de bevolking. 
Stelling 2 Streef naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling 
in de stad. 
Toelichting De woonvoorkeuren hangen ook samen met de wei-
stand. Df 
Wij zien nu het verschijnsel, dat de minder draagkrachtigen finan- tel 
cieel niet in staat worden gesteld de grote stad te verlaten, in w] 
tegenstelling tot de meer welgestelden. Door een onevenwichtige we 
grondpolitiek (erfpacht e.d.) en indeling van bestemmingsplannen fu 
worden bepaalde bevolkingsgroepen genoodzaakt de stad te ver- in 
Iaten. Dit leidt tot een disharmonieuze samenstelling van de grote- S· 
stadsbevolking. T 
Stelling 3 De stadsbewoner moet ook de kans krijgen over een 13 
auto te kunnen beschikken. b 
Toelichting De auto blijft populair. De grotere beweeglijkheid en li 
de vrijheid van handelen worden terecht als een grote verworven- v 
heid ervaren. De auto en het rijbewijs worden gezien als een kost- r 
baar bezit. De stadsbewoner heeft ook dit verlangen. Er moet een 
verantwoorde mogelijkheid voor hem aanwezig zijn de auto te 
gebruiken en te stallen. 
In 1973 was het energieverbruik in miljard liters van de auto voor 
particulier verbruik, nagenoeg even hoog als het totale energiever
bruik door de auto in 1965. Het auto-energie verbruik voor woon
werkverkeer was in 1973 hoger dan het totale verbruik in 1960. 
De aderverkalking van de stad tengevolge van de auto wordt be
vorderd door de anti autohouding van menig grootstadsbestuur. 
Amsterdam als hoofdstad gaat hierbij voorop door het zich ver-
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zetten tegen het maken van parkeergelegenheden. Dit is af te leiden 
uit de volgende tabel, ontleend aan een artikel van lr. D. W. N. de 
Boer in 'Stichting Weg Bulletin' juli 1975 (N.B. Het plusteken in 
de tabel betekent 'in voorbereiding'). 

Parkeergarages Parkeerplaatsen 
Brussel 21 14.500 
Keulen 23 82.500 
Frankfurt 11 5.940 £+ 12.000) 
Bristol 5.390 
Stockholm 6.100 
Zurich 13 £+ 18) 3.580 £+ 16.880) 

Amsterdam 3 900 
Rotterdam 6 2.800 
Den Haag 2 500 (+ 825) 

De synthese is te vinden in de uitspraak van Ir. J. W. Tops, direc
teur-generaal van Rijkswaterstaat: 'In de stadscentra, in de woon
wijken en in de waardevolle Iandschappen moet de auto zijn plaats 
weten, maar hij moet ook zijn plaats krijgen waar hij een nuttige 
functie vervult voor onze economie of recreatie. De waarheid ligt 
in het midden'. 
Stelling 4 Bevorder openbaar vervoer, rijwiel- en bromfietsverkeer. 
Toelichting De opkomst van de personenauto is een van de be
langrijkste oorzaken van de degeneratie van de stad. Het onge
breidelde autogebruik heeft verwoestend gcwerkt voor de stad. 
Het is wellicht even desastreus voor een stad haar uit te sluiten 
van autoverkeer. Het is evident, dat aan een beperking hiervan 
niet ontkomen kan worden. Door goed openbaar vervoer, voor
zieningen voor bet fiets- en bromfietsverkeer, kunnen deze be
zwaren behoorlijk opgevangen worden. Er zijn onvoldoende voor
zieningen voor verplaatsingen per fiets en per openbaar vervoer
middel. Het is fijn, dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
in toenemende mate belangstelling krijgt voor de fietsers in het 
woon-werkverkeer. De fiets krijgt in verhouding tot het openbaar 
vervoer veel te weinig aandacht. Bouw van ruimten die veel mensen 
aantrekken in en nabij stations, Hoog Catharijne in Utrecht en de 
bouw rond het Centraal Station in Den Haag, zijn in dit verband 
goede voorbeelden. 
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Stelling 5 Geef, zonder de renovatie van woningen te verwaarlozen, 
bijzondere aandacht aan nieuwbouw-plannen. 
Toelichting De steden hebben de meeste krotwoningen. Na de kaal
slag, veroorzaakt door de zgn. 80% subsidie, is als reactie hierop 
gekomen het renoveren van oude woningen. Door renovatie wor
den nu woningen opgeknapt, die dit uit een oogpunt van volks
huisvesting niet meer waard zijn. Het slopen van deze voor be
woning ongeschikte woningen, heeft uit een oogpunt van stads
verbetering zin, indien hierna met de bouw van nieuwe woningen 
begonnen wordt. Daartoe is het onontbeerlijk om de bevolking in 
het proces van voorbereiding en uitvoering te betrekken. Een duur
dere oplossing kan door een hogere kwaliteit meer tegemoet ko
men aan de verlangens van de betrokken bevolking dan het goed
kope alternatief doet. Hierdoor moet het mogelijk zijn nieuwe 
woonmilieus met een moderne stedebouwkundige conceptie ge
reed te maken. 
Stelling 6 Streef naar een ruimtelijk beleid van groot-stedelijke 
structuren met verwezenlijking van woonwensen. 
Toelichting Een zorg dient te zijn het blijvend functioneren van de 
stadscentra. De vestiging van de hier thuis horende vestigingen 
moet bevorderd worden door ook de realisering hiervan buiten de 
kernen tegen te gaan. Wij dienen grote waarde te hechten aan be
houd en versterking van de stedelijke structuur. 
Door de Rijksplanologische dienst is een studierapport uitge
bracht over deze scenario's ten behoeve van de verstedelijkings
nota. Mijn voorkeur gaat wei uit naar scenario 3, waarbij bijzon
dere zorg wordt gegeven aan het wonen in de stad. 
Stelling 7 Breng het wonen en werken dichter bij elkaar. 
Toelichting De werkgelegenheid blijft een zaak van aanhoudende 
zorg. De geregistreerde arbeidsreserve in de arbeidsrayons Amster
dam, Den Haag en Rotterdam tesamen, is absoluut gezien boger 
dan in de drie noordelijke provincies. Er is een onevenwichtige 
structuur met betrekking tot de in de stad woonachtige beroeps
bevolking en het soort arbeid dater geboden wordt. Het gevolg is, 
dat er een grote mobiliteit ontstaan is met aile nadelige gevolgen. 
Door het dichter bij elkaar brengen van wonen en werken krijgen 
de fiets en het openbaar vervoer meer kans, terwijl het bovendien 
kan meewerken aan een harmonieus gezinsleven. 
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Stelling 8 Nieuwe bouwlocaties dienen in stedelijkc ontwikkelings
gebieden gebouwd te worden . 
Toelichting Er blijft een belangrijke behoefte aan woningen bestaan, 
die een bedreiging kunnen betekenen voor landschappelijk waarde
volle gebieden. Ten behoeve van stadsverbetering dienen nieuwe 
bouwlocaties zo dicht mogelijk bij een grate stad ontworpen te 
worden. 
De directeuren Stadsontwikkeling van Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht, hebben gepleit voor een conceptie waarin de on
verbrekelijk met elkaar samenhangende problematieken van stads
vemieuwing en van suburbanisatie van meet af aan geplaatst zou
den moeten worden. Gewaakt dient te worden tegen de groot
schalige en eentonige verscbijningsvorm van de nieuwe grate stads
wijken. 
Stelling 9 Zorg voor een goede samenwerking tussen de overbeid 
en bet bedrijfsleven, met beboud van de eigen overbeidsverant
woordelijkheid. 
Toelichting Wij bemerken een toenemende ovcrheidsinvloed en 
een verminderende taak voor het bedrijfsleven op het gebied van 
stadsvernieuwing. Het afgeven op ontwikkelingsmaatschappijen 
versluiert vaak een tekort schieten van de overheid. Het maken 
van een structuur- en een sociaal plan door bet beleid en een goede 
stedebouwkundige planning, moeten het mogelijk maken met be
hulp van de projectontwikkelaar tot betere resultaten te komen. 
Stelling 10 Vereenvoudig de procedures. 
Toelichting Er zijn vele regelingen die allen ten doel hebben de ge
meenten, de woningbouwcorporaties en de particuliere eigenaren 
instructies en middelen te geven om de verbetering van woningen 
en woongebieden versneld op gang te brengen. 
Er is een zodanige lappendeken van regelingen en beschikkingen 
over het land uitgespreid, dat de meeste bestuurders het zicht 
er op hebben verloren. Het is noodzakelijk in plaats van de vele 
ad hoc maatregelen te komen tot een meer systematische opzet. 
Gevreesd moet worden, dat het minder gebruik maken van artikel 
19 van de Wet op de ruimtelijke ordening, eveneens de stadsver
nieuwing zal belemmeren. 
Stelling 11 Het gaat bij de grondeigendom om het zoeken van een 
evenwicht tussen het collectieve en het individuele belang. 
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Toelichting Door een werkgroep van de wetenschappelijke institu- stec 
ten van KVP, ARP en CHU is een rapport 'Grondeigendom en nee 
grondbeheer' uitgegeven. Dit rapport is 29 november 1975 in een Ste 
C. D. A.-studieconferentie grondpolitiek bestudeerd. Naar aanlei- sie' 
ding hiervan zijn een aantal uitspraken gedaan over het leef- en be- ToE 
woonbaar houden van ons land, die een goed uitgangspunt kunnen ner 
zijn voor een adequate grondpolitiek. nat 
De van bepaalde zijde gebrachte stelling dat het particulier be- aar 
zit een hinderpaal is voor de stadsvernieuwing kunnen wij wel bij 
vergeten. De kwakkelpraat van de wethouder van volkshuisves- de 
ting van Rotterdam over de 'huisjesmelker' doet 19de-eeuws aan. me 
Blijkens een publikatie"") zijn de aankoopprijzen van landbouw- de 
gronden in de regio Amsterdam van f 1,- a f 1,20 per m2 in 1950. de 
geleidelijk opgelopen tot prijzen van f 4,- a f 4,50 per m2 in 1975. de 
De indexcijfers van de bouwkosten van de woningwetbouw zijn tui 
in dezelfde periode gestegen van 37 in 1950 tot ± 190 in 1975. De le! 
grondprijzen hebben de geldontwaarding dus niet kunnen bij- St 
houden. Tc 
Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt, is een onteigening altijd 
mogelijk wanneer er maar een duidelijke grondslag voor wordt 
geschapen. En juist aan het tijdig tot stand brengen van een zo
danige grondslag ontbreekt het maar al te vaak: enorm lange pro
cedures met inspraak, gevolgd door weer nieuwe inzichten, die 
weer moeten leiden tot nieuwe plannen. Bij de procedures van 
bestemmingsplannen moet de mogelijkheid tot het indienen van 
bezwaren worden beperkt. niet elk individu behoeft de mogelijk
heid te hebben tot in hoogste instantie zijn bezwaren in te dienen, 
om op deze wijze een plan jarenlang te kunnen ophouden. Boven
dien moet de onteigeningsprocedure vereenvoudigd en versneld 
worden. 
Stelling 12 Een vergroting van de restauratie activiteiten is nood
zakelijk. 
Toelichting. De bescherming van monumenten en karakteristieke 
stadsgezichten is voor de praktijk van de stadsvemieuwing van 
groot gewicht. Enerzijds beperken zij de mogelijkheden tot struc
turele vernieuwingen, maar dragen anderzijds niet weinig bij tot 
het behoud van de karakteristieke atmosfeer van onze binnen
steden. Er kan geconstateerd worden, dat in verscheidene binnen-
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steden het aantal· bouwvallige monumenten eerder toe dan af
neemt. 
Stelling 13 Plaats recreatiegebieden, zowel voor actieve als pas
sieve verpozing, langs de stadsranden. 
Toelichting. Het beleid van de huidige regering gaat zich in toe
nemende mate richten op het behoud van een flink aantal grote 
natuurgebieden, zo geheten Nationale Parken. De regering wil hier
aan aanmerkelijke bedragen besteden. Een loffelijk streven, waar
bij ik mij evenwel afvraag of in het kader van de problemen van 
de stadsvernieuwing dit niet een bepaalde 'luxe' is. De recreatie
mogelijkheden voor de stadsbewoner zijn te gering. Het is nodig 
de recreatiegebieden in de omgeving van de woongebieden langs 
de stadsranden te maken. Het is hierbij ook zaak te denken aan 
de bouw van vakantiehuisjes, het plaatsen van caravans, volks
tuinencomplexen. Overweging verdient eveneens het geven van ge
legenheid van actieve ontspanning (amusement). 
Stelling 14 Laat de bewoner zich in de grote stad 'thuis' voelen. 
Toelichting Menig grote-stadsbewoner klaagt over de eenzaamheid. 
Dit is wel te begrijpen, het maatschappelijk leven (kerken en ver
enigingen) is in de stad het slechtst te ontwikkelen. Men voelt 
zich bij een kleinere woonkern niet alleen meer betrokken, men 
wordt er meer bijgehaald. De gedachte van wijkraden is geen op
lossing. Deze lichamen zijn beter in de partijpolitiek en het bestuur
tje spelen dan in het verdiepen van menselijke verhoudingen. 
Geef kerkelijke instellingen, verenigingen, clubs enz. veel mede
werking door het beschikbaar stellen van ruimten, geld en adviezen, 
en waak hierbij in het bijzonder tegen bureaucratie, bevoogding 
e.d. Indien de zelfwerkzaamheid niet ontstaat en het particulier 
initiatief zich niet ontplooit, dan zullen alle 'wetenschappelijke' 
benaderingen slechts een averechts effect hebben. Voor elke stad 
is een eigen identiteit nodig. Behalve het bevorderen van de sfeer 
in de stad vraagt het waarborgen van de veiligheid meer aandacht. 

Samenvatting 

In de stellingen zijn geen financiele uitspraken gedaan. Dit wil niet 
suggereren, dat er nu duidelijkheid is over de financiering van de 
stadsvernieuwing. In 'Vernieuwde Stad' een uitgave van het mini
sterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, wordt een 
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overzicht van rijksregelingen voor stadsvernieuwing, woning- en 
wijkverbetering gegeven. Hieruit blijkt, dat zes ministeries min
stens 16 regelingen overde stadsvernieuwing hebben uitgegeven. Er 
komen een verklarende woordenlijst, een overzicht van beschik
baar voorlichtingsmateriaal en een adreslijst bij te pas. 
Hoewel voor de stadsvernieuwing miljarden guldens nodig zijn, 
blijkt voor bet slagen hiervan geld slechts een hulpmiddel te zijn. 
Het komt in de eerste plaats aan op" de juiste mentaliteit en bet 
bevorderen hiervan, waarbij de overheidsbemoeiing slechts de ver
nieuwingskrachten moet stimuleren. 'Het subsidieren' roept bu
reaucratie en verkeerde bestedingen op. De opmerking van de oud
staatssecretaris voor de stadsvernieuwing drs. K. W. Buck, dat bij 
bet huidige beleid van volkshuisvesting een veel te grote claim op 
bet nationale uitgavebeleid wordt gelegd, en dat dit een keer spaak 
moet lopen, is juist. Het geld dient ten dienste van de stedelingen 
te komen zonder te grote administratieve rompslomp. Het streven 
om de Beschikking geldelijke steun rehabilitatie en de Beschikking 
geldelijke steun verbetering woningen en woonbuurten samen te 
voegen, is een bescheiden begin in de goede richting. 
Dud-minister Udink heeft verklaard: 'De burgers van de stad 
moeten zelf hun toekomst bepalen, hun betrokkenheid bij haar 
wezenlijke kenmerken, hun trots er bij te horen, zijn de werke
lijke bronnen waarin de stad leeft en groeit'. De bewoners moe ten 
betrokken worden bij de ontwikkeling en begeleiding van de mon
dige mens bij de problemen van de stadsvernieuwing zijn een uit
daging. Het slagen hiervan betekent de juiste sleutel tot een ge
slaagd stadsvernieuwingsproces. 

Literatuuropgave 

') Interview met lr. Th. Quene, in Elseviers weekblad van 7 februari 1976. 

") Theodore White 'The making of the President, 1972' uitgave Atheneum 
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GROEN VAN PRINSTERER-NUMMER 

Inleiding en Verantwoording 

Met de publikatie van deze dubbele aflevering van het CH-Tijdschrift wil 
de Savornin Lohmanstichting een bijdrage leveren aan de herdenking van 
Groen van Prinsterer. 

Het overlijden van Groen in mei 1876 - thans 100 jaar geleden - heeft 
naast de officiele herdenking in de Waalse Kerk te Den Haag, tot diverse 
publikaties over zijn leven en werk geleid. 

'Nederlandse Gedachten' en 'De Nederlander', de weekbladen van respec
tievelijk de ARP en de CHU, kwamen onlangs uit met een gemeenschap
pelijk nummer, gewijd aan Groen. 

Gesteld voor de vraag op welke wijze wij aimdacht aan deze herdenking 
zouden schenken, dachten het bestuur van de Lohmanstichting en de redak
tie van het CH-Tijdschrift aanvankelijk aan een gemeenschappelijke uitgave 
met A.R.-Staatkunde, het wetenschappelijk maandblad van de Kuyperstich
ting. 

Dit voorstel bleek bij de redaktie van A.R.-Staatkunde echter op diverse 
problemen te stuiten. De Lohmanstichting had hier begrip voor maar meen
de naast AR-Staatkunde met een eigen uitgave van het CH-Tijdschrift over 
Groen te moeten uitkomen. 

Het stemde tot voldoening dat met de redaktie van AR.-Staatkunde nauw 
contact kon worden onderhouden om elkaar in de keuze van auteurs niet 
voor de voeten te lopen. 

De redaktie heeft met de uitgave van dit nummer van het CH-Tijdschrift 
getracht een eigen benadering van Groen te zoeken naast de diverse be
schouwingen die bij deze herdenking verschijnen. 
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Dit leidde er toe dat niet is gestreefd naar de weergave van een specifieke 
christelijk-historische visie op Groen. 

De redaktie heeft gezocht naar auteurs van diverse politieke richtingen, die 
op basis van hun kennis een beeld van Groen kunnen schetsen. 

De nadruk is hierbij gelegd op de relatie van Groen tot belangrijke andere 
denkrichtingen, in zijn tijd. 
Voorts is, vooral voor verdere studie over Groen, een literatuuroverzicht 
opgenomen. 

Voor dit nummer had ook dr. J. J. Buskes zijn medewerking toegezegd. 
De beer Buskes moest echter op doktersadvies enige rust in acht nemen, 
waardoor hij tot zijn spijt zijn bijdrage niet kon afronden. Met toestemming 
van de redakties van 'Nederlandse Gedachten' en 'De Nederlander' is toen 
een artikel van mr. Beemink in deze uitgave opgenomen. De bijdrage van 
mr. Beemink verscheen eerder in bet 'Groennummer' van deze weekbladen 
van ARP en CHU. 
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De spontane wijze waarop de auteurs hun medewerking toezegden heeft ons u1 
bijzonder verheugd. A 

Het Groen van Prinsteremummer van ons Tijdschrift ligt thans voor U. 

Het bestuur van de Lohmanstichting en de redaktie van bet CH-Tijdschrift 
hopen dat deze uitgave ook na de officiele herdenking een bijdrage mag 
vormen voor verdere studie en bezinning op de boeiende persoonlijkheid 
en bet werk van Groen van Prinsterer. 

E. Bleumink (voorzitter Lohmanstichting) 
H. van Spanning (eindredacteur CH-Tijdschrift) 
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Groen van Prinsterer (1801 -1876) en Hoedemaker (1839- 1910) 

door dr. G. 1. J. A. Delfgaauw 

1. Er zijn vier brieven van Hoedemaker aan Groen bekend. Of Groen 
ze beeft beantwoord weten we niet. Hoedemaker was niet gewoon brieven 
te bewaren. Op de brieven is voorts niet aangetekend, dat er een antwoord 
is gestuurd. 

Ben van de vier brieven is in zijn gebeel afgedrukt in: Groen van Prinste
rer: Briefwisseling 1866-1876. 1 ) Van een tweede brief is een samenvat
ting gemaakt, die eveneens in deze zoeven genoemde bron is te vinden. 
Deze twee brieven zijn gedateerd 6 september 1872 en 14 september 1874. 
Ze zijn verstuurd uit Veenendaal en Rotterdam, waar Hoedemaker predi
kant is geweest. De andere twee brieven zijn nog niet in gedrukte vorm 
uitgegeven. Datering: 28 juli 1870 en 3 januari 1874. 
Alle vier de brieven zijn te vinden in bet Archief Groen van Prinsterer, 
dat berust in bet Algemeen Rijksarcbief in den Haag. 2) 

2. Misschien kan bet bewaarde deel van deze correspondentie ons iets 
mededelen over de betekenis van Groen voor Hoedemaker. De brieven zijn 
nogal zakelijk. De - cbronologiscb gezien - eerste brief is bovendien niet 
aileen aan Groen gericbt. Van een meer persoonlijke, laat staan vriend
scbappelijke betrekking tussen beide mannen blijkt niets. 
Hoedemaker's toon was eerbiedig, maar niet onderdanig. Groen was im
mers een zeer gerespecteerd, vooraanstaand man. Bovendien was bij bijna 
veertig jaar ouder dan Hoedemaker. Deze was toen een nog jonge predi
kant, van wie veel werd verwacbt. Deelde Groen deze verwacbting? 
Verscbillende voorvallen waren voor Hoedemaker aanleiding geweest zicb 
scbriftelijk tot Groen te wenden. 

Doopkwestie 
3. Het eerste was, dat de Algemene Synode van de Nederlandse Hervorm
de Kerk in 1870 bet liturgiscb gebruik van de trinitariscbe doopformule ('lk 
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doop u in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes') niet 
meer verplichtend stelde. Namens verontruste rechtzinnige hervormden 
heeft Hoedemaker een achttal collega's, maar ook vijf anderen, onder wie 
Groen, schriftelijk uitgenodigd tot het bijwonen van een 'meeting' op drie 
augustus (1870) te Utrecht, in een van de vertrekken van de Sint Janskerk. 
Groen stond bovenaan het lijstje van uit te nodigen personen. Op voorstel 
van Hoedemaker heeft Groen de vergadering voorgezeten. 

Amsterdamse lidmatenkwestie 
4. De brief van 6 januari 1872 begon met het aanbieden van een veront
schuldiging. 
Groen had in het eerste deel van zijn uitgave van Isaac Da Costa's brieven 
uitdrukking gegeven aan zijn sympathie en hoogachting jegens Nicolaas 
Beets. Met deze was het, enige jaren geleden, op de jaarvergadering van 
de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in 1869 tot een 
breuk gekomen. Het ging toen om de betekenis van het woord 'Christelijke' 
in de wettelijke bepaling, dat de openbare lagere school opleidde tot 'aile 
Christelijke en maatschappelijke deugden'. In deze kwestie bleek Hoede
maker's zelfstandigheid ten opzichte van Groen. Deze was van mening dat 
het pseudo-christelijk onderwijs uit de openbare school moest worden ver
wijderd. Immers, dat christelijke kon niet meer zijn dan de liberate leer van 
christendom boven geloofsverdeeldheid. In naam der waarheid zouden de 
woorden 'christelijke en' uit de wet moeten verdwijnen. Hoedemaker dacht 
daar geheel anders over. Volgens hem konden die woorden niet in naam 
der waarheid worden geschrapt, hoogstens in naam der werkelijkheid. Deze 
werkelijkheid moest dan maar worden gewijzigd! 
Er wordt wei gezegd dat de onchristelijke staat geen christelijk onderwijs 
kan geven, maar mogen we vrede hebben met die onchristelijke staat? Een 
dergelijke staat mag niet aileen geen christelijk onderwijs geven, maar mag 
eigenlijk helemaal geen onderwijs geven. Groen draaide de zaak eigenlijk 
om, aldus Hoedemaker. 
De opvatting van Groen was in Hoedemaker's ogen slechts een taktische 
wending. Groen wilde beletten dat ten gevolge van de heerschappij van het 
liberalisme het christelijk karakter van de natie verloren zou gaan. De 
christelijke staat bleef overigens wei Groen's ideaal. Toch heeft Hoedema
ker de houding van Groen au fond bijzonder slecht kunnen waarderen. Ze 
kwam neer op het verwanselen van het eerstgeboorterecht. Immers, meer 
dan duizend jaar geleden was in deze Ianden de doop voor het eerst be-
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diend. De latere groei van het organisme dat de Nederlandse natie is, is 
door die doopsbediening in een bepaalde richting gestuwd. Nederland 
moest uiteindelijk een christelijke natie worden. Sinds de Reformatie was 
haar roeping, een staat met de Bijbel te worden. In een dergelijke visie is 
geen plaats voor een neutrale overheid, noch ook voor een neutrale staats
school. Dit was nota bene de oorspronkelijke visie van Groen geweest. Hij 
was er helaas van afgeweken. 

Tientallen jaren later schreef Hoedemaker in dit verband zelfs van 'een 
buigen van de knie voor Satan, zoo ge wilt', woorden die moeilijk in over
eenstemming zijn te brengen met het beeld dat wij van Groen hebben. 3 

Maar we moeten dergelijke uitdrukkingen, die toen eerder werden gebruikt 
dan nu, goed verstaan. 
De Satan was 'de kentekening van de kiem die zich in een eeuw van on
geloof en revolutie heeft ontwikkeld', zoals Groen zich uitdrukte, toen hij 
Beets uitlegde, wat Kuyper had bedoeld met het woord 'satanisch' tijdens 
die befaamde vergadering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. 'Sa
tanisch' noemde Kuyper de opvatting van degenen die het woord 'christe
lijke' in de combinatie 'christelijke en maatschappelijke deugden' wilden 
laten staan. Beets, overigens de vriendelijkheid zelve, en aanhanger van 
die door Kuyper verfoeide opvatting, vond het bezigen van het woord 
'satanisch' in dit verband op zijn beurt weer 'demonisch'. Groen deed 
moeite duidelijk te maken, dat Kuyper geen scheldwoord had gebruikt. 
Bij velen had die onverkwikkelijke geschiedenis een bittere smaak achter
gelaten. 
Het was daarom wel verklaarbaar dat Hoedemaker een beetje ironisch deed 
over Groen's vleiende woorden aan het adres van Beets in de bovenge
noemde uitgave van Da Costa's brieven. Hij schreef, dat Groen 'de ge
dachte bij ons opwekt, dat het oordeel niet voor zijn (d.w.z. Beets') oog 
bestemd is geweest. Zeker zoude het sommige anderen geen kwaad doen 
het te lezen, om enigszins het schijnbaar niet onbillijke vonnis, over hem 
geveld, te verzachten'. 
Verder stelde hij, dat hij 'ietwat schertsend' eigenlijk had willen zeggen: 
'in iemands gezicht durft men zulke goede dingen van hem niet te vertel
len.' De scherts is Groen blijkbaar ontgaan. Hij had er bij gelegenheid er
gens iets van gezegd. Dit was Hoedemaker ter ore gekomen; vandaar deze 
brief met excuses. 

Ook de tweede helft van deze brief is de moeite waard. Ze zegt iets over 
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de onafhankelijkheid van Hoedemaker ten opzichte van Groen. Het ging 
over de volgende gebeurtenis. In Amsterdam had de kerkeraad van de 
hervormde gemeente geweigerd, lidmaten die door vrijzinnige predikanten 
waren aangenomen, en wier vrijzinnige (men sprak toen van 'moderne') 
gevoelens derhalve de kerkeraad bekend waren, in te schrijven in bet lid
matenboek van de kerk. Velen juichten dit toe. De door Kuyper opgestel
de en door de kerkeraad uitgegeven nota werd door Groen zeer geprezen 
in 'Nederlandsche Gedachten' van 6 oktober 1872. Maar Hoedemaker was 
helemaal niet te spreken over dat geschrift van de kerkeraad. Hij was van 
mening, dat tegenover onrecht, van de zijde der 'Modernen' de orthodoxen 
aangedaan, geen willekeur, maar integendeel 'recht' moest worden gesteld. 
Zo mochten lidmaten van de nationale, nederlandse gereformeerde kerk 
elkaar niet bejegenen. Men zat samen in bet schuitje, historisch was deze 
situatie verklaarbaar, hoewel niet goed te praten. In ieder geval ging hij op 
deze weg niet mee. Z6 kwam er geen kerkherstel, schreef hij in de Vereeni
ging: Christelijke Stemmen, van november 1872. 

In bet briefgedeelte dat we bier bespreken, preludieert Hoedemaker op bet 
artikel in Christelijke Stemmen. Hij kende Groen's positief oordeel over 
juridisch kerkherstel. Dit kwam neer op afsnijding van wie er niet bij 
hoorden. Hij wist verder, hoe Groen dacht over de Amsterdamse lidmaten
kwestie. Hoedemaker wilde kerk-gemeentelijk overleg. Hij zag echter geen 
mogelijkheid van samenwerking met confessionelen die de bestaande, in 
hun ogen verkeerde structuur van de kerk toch wilden gebruiken om een 
doel, kerkherstel, te bereiken. De zin 'ik wanhoop niet aan de mogelijkheid 
om bet in hoofdzaak met elkaar eens te worden, niet met de ouderen, 
Chantepie de la Saussay en Beets, maar met de jongeren van die zijde, 
Cramer, Bronsveld enz.', zal de toen bijna 72-jarige Groen niet zo prettig 
hebben gevonden, al waren die ouderen ook mensen met wie hij van mening 
verschilde. 

V ereeniging: Christelijke Stemmen 
5. Anderhalf jaar later schreef Hoedemaker de derde brief, gedateerd 3 
januari 1874. 
Aanleiding waren de bezwaren, verbonden aan bet mederedacteurschap 
van bet bekende tijdschrift, bet maandblad 'De Vereeniging: Christelijke 
Stemmen', 'een kind van bet Reveil', waarin Hoedemaker sinds 1871 (de 
23e jrg.) schreef. 
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Hij verzorgde de rubriek die het karakter had van een theologische en ker
kelijke kroniek. De bekende ds. 0. G. Heldring was hoofdredacteur. Hoe
demaker schreef, dat zijn verlangens meer uitgingen naar praktische werk
zaamheden in de gemeente (hij was predikant in Rotterdam) of ook naar 
(wat merkwaardig aandoet) 'meer abstracte studien'. Hij voelde zich geen 
journalist. Hij vond het een bezwaar dat sommigen het tijdschrift be
schouwden als een plaats van waaruit Kuyper en de zijnen konden worden 
bestreden. Vooral zat hij erover in- en dit is karakteristiek voor Hoede
maker - dat de rubriek Politiek Overzicht niet principieel genoeg was. 
Een dergelijke rubriek moet de feiten en de daarachter liggende beginse
len becommentarieren in, zoals hij het jaren later aanduidde, 'het licht van 
Gods Woord'.4) 

Hij vond het jammer als het tijdschrift zou moeten verdwijnen. Zou Groen 
iemand weten die het kon redden? Hij wist op het ogenblik niemand die 
hij beter kon raadplegen over deze zaak. Hij hoopte Groen niet lastig te 
hebben gevallen met zijn brief. Op de brief heeft Groen in zijn fijn hand
schrift aangetekend '2 Januari 1874, De Vereeniging.' Groen heeft nog wel 
verschillende mensen geraadpleegd in verband met Hoedemaker's verzoek, 
maar het 'hulpgeroep' van Hoedemaker heeft geen succes gehad. In 1875 
werd het tijdschrift opgeheven. 

6. In de vierde brief dankt Hoedemaker Groen voor een ontvangen ver
goeding van reiskosten. Blijkbaar zou hij met een collega een vergadering 
bijwonen. Daar deze niet was komen opdagen had Hoedemaker geld over
gehouden. Hierover legde hij nauwkeurig rekenschap af: hij zou het geld 
bewaren voor een volgende vergadering of het ten goede laten komen aan 
een student. 'die het ten volle verdient'. Zowel de eerlijkheid als de pre
ciesheid van Hoedemaker zullen bij Groen in goede aarde zijn gevallen. 

7. Kerk en staat 
Deze brieven roeren rechtstreeks geen staatkundige of politieke kwesties 
aan. Wel indirekt. Het was immers Hoedemaker's diepste overtuiging, dat 
er een parallellie bestond tussen de beide organismen, kerk en staat. Bei
den vonden het richtsnoer voor hun handelen in de Bijbel en in de hiervan 
afgeleide belijdenis. Deze aandacht voor kerk en staat samen onderscheidde 
Hoedemaker van vele van zijn collega's. Een vrije kerk in een neutrale 
staat (ja, de staat werd geneutraliseerd door naar een vrije kerk te streven) 
was voor Hoedemaker ondenkbaar. Ook Groen was tegenstander van een 
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scheiding tussen kerk en staat, waardoor de kerk teruggedrongen werd op za: 
privaatrechtelijk terrein. be 

Gedurende de jaren na Groen's dood doet Hoedemaker in zijn geschriften 
dikwijls een beroep op Groen's denkbeelden.5 Vooral op de Groen van 
v66r de meergenoemde vergadering van de Vereniging Christelijk Natio
naal Schoolonderwijs. Deze Groen moest, ook praktisch gezien, niets we
ten van een neutrale staat. 
Wie Hoedemaker's latere publikaties leest wordt al spoedig gewaar, dat 
deze eigenlijk in voortdurende polemiek met Kuyper is gewikkeld, en Ons 
Program (1878) bestrijdt. Velen zagen in Kuyper de man die voltooide wat 
Groen was begonnen. 
Hoedemaker ontkende dat, met een beroep op Groen's talloze publikaties, 
vooral de Nederlandsche Gedachten. Hij vond, dat juist hijzelf vertolkte, 
wat Groen altijd al had voorgestaan, maar door de druk der omstandighe
den in de zestiger jaren van de 19e eeuw had moeten loslaten. 'Het is een 
andere Groen die zijn stelsel van staatsrecht ontvouwt en een andere die als 
leider van een groep in de Kamer optreedt". 

Het is geen nieuw verschijnsel, dat er om de geestelijke erfenis van een 
denker of politikus wordt gestreden en dat uiteenlopende denkbeelden wor
den geschraagd met een beroep op de gemeenschappelijke erflater. 
Hoedemaker beschouwde Groen echter niet als een soort gezagsbron. Neen, 
daarvoor dacht hij te zelfstandig. Hij vond dat 66k Groen de betekenis 
van het nationaal-gereformeerde karakter van ons volk had gezien. De on
uitwisbare 'inkerving' van de 'gereformeerde' trekken in het organisme dat 
onze natie is, zijn bepalend voor staatkundig en kerkelijk beleid. 
De komst van het Christendom in zijn 'roomse' vorm, gevolgd door de Re
formatie, is geen toevalligheid. Naties zijn 'Godsgedachten'. De geschiede
nis van ons land is sedert de 16e eeuw 'omgezet'. Deze bemoeienis van 
Godswege mag niet worden ontkend op straffe van ondergang van de na
tie. Deze komt onherroepelijk als de individualistische, aan het gedach
tengoed van de Franse revolutie ontsproten opvatting zich zou doorzetten. 
Deze houdt in, dat ons volk zou bestaan uit een aantal individuen op een 
stuk grond van zoveel vierkante kilometers. Nog erger dwaling is te me
nen, dat ieder de vrijheid moet hebben zijn ideeen - christelijke, roomse, 
of liberale enz. - onder dat volk te verbreiden, ook al zou dat gaan ten 
koste van het protestants-gereformeerd karakter van ons land. Hoedemaker 
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zag dit christelijk-historisch genoemde beginsel aan voor een architektonisch 
beginsel. Aan de hand hiervan konden zowel de staat als de kerk worden 
hersteld. 

Met instemming maakt Hoedemaker gewag van een passage uit een ge
schrift van de 'jonge' Groen uit 1840. Bedoeld is de Bijdrage tot herzie
ning van de Grondwet in Nederlandschen zin, waarin Groen o.m. schrijft, 
dat 'eene gansche reorganisatie der maatschappij' niet kan plaatsvinden 'zo
lang voor een beginsel van ontbinding niet een tegenover gesteld beginsel 
aangenomen wordt'. 
Het eerstbedoelde, verwoestende beginsel is volgens Hoedemaker de leer 
van de Franse revolutie, dat een natie slechts een volksmassa is, die uit een 
zeker aantal individuen of 'atomische staatsdelen' bestaat, met bijgevolg ge
lijke rechten. 
Het genezende 'tegenovergestelde' beginsel is de erkenning, dat onze natie 
een Christelijke, protestantse, gereformeerde natie is. Dit wil zeggen 'dat 
alle principieele gelijkstelling tusschen geloof en ongeloof, heidendom en 
christendom, en met het oog op onze historie, en met het oog op ons volks
karakter, en met het oog op den eisch van Gods Woord, die voor alle tijden 
en voor alle volken dezelfde is, van meet af is uitgesloten'. Zo heeft Hoe
demaker op zijn wijze bet christelijk-historisch beginsel vertolkt. Tiental
len jaren na Groen's overlijden heeft hij deze 'tot woordvoerder en pleit
bezorger' van die vertolking gemaakt. Beiden waren hierin een, dat volgens 
hen het revolutionaire staatsrecht zoals dat zich in Nederland had ontwik
keld, het 'tegennatuurlijke' tot model had gemaakt. Dit was iets ongerijmds: 
immers in strijd met het christelijk-historische karakter van onze staat, dat 
overeenkomt met de 'natuur der menschen'. Beiden hadden ook bet gehele 
Nederlandse volk voor ogen, niet alleen maar een christelijk deel ervan. 
Daarvoor verdienen beide een saluut. 

1. 's Gravenhage, 1967. Zie blz. 575 en 576, en, 689 en 690. 
2. Archief Groen van Prinsterer, no. 124. 
3. Hoedemaker, Ph. J. Het eerstgeboorterecht voor een schotel moes? Amster

dam, 1905, blz. 18; voorts: Artikel XXXVI onzer Neder-duitse Gt!loofsbelij
denis tegenover Dr. A. Kuyper gehandhaafd. Amsterdam, 1901, blz. 166-168. 

4. Hoedemaker, Ph. J. Vragen van den Dag in het Iicht van Gods Woord. Eerste 
reeks. Amsterdam, 1901. 

5. Id Ben Staat met den Bijbel. Amsterdam, 1902, blz. 83-104; voorts het in 
noot 3 aangehaald, artikel XXXVI, blz. 74-81. 
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GROEN EN DE KATHOLIEKEN 

door dr. G. A.M. Beekelaar 

Nederland is een christelijk land en een protestantse natie, schreef Groen 
in 1840, en ervoor en erna heeft hij deze stelling met hand en tand verde
digd. Van dit standpunt uit bekeken had deze christelijk-historicus bet wei 
moeilijk met zijn katholieke medeburgers, die hij immers wei christelijk, 
maar zeker niet protestant kon noemen; vandaar zijn tweeslachtige houding 
tegenover hen. 

Nu eens hield hij wat dreigend de roomsen voor, 'dat zij, en zij vooral, be
lang hadden bij bet matigen van hun eisen', want er zijn immers, aldus 
Groen, protestanten, die een gruwel hebben van de 'afgodische en ver
volgzieke aard' der roomse kerk. Gelukkig is bet merendeel der natie nog 
anti-katholiek, en door overmoed der roomsen, zo waarschuwt hij, zou dit 
gevoel wei eens kunnen worden versterkt, want dit merendeel der natie be
geert niet al te zeer te worden getergd. Bovendien zijn de roomsen, volgens 
Groen, niet een 'essentieel bestanddeel van de Nederlandse Nationaliteit'. 
Een andere keer echter richtte hij zich in de Tweede Kamer tot zijn katho
lieke collega's met de vriendelijke woorden: Wij verlangen toenadering met 
u op grond van drieerlei gemeenschap: gemeenschap van onrecht, gemeen
schap in geloof en gemeenschap van gevaar. Groen sprak toen over de 
schoolkwestie en op dat punt vond hij samenwerking met de katholieken 
van zoveel belang, dat hij hen zelfs niet zonder overdrijving toeriep: 'Ik heb 
te allen tijde getoond toenadering te verlangen.' 
In deze ambivalente houding ten opzichte van de katholieken verschilt de 
streng-gelovige Groen toch veel van zijn politieke evenknie en tegenstan
der Thorbecke, die vanuit zijn voorkeur voor een christendom hoven ge
loofsverdeeldheid zijn roomse landgenoten met meer onbevangenheid tege
moet kon treden. Dit onbevooroordeeld zijn miste de antirevolutionair ten 
enenmale. Opgegroeid in de traditioneel-protestantse sfeer van antipapisme, 
nog verstrekt door zijn angst voor de machtige organisatie van de katho
lieke kerk en zijn afkeer van bet katholicisme als een gevaarlijk bijgeloof, 
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hield de beschaafde aristocraat Groen toch zichzelf en anderen in woord 
en geschrifte nogal eens voor, dat ook katholieken als volwaardige mede
burgers en als respectueuze mede-christenen behoorden beschouwd te wor
den. Angst en weerzin wonnen bet meestal echter bij hem van zijn -
slechts rationeel - besef van hun gelijkwaardigheid. De machtspretenties 
van paus en kerk in katholieke delen van Europa deden wat dit betreft 
natuurlijk ook weinig goeds, zo min als de bitse minachting - ook onder 
de Nederlandse katholieken levendig- voor bet protestantisme en deszelfs 
belijders; dit mag voor een billijke beoordeling van Groens houding niet 
vergeten worden. 

Als historicus en als politicus heeft de 'evangeliebelijder' Groen veel met 
de katholieken te maken gehad. In 1827 al schrijft Groen in zijn Proeve 
over de Zamenstelling eener Algemeene Nederlandsche Geschiedenis over 
de somberheid van de gotische kerkgebouwen en over de bijgelovigheden 
en wanbegrippen, die een belangrijk deel van de middeleeuwen uitmaakten 
en thans ongerijmd en belachelijk voorkomen, maar van de andere kant 
beschouwd hij de middeleeuwen dan nog als een tijd van betekenis in de 
Nederlandse geschiedenis ja zelfs als de heldeneeuwen der Nederlanders. 
Dit romantische idee is totaal verdwenen na zijn bekering rond 1830 tot 
bet orthodoxe geloof der vaderen en de christelijk-historische gedachtegang. 
De tijd voor de reformatie beschouwde hij daama als van geen belang voor 
Nederland. Deze periode deed hij in alle sinds 1846 volgende drukken van 
zijn Handboek der Geschiedenis van het Vaderland af met een 'Voorbe
rigt'. De Nederlandse - bij voorkeur Oranje - zon begon voor Groen pas 
dank zij goddelijk gunstbetoon te stralen sinds de hervorming. De repu
bliek der Verenigde Nederlanden werd geboren 'uit de belijdenis der Kerk' 
en 'uitverkoren ten zetel van bet Protestantisme'. De geschiedenis van dit 
land geeft tot op de dag van vandaag, aldus Groen, 'getuigenis van de on
bedriegelijkheid der beloften en der bedreigingen Gods'. 
'Gods leiding ten gunste der hervormden' werd door de liberate geschied
schrijvers als Bakhuizen van den Brink en Fruin al aangevochten, maar 
toen daama ook nog een katholieke visie op de Nederlandse geschiedenis 
verscheen van schrijvers als Alberdingk Thijm en Nuyens, werd Groen pas 
goed verontwaardigd. De 'ultramontaanse verwringing en ontheiliging onzer 
geschiedenis' was hem een gruwel. Hij bleef in strikt-orthodoxe zin inter
preteren: Welgelukzalig is bet volk wiens God de Heere is. Bij deze chris
tenhistoricus zijn dit niet louter vrome frasen, maar woorden vol overtui-



ging. Een overtuiging overigens die religieus gefundeerd is, maar ook wor
telt in de gevestigde belangen van het protestantse regentendom, bijvoor
beeld als Groen constateert, dat de meerderheid in Nederland protestants 
is en dat deze staat 'door invloed en vermogen van dergenen, die niet 
Roomschgezind zijn' dit historisch karakter van Protestantse Staat ook he
den behoudt. 
Dit karakter wilde Groen nog versterken en daarom vormden Brabant en 
Limburg wel een hinderlijk obstakel in dit beeld van een hervormde samen
leving. Hoe dit op te ruimen? Daarvoor ontvouwde hij in 1833 koning 
Willem I het plan Brabant en Limburg een afzonderlijk bestuur te geven 
omdat deze katholieke provincies ongelijksoortig waren aan de rest en een 
volledig samenblijven in de toekomst wei ten koste zou moeten gaan van 
de heiligste belangen of van de Boven- of van de Beneden-Moerdijkers. In 
de afscheiding van de Belgen lag een belangrijke les die ter harte gene
men moest worden. Nederland diende in een katholiek en een protestants 
deel gesplitst te worden, verenigd in een federatief verband. 
Dit idee van een soort apartheidsstaat voor de roomse inboorlingen onder 
de grote rivieren bleef Groen jarenlang koesteren tot hij het in 1840 den 
volke kond deed in zijn Bijdrage tot herziening der Grondwet in Neder
landschen zin. Het sensationele plan, dat bij niemand bijval vond, maakte 
de katholieke persorganen erg boos, maar het stierf weldra een natuurlijke 
dood. Enkele maanden later bij de behandeling van de grondwetsherzie
ning sprak Groen er met geen woord meer over. Zelfs slikte hij bij die ge
legenheid het ook in zijn Bijdrage geopperde idee om in de grondwet weer 
vast te leggen, dat de koning de hervormde godsdienst moest belijden, 
haastig in. 

Groen wilde de katholieken niet in het hamas blijven jagen en hoopte hen 
te winnen voor afschaffing van iedere staatsinmenging in kerkelijke zaken 
- nl. het staatsreglement van de Hervormde Kerk - en voor het teniet
doen van het slechts vaag christelijke karakter van de openbare school. 
Vooreerst had dit weinig succes. Zijn scheidingsplan voor de katholieke 
schapen en de hervormde bokken was decennia later nog niet vergeten. 
Schaepman nog koesterde achterdocht jegens Groen, omdat hij vemomen 
had, dat de antirevolutionaire voorman in vroegere dagen de roomsen over 
de Moerdijk had willen jagen. 
Groen zag scherp in, dat orthodox-protestanten en rooms-katholieken ge
meenschappelijke politico-religieuze belangen konden hebben, maar voor-
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lopig was het natuurlijker dat de mondiger wordende katholieken voor hun 
emancipatie tegen de druk van het conservatief-protestantse establishment 
in steun zochten bij de opkomende liberale burgerij. 
De eerste poging tijdens het bewind van koning Willem II om met instem
ming van deze koning aan de bezwaren van Groenianen en katholieken 
inzake het onderwijs tegemoet te komen liepen uit op zo'n gekrakeel op 
ondergeschikte punten tussen de drie voorstanders onderling van vrijheid 
van onderwijs, Groen en de twee katholieke leden van de door de koning 
ingestelde onderwijscommissie, dat er bijna geen resultaat uit de bus kwam. 
Pas in 1848 onder dreiging van het overal in Europa rondwarende revolu
tiespook zou de vrijheid van onderwijs in de grondwet opgenomen worden 
dank zij de samenwerking van de katholieken met de liberalen. Groen van 
Prinsterer ondersteunde het streven naar onderwijsvrijheid in vlugschriften, 
want tot lid van de Tweede Kamer werd hij eerst het jaar daarop gekozen. 
Vanaf dat moment drong hij er bij Thorbecke op aan de door de grondwet 
geeiste onderwijswet in te dienen. Thorbecke stelde dit steeds weer uit om
dat hij moeilijkheden vreesde tussen de liberalen, die overwegend de neu
trale openbare school wilden, en zijn katholieke bondgenoten. Groen bleef 
aandringen in de hoop de katholieken in deze zaak aan zich te kunnen 
binden. De katholieke kamerleden echter zouden tot in 1868 de bisschop
pen in hun onderwijsamendement de knoop doorhakten, erg verdeeld blij
ven. Slechts een klein aantal katholieke kamerleden wilde het accent uit
sluitend op de bijzondere school leggen. De meesten meenden met Groen, 
dat de bijzondere school voorlopig het privilege van de beter gesitueerden 
zou blijven. 'Het volk achter de kiezers' - katholiek of orthodox protes
tant - hoorde daar niet bij. Wat dan te doen? Sommigen overwogen enige 
bijdrage uit de schatkist voor het bijzonder onderwijs, maar nog niemand 
dacht aan volledige betaling van de bijzondere school door de staat. 

Een aantal katholieke parlementariers, ge1nspireerd door de president van 
het seminarie Warmond, F. J. van Vree wilde in dezelfde richting werken 
als Groen van Prinsterer. Het openbaar onderwijs diende met eerbiediging 
van ieders godsdienstige begrippen leerstellig religieus te zijn. De vage leuze 
van een christendom hoven geloofsverdeeldheid was uit den boze. De ge
meenteraden moesten, aldus Van Vree, de openbare scholen verdelen over 
de gezindten. Waar een gezindte veruit in de meerderheid was en de overige 
kerkgenootschappen te weinig lidmaten hadden voor een eigen school, kon 
elk klein genootschap voor zich beslissen of gebruik gemaakt zou worden 
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van bet recht op eigen kosten een bijzondere school te stichten. Groen en 
Van Vree hebben elkaar door hun publicaties ongetwijfeld beinvloed, maar 
de pogingen van Van Vree om de katholieke kamerleden en de antirevolu
tionairen dichter bij elkaar te brengen liepen vast. Eendeels, omdat de 
meeste katholieken inzake bet openbaar onderwijs voorlopig in de praktijk 
de voorkeur bleven geven aan bet neutrale godsdienstloze karakter ervan, 
voorzover bet in bet Zuiden niet al feitelijk katholiek van karakter was, 
anderdeels, omdat de pauselijke internuntius en vice-superior Carlo Belgra
do samenwerking met Groen afwees, omdat katholieken immers geen steun 
behoorden te verlenen aan de verderfelijke staatsbemoeienis met bet on
derwijs. Openbare gezindtescholen waren ongewenst en volledige uitsluiting 
van godsdienstig onderricht op openbare scholen was plicht. Naar pause
lijke internuntii werd toen nog door de katholieken eerbiedig geluisterd 
en de samenwerking met Groen was van de baan. Opmerkelijk is dat Bel
grado's standpunt dat van Thorbecke zeer dicht nadert zij bet op totaal 
verschillende gronden. Groens waarschuwing, dat de ultraliberaal hand in 
hand ging met de ultramontaan, sneed in dit geval bout. 
In september 1851 eiste de geprikkelde Groen opheldering van de katho
lieken in de kamer, waarom zij hem inzake bet onderwijs niet meer steun
den. Hij kreeg geen antwoord tot na herhaalde uitdaging twee maanden 
later Borret namens zijn geloofsgenoten in de kamer bet mysterieuze ant
woord gaf, dat de katholieken gemeend hadden te moeten zwijgen, hoe 
moeilijk bet hun ook viel, over de grondslagen van een nieuwe onderwijs
wet en aan die mening bleven ze, zo verklaarde hij dapper, trouw. Ben 
reden hiervoor gaf hij in feite niet op. 

Na bet herstel van de hierarchie, waarbij Van Vree bisschop van Haarlem 
werd, deed De Tijd in 1856 weer een poging in katholieke kring bet idee 
van de openbare gezindtescholen te propageren, maar in de kamer bleven 
de meeste geloofsgenoten er huiverig voor openlijk steun te verlenen aan de 
Groenianen, die een grootse petitiebeweging voor de positief christelijke 
volksschool op touw gezet hadden tegen de zin van bet ministerie in. Toen 
de koning dit ministerie-Van Hall liet vall en, kwamen Van Rappard en 
Vander Brugghen met een ontwerp-onderwijswet op tafel, die in wezen niet 
verschilde van bet voorstel van bet vorige kabinet. Ret daaruit ontstane, 
voor de antirevolutionairen dramatische conflict Groen-Van der Brugghen 
vond zijn minder spectaculaire pendant in bet katholieke kamp, waar zes 
kamerleden v66r en zes tegen deze wet van 1857 stemden, die de neutrale 
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openbare school tot regel maakte. Aandrang van de nieuwe internuntius 
Vecchiotti om v66r de wet te stemmen had, nu de bisschoppen - evenals 
Groen - niet voor het voorstel geporteerd waren, de balans onder de ka
tholieken bij de stemming in evenwicht gehouden. 
Het gangbare beeld van de katholieken die vanaf de grondwetsherziening 
van 1848 tot rond 1870 in politicis de liberalen steunden, verdient - zoals 
ook hier bleek - wel geretoucheerd te worden. Afgezien van een harde 
Brabants-Limburgse kern van katholiek-liberale kamerleden speelden een 
ongeveer even groot aantal katholieke politici en met name ook de bisschop
pen in op de politiek van de Groenianen of conservatieven. In elk kabinet 
na 1848 - conservatief of liberaal - zaten dan ook wel een of meer ka
tholieke ministers, in elk geval een voor het departement van Rooms-Ka
tholieke Eredienst. Steun voor belangrijke programmapunten werd altijd 
door enkele katholieken wel gegeven. Zelfs het aprilministerie van Van 
Hall kon daar op rekenen. 
De aprilstorm van 1853 heeft overigens voor jaren het klimaat tussen de 
protestanten en de katholieken vertroebeld. Ook Groens weifelende hou
ding in dezen maakte het moeilijk de samenwerking van christelijk-histori
schen en katholieken, die in de lucht hing op onderwijsgebied, meer nabij 
te brengen. Als aristocraat verafschuwde Groen het vulgaire karakter van 
de aprilbeweging, maar met het wezen ervan sympathiseerde hij als 'echt 
nationaal en antirevolutionair'. Hij erkende het rechtmatige van het herstel 
der hierarchie, maar nam intussen toch in zijn blad De Nederlander de op
ruiende artikelen van G. W. Vreede uit de Provinciale Utrechtse Courant 
over. 

Het verscherpte wantrouwen werd pas weer doorbroken door de gevolgen 
van de onderwijswet van 1857. De betekenis van die wet voor antirevolu
tionairen en katholieken is geweest, dat de hoop ooit openbare gezindte
scholen te verwezenlijken werd opgegeven. Beide groeperingen waren 
daardoor genoopt hun eigen scholen te stichten en dus onverkort te kiezen 
voor het bijzonder onderwijs. Hiermee werd de basis gelegd voor die eens
gezindheid tussen gelovige protestanten en katholieken, 'waarmee men, 
onder strenge vasthouding aan eigen beginsel desniettemin op politiek en 
constitutioneel terrein zich gezamenlijk verzet tegen ongeloof, radicalisme 
en revolutionaire suprematie van de staat'. 
Al overheerst voor de lezer van 1976 in deze uitspraak van Groen de defen
sieve houding tegen de boze buitenwereld hoven de evangelische inspiratie, 
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het vertrekpunt voor een samenwerking, die met vele ups and downs nog 
moest rijpen via de Coalitie tot het CDA van vandaag, was in feite aanwezig 
ondanks de ambivalente houding van Groen met zijn kring en katholieken 
gelijkelijk ten opzichte van elkaar. Voor Groen zelf was het verheugend, 
op het einde van zijn Ieven te kunnen constateren, dat de laatste katholieken 
die hand in hand gingen met de liberalen, erfgenamen en vaandeldragers 
van de revolutie, uit de kamer verdwenen. In de tijd rood de Belgische op
stand, toen Groen werkzaam was aan het kabinet des konings in Brussel en 
Den Haag, had hij tot zijn schrik hun samengaan zien ontstaan. Nu aan 
deze traumatische obsessie inzake een rooms-liberaal monsterverbond een 
einde kwam, viel het Groen gemakkelijker de katholieken als mede-christe
nen en vooral als medestrijders voor het bijzonder onderwijs de hand te 
reiken. Juist in die tijd echter voelde Groen zich steeds meer aileen staan in 
eigen kring. 'Vreemdeling ben ik na veertig jaar strijden in eigen land', 
verzuchtte hij. Het denkbeeld van samenwerking tussen katholiek en pro
testant zou ook eerst geleidelijk - en eerder bij De Savorin Lohman dan 
bij Kuyper- aanslaan in breder kring. Voor Groen moge het een troost 
geweest zijn dat katholieken als Schaepman en Nuyens steeds meer waar
dering voor hem en zijn werk kregen ondanks Groens steeds weer opdui
kend wantrouwen, dat hem nog in 1871 mismoedig de kreet deed slaken: 
'geen vijftig jaar zijn er meer nodig om Rome de overheid te bezorgen' in 
Nederland. Zo erg is het niet geworden, al was vijftig jaar daarna de Rooms 
Katholieke Staatspartij inderdaad de grootste partij van Nederland. Had 
Groen nog ruim vijftig jaar verder kunnen kijken, zou hij dan verheugd 
geweest zijn over een politiek samengaan van katholiek en protestant in 
een CDA? Een duidelijk antwoord is niet te geven, omdat Groen in zijn 
denken en doen typisch aan de negentiende eeuw gebonden blijft. Het oor
deel van Schaepman bij Groens sterven; 'Zowel de persoonlijkheid als het 
werk van Groen van Prinsterer hebben kans op een Ianger historie dan 
Thorbecke' is voor een historicus een eeuw na Groens dood moeilijk te 
onderschrijven. 
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GROEN VAN PRINSTERER EN DE LUTHERAN EN 

door dr. G. Fafie 

De bekende uitspraak van Groen van Prinsterer: 'Stahl was luthers, ik bleef 
Calvinist' 1), zou kunnen wijzen naar een duidelijke afstand tussen hem en 
de aanhangers van de Augsburgse Confessie. Toch zijn er meer contacten 
tussen Groen en de sfeer van het Lutheranisme geweest dan vaak wordt ge
dacht. Niet alleen waren er verbindingen via personen en geschriften, maar 
ook mag worden gesproken van be'invloeding over en weer, zelfs wel lei
dend tot een scherpe polemiek, die evenwel de vriendschappelijke relatie 
nooit wilde verbreken. 
Grote mannen en hun geestelijke erfenis behoren niet aan een volk, kerk of 
partij. Luther's invloed beperkt zich zeker niet tot de Lutherse kerk, maar 
is heden ten dage nog voelbaar zowel in de hervormde en gereformeerde 
kerken in Nederland als in het Vaticaan te Rome; Thorbecke is niet het 
eigendom van de liberalen en Groen's geestelijke erfenis wordt niet alleen 
bewaakt door antirevolutionaire, christelijk-historischen en GPVers. 
Al zeer jong moet het woord 'luthers' voor Groen geen vreemde klank zijn 
geweest. Wanneer de leerlingen van de Nutslagereschool, welke hij als kind 
in Den Haag bezocht, de halfjaarlijkse openbare examens met aan het slot 
de prijsuitreiking hadden, vond dit plaats in de Lutherse Kerk aan de Lu
therse Burgwal. Zo heeft de jonge Groen het op 9 mei 1812 beleefd, dat 
'in tegenwoordigheid van het schoolbestuur, de stedelijke overheid en zelfs 
- na de inlijving van ons land bij Frankrijk - de Prefect' ook aan hem 
een prijs voor bijzondere prestatie werd uitgereikt 2). 

In zijn 'Handboek der geschiedenis van het Vaderland' schetste hij later de 
door Luther aangevangen Hervorming als 'terugkeering tot het Aposto
lisch geloof, vasthouding aan de Evangelie-waarheid, wederaanneming der 
leer, lange tijd gehandhaafd en door velen voorgestaan, ook in de Roomsche 
Kerk, maar door haar geestelijkheid miskend, bestreden, en ten doel van 
gruwzame vervolging gesteld'. En van Luther zegt Groen dat hij 'de reeks 
voortzet der Kerkvaders en andere getuigen die de goede belijdenis bele
den hebben'. 'Tegenover het zamenstel der Roomsche wanbegrippen en or-
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dinatie werd de groote waarheid der regtvaardiging door het geloof alleen 
op den voorgrond gesteld' 3). Dat de Hervormde Kerk in ons land' de be
voorrechte en heerschende' moest zijn, was voor Groen vanzelfsprekend. 
Evenzeer, dat haar leden 'bij uitsluiting' de bevoegdheid tot het vervullen 
der staatsambten in de 'Hervormde Staat' bezaten. Dat volgens Groen 
'de Lutherschen met achting werden behandeld' klinkt echter iets te opti
mistisch in de oren van hen, die weten van de wijze waarop het Amster
damse stadsbestuur aanvankelijk getracht heeft de samenkomsten der Lu
theranen onmogelijk te maken. 

De leermeester: Joan Melchior Kemper 
Wanneer Groen zijn handboek voor de vaderlandse geschiedenis schrijft lig
gen zijn academiejaren (1818-23) reeds geruime tijd achter hem. Als stu
dent in Leiden werd hij, evenals vele anderen in die periode, zeer geboeid 
door de hoogleraar in het natuur-, staats- en strafrecht Joan Melchior 
Kemper, die deze leerstoel vanaf 1808 bezette na tevoren de hogescholen 
van Harderwijk en Amsterdam te hebben gediend. De verhouding tussen 
leermeester en student ontwikkelde zich tot een zeer vriendschappelijke. 
Groen kwam meermalen bij Kemper aan huis en deze bezocht zijn leerling 
en diens ouders op hun buitenplaats Vreugd en Rust te Voorburg. 
De Lutheraan Kemper, die zich voor zijn kerkgenootschap en het door 
koning Willem I gestichte Evangelisch-Luthers Seminarium zeer verdien
stelijk maakte, was in Groens studententijd al een beroemd man. Tijdens 
de moeilijke jaren 1975-1813 had hij zich beijverd de vaderlandse geest 
levend te houden onder de steeds sterker wordende Franse druk. Toen 
heette het in een van zijn min of meer illegale verzetsgedichten: 'Slaaf te 
zijn en vrij te heeten, Voegt niet aan 't ronde Nederland'. 
Groen kwam door het contact met Kemper 'in de liberalistische damp
kring'. Het rationalistisch-supranaturalisme daarvan laat zich wellicht ty
peren door Kempers uitspraak: 'Het geloof en de openbaring kunnen aan 
de reden de hand reiken wanneer deze niet hoger klimmen kan; het godde
lijk gezag kan de gissingen der reden tot zekerheid verheffen, ... de reden 
zelf een onloochenbaar geschenk der Godheid' 4 ). In 1813, toen de onaf
hankelijkheid van ons land weer mogelijk bleek, was het Kemper geweest 
die op een beslissend ogenblik de juiste wending aan de stroom der ge
beurtenissen had gegeven. Gijsbert Karel van Hogendorp dreigde, ondanks 
alle goede wil, aan te knopen bij de toestand van 1795. De Prins van Oranje 
betitelde hij als Willem VI, het stadhouderlijke tijdperk met alle ellende 
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van provinciale souvereiniteiten leek terug te keren. Toen maakte Kemper 
zowel aan Hogendorp c.s. als aan de Prins van Oranje duidelijk dat een 
herboren Nederland alleen stand zou kunnen houden in bet nieuw begon
nen tijdperk wanneer door de Prins de souver~initeit werd aanvaard 5). In 
de; door Kemper opgestelde, proclamatie van 1 december 1813 beet bet 
dan ook: Het is geen Willem de Zesde ... Het is Willem I, die als Souverein 
Vorst, naar den wensch der Nederlanderen ... optreedt. Dat die souvereini
teit gekoppeld was aan een 'wijze constitutie' sprak vanzelf. 
Deze vooraanstaande Nederlander was niet alleen Groens leermeester maar 
betoonde zich, zoals Groen zelf getuigt, 'ook als diens vaderlijke vriend'. 
Toen Groen in 1824 persoonlijk op de hoogte werd gesteld van Kempers 
overlijden heeft hij 'bet verlies van den braven en edelen man, een verlies 
voor bet geheele vaderland, oprecht en levendig betreurd' 6). Groen had 
toen nog geen bezwaar tegen Kempers mening dat een 'kerk geen vereeni
ging van menschen moest zijn, die omtrent alle godsdienstige onderwer 
pen hetzelfde voor waar aannemen' doch veeleer een verbinding van hen 
'die dezelfde bron van godsdienstig geloof erkennen en huldigen' zonder 
de leden dier gemeente bet recht te betwisten 'uit die bronnen de waarheid 
naar eigen behoefte en naar eigen overtuiging af te leiden' 7). 

Een behoudend tegenspeler: Jeronimo de Bosch Kemper 
Door zijn biograaf Ambagstheer is J. de Bosch Kemper, de zoon van 
Groens leermeester J. M. Kemper, gekarakteriseerd als 'behoudend maat
schappijhervormer'. De Bosch Kemper was niet minder Lutheraan dan 
zijn vader. Als lid van de Evang. Lutherse synode en president-curator van 
het Evang. Luthers Seminarium oefende hij grote invloed in zijn kerkge
nootschap uit. Met Groen wenste hij 'de vriendschappelijke betrekking' te 
doen voortduren 'niettegenstaande zeer groot verschil in godsdienstige en 
politieke rigting' 8). Theologisch geen scherpslijper, als Lutheraan niet 
geneigd tot uitersten en daarom, ook bij affiniteit tot de 'Groningers', be
reid tot het bevorderen van een goede verstandhouding tussen orthodoxen 
en modernen. 
In de bekende kwestie om de schoolwet van 1857 stelde hij zich bewust 
naast de ethisch-irenische Van der Brugghen op. Hij kon voor deze mi
nister meer begrip opbrengen dan Groen en bestreed diens oordeel dat 
Van der Brugghen ontrouw zou zijn geweest aan zijn eigen zienswijze. In 
de vorm van een open brief toonde hij de ontwikkeling van Van der Brug
ghens denkbeelden over het onderwijs. De Bosch Kemper was van mening 

75 



dat de wet Van der Brugghen ruimte genoeg schonk aan bet christelijk 
element op de openbare school wanneer daar 'Christus met die spaarzaam
heid, welke voegt bij bet maatschappelijk onderwijs, genoemd kan wor
den' 9). Dit kwam overeen met De Bosch Kempers ideaal van de volks
school waar hij, evenals in geheel bet volksleven, Christus in bet middelpunt 
wilde plaatsen. Dat hij daamaast, evenals Thorbecke, aile kansen gaf aan 
hen, die voor hun kinderen bet bijzondere onderwijs begeerden, was voor 
deze tolerante man vanzelfsprekend. Aan Groen schrijft hij: 'Ik verheug 
mij over de uitkomst! Gij betreurt haar' 10). 

De vriend en tegenstander: Johan Rudolf Thorbecke 
Over de verhouding Groen-Thorbecke is al veel geschreven. De indruk die 
bij het lezen daarvan meestal achterblijft, is die van een hechte vriendschap, 
daterend uit de studiejaren in Leiden, welke allengs overgaat in een scher
pe tegenstelling op staatkundig gebied. Een tegenstelling gegrond in een 
verschil in geloofsbeleving, niet zelden in een zwart-wittekening aangebo
den. Dan staat een vrome, rechtzinnige Groen, die zijn staatkunde duide
lijk op de bijbelse boodschap fundeerde, tegenover een nuchtere. vrijzin
nige Thorbecke, die een vaag Christendom boven geloofsverdeeldheid zou 
hebben voorgestaan en daarmede in feite God buiten school en staat zou 
hebben gesloten. Kuyper kon dan ook, in zijn overigens markante herden
kingsartikel in De Standaard na Thorbecke's overlijden, met een zekere 
weemoed vaststellen, dat Thorbecke niet had doorzien dat alles uiteinde
lijk ging om 'een strijd om het geloof, om bet Kruis van Christus'. 11). 

Weliswaar zijn op bovenstaande voorstelling reeds correcties aange
bracht 12), maar de oproep van Puchinger 13) om 'die genen die door het 
Ieven zijn uiteengedreven, weer dicht bijeen te brengen, omdat ze z6 aileen 
in hun eenheid en tegenstellingen te verstaan zijn door het dankbaar nage
slacht' mag niet onverhoord blijven. Zowel Groen als Thorbecke zijn im
ners diep religieus geweest en wij trekken bet beeld scheef wanneer wij de 
tekenen van bet geloof bij Groen overal ontwaren en aanwijzen doch de 
kracht daarvan bij Thorbecke, misschien minder naar buiten tredend maar 
daarom niet minder bepalend, verzwijgen. 
Wie was dan deze vriend van Groen? Johan Rudolf Thorbecke stamde uit 
een gezin, dat tot de zeer medelevende !eden van de lutherse gemeente van 
Zwolle behoorde 14). Zijn vader had enige tijd theologie gestudeerd, maar 
was later in de familiezaak als tabakshandelaar gekomen. Hij werd ouder
ling van de Zwolse gemeente, was zeer bevriend met lutherse predikanten 
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en kon daardoor zijn begaafde zoon ook bij ds. G. F. Sartorius, in diens 
pastorie aan de Handboogstraat naast de Oude Lutherse Kerk te Amster
dam, een studentenkamer bezorgen. De alzijdige Sartorius, die later naast 
zijn predikantschap bijzonder hoogleraar aan bet Evangelisch-Luthers Sc
minarium werd, verzorgde ook een gedeelte van Johan Rudolfs onderwijs. 
Bij hem ging de jonge Thorbecke ter catechisatie en kerkte hij regelmatig. 
Van huis uit was Thorbecke in de sfeer van bet geloof ingeleid. Als veer
tienjarige sebree£ hij reeds aan zijn vader: 'Op uw vraag of ik noch aan 't 
lagelijksche gebed vasthoudt, kan ik met een gerust geweten ja antwoor

den' 15). Een jaar later schrijft hij op zijn kladvertaalschrift van Horatius 
met mooie letters o.m.: 'Vreest den Heer al de dagen uws levens en wandel 
op de paden welke Hij voor U geopend heeft. Laat dankbaarheid aan de 
hemel U tot godsdienstige betrachting aansporen' 16). 

Op 22 december 1816 werd Thorbecke op 18-jarige leeftijd door Sartorius 
in de Oude Lutherse Kerk aan bet Spui te Amsterdam tot lid van de ge
meente ingezegend. In de brief aan zijn ouders, waarin hij hun dit mede
deelt, schrijft hij over zijn hoop om op de eerste kerstdag' voor de eerste 
maal in mijn leven ten tafel te gaan en daardoor, 't geen ik reeds lang zoo 
vurig wenschtte, de oneindige verdiensten van de Zaligmaker des mensch
doms, meer onmiddellijk mij te vertegenwoordigen. Diep heeft mij de 
plechtigheid van gister getroffen, maar waardiger mij nog voorbereid, om 
't nachtmaal des Heeren te gebruiken .... Nooit, dat is U bewust, heb ik bet 
avondmaal zonder innige aandoening kunnen zien bedienen. Gij kunt dus 
afnemen (hieruit opmaken), hoe feestelijk mijn gemoed thans gestemd is 
nu ik zelve aan die goddelijke plegtigheid zal deel nemen' 17). 

Wanneer in bet volgend jaar in Zwolle pogingen worden gedaan de ge
meente te laten aansluiten bij de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk en 
Thorbecke's vader zich daarvan een vurig tegenstander toont, blijkt de zoon 
hevig geinteresseerd in deze zaak te zijn. Menig advies van kerkrechtelijke 
aard komt dan per brief naar Zwolle. 
Tijdens zijn Duitse reis toont Johan Rudolf in Erlangen waardering voor 
ds. J. Chr. Krafft, de predikant en hoogleraar door wiens optreden bet 
Beierse Reveil wordt omgebogen tot een meer confessioneel Lutheranisme. 
In Gent hoogleraar geworden komt hij volgens mondelinge overlegging 
'zeer trots voor zijn lutherse geloof uit' 18). In Leiden bezoekt hij meerma
len de diensten van ds. H. J. Matthes, die ook zijn kinderen doopt, terwijl 
hij er enige malen de avondmaalsdiensten mee viert. 19). 

Vriendschap met de recht-vrijzinnige ds. W. Hoevers in Den Haag leidde 
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er toch niet toe dat hij inging op diens verzoek lid te worden van de vereni
ging Licht, Liefde en Leven (voorloper van de Ned. Protestantenbond) Hij 
wenste blijkbaar niet betrokken te worden in de kerkelijke richtingstrijd 
van zijn dagen, sprak over zijn opvoeding door een orthodoxe moeder en 
zei zelfs: 'Ik weet niet wat onder moderne richting wordt verstaan'. In de 
Staten-Generaal kwam hij er duidelijk voor uit tot de lutherse kerk te be
horen. En als hij spreekt over het Christendom hoven geloofsverdeeldheid 
moeten wij denken aan het Christendom 'zoals het voorafgaat aan al het 
kerkelijk belijden' 20) waarvan hij zelf schrijft: 'Dat Christendom sluit geene 
bijzondere geloofsbelijdenis, noch die van anderen, noch de mijne uit' 21) 

Thorbecke is er innig van overtuigd dat hij na de dood, in het eeuwige Ie
ven, de geliefden zal wederzien. En deze man, bij velen overgekomen als 
koel en zakelijk is ook degene, die zich erop laat voorstaan, de kerstboom 
zelf te versieren 22). 

Wij konden slechts een ruwe schets geven van Groens vriend. Thorbecke 
was een gecompliceerde persoonlijkheid, maar juist daarom de moeite 
waard van nadere bestudering. In het Leidse studentengezelschap ontstaat 
de vriendschap met Groen. Tot 1830 correspondeerden zij regelmatig met 
elkaar. Ook de bezoeken ontbraken niet. Thorbecke schrijft aan zijn ouders: 
'In Den Haag heb ik met groot genoegen Groen van Prinsterer bij mij 
gezien en allerhartelijkst gevonden'. Groen, op zijn beurt, schrijft het zeer 
te zullen betreuren wanneer Thorbecke het vaderland zou verlaten 23). 

Wanneer Thorbecke vanuit Gent, waar hij hoogleraar is geworden, in Den 
Haag Groen heeft bezocht, schrijft hij, daarmede toch ook eerlijk een blik 
gevend op hun verhouding: 'Bij den heer Groen van Prinsterer heb ik ge
geten, zijn vrouw leeren kennen en hem vriendschappelijker dan ooit ge
vonden. Daar was tusschen ons bij de Akademie een half vijandige naijver, 
die nu, zou ik meenen, voor de meest opregte achting en genegenheid plaats 
heeft gemaakt' 24). 

Wanneer Groen hem, enkele jaren later, verzoekt zich duidelijk uit te spre
ken over de plaats van de religie in de politiek, getuigt Thorbecke van zijn 
huivering hierover te handelen, ook met een vertrouwde vriend. Toch wil 
hij niet zwijgen: 'In de stelling, dat Christendom het historisch middenpunt 
en de grondslag onzer wetenschap is, verschillen wij vermoedelijk minder 
dan gij denkt. De zwarigheid begint bij de toepassing. Dat regt, geschied
verklaring, het schoone en de wetenschap niet strijden mogen met de gods
dienstige waarheid, is mijne innige overtuiging. Maar volgt hieruit dat wij 
de staatkunde onmiddellijk nevens den Bijbel behooren te plaatsen? Door 
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godsdienst hebben wij bet besef eener onmiddellijke persoonlijke betrek
king tot de Godheid'. Thorbecke ziet echter verwarring optreden als dit 
gevoel de enige bron van de godsdienst zou zijn. Ook ziet hij Gods bekend
making niet slechts in de openbaring. Verschillende kringen van menselij
ke kennis en bedrijf acht hij door de ene goddelijke waarheid ingesloten. 
Ieder van die kringen heeft eigen wetten, die 'niet dan door een lange op
klimming van tusschenschakels samenhangen met den hoogsten wil'. Thor
becke wil dan ook de Staat eerst kennen vanuit 'zijn eigene, insgelijks door 
God gegeven, regels voordat hij de grondslag daarvan afleidt van God zelf. 
(Souvereiniteit in eigen kring?) 
Zowel in deze brief 25) als in andere uitspraken van Thorbecke heeft men 
wel de invloed willen opmerken van de Duitse wijsgeer Krause wiens pan
theisme Thorbecke op zijn Duitse studiereis had leren kennen. Dat pan
theistische gedachten overigens bij bet Lutheranisme niet geheel ont
breken, bewijst de uitspraak van Maarten Luther zelf wanneer hij zegt: God 
is overal tegenwoordig, zelfs in bet kleinste boomblad. Deze onmiddellijke 
ervaring van Gods presentie behoort tot de lutherse geloofsbeleving zoals 
wij die, ook bij andere Lutheranen met welke Groen contact had, terug
vinden. 26). 

Dat Groen zich hierin vanuit de Calvinistische sfeer wellicht minder kon 
vinden, bewijst nog niets tegen de intensiviteit en de betekenis van bet ge
loofsleven van zijn Leidse vriend wiens heengaan hem 'geweldig heeft aan
gegrepen' 27) en van wien hij zelf bet getuigenis gaf: 'Sedert aan onze eer
ste koning de regeerstaf ontviel, is Thorbecke zijn opvolger geweest, door 
genie en veerkracht' 2 8). Men kan zich afvragen of Groen deze woorden zo 
welgemeend en zuiver treffend had kunnen neerschrijven indien er toch 
niet een verbondenheid was geweest, reikend tot in de diepste lagen van 
hun menszijn: de geborgenheid in God. Daarom kon Groen, na de uiteen
zetting van hun onderlinge verschillen, oproepen tot 'ootmoedige dank aan 
onzen God voor den zegen en voor de beproeving beide, die ons in Thor
becke gewerd'. 

De Pruisische geestverwant: Friedrich Julius Stahl 
De diepste invloed vanuit bet buitenland heeft Groen wellicht ondergaan 
van de Berlijnse hoogleraar in bet staats- en kerkrecht: Friedrich Julius 
Stahl. Deze vertrouwensman van koning Frederik Willem IV van Pruisen, 
lid van de Staatsraad en leider van de conservatieve fractie in de Eerste 
Kamer, was op jeugdige leeftijd in Erlangen vanuit bet Jodendom toege-
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treden tot de Lutherse kerk. Reeds jong publiceerde hij een uitvoerige 
rechts- en staatsleer op christelijke grondslag, later gevolgd door verhande
lingen over de christelijke staat. Kort nadat Groen zijn 'Ongeloof en Re
volutie' had gepubliceerd, maakte de Groningse hoogleraar C. Star Numan, 
die goed op de hoogte was van wat in het buitenland verscheen, Groen 
op Stahl attent. Vanaf dat moment (± 1848) is Groen zich intensief in 
Stahls geschriften, die hij zich practisch alle aanschafte, gaan verdiepen. 
Het directe gevolg hiervan was dat Groen zich afwendde van de privaat
rechtelijke opvatting van de staat, zoals hij die van Von Haller had geleerd, 
naar Stahls publiekrechtelijke visie op de staat. Via 0. G. Heldrin~ kwam 
Stahls vraag in de Reveilkring naar de mogelijkheid om in ons land een 
christelijke politieke partij op te richten. Groen was zelf zeker niet de man 
voor zulk een organisatie, maar mede naar Stahls voorbeeld, gebruikte 
hij een dagblad, De Nederlander, om zijn ideeen te verbreiden. Stahl 
trachtte een alomvattend systeem, op de grondslag van de christelijke we
reldbeschouwing te geven, Groen wilde niet de architect van een nieuw 
huis zijn, maar wel aantonen waar het bestaande gebouw werd ondermijnd. 
Menigmaal zoekt Groen echter bij Stahl steun voor zijn opvattingen over 
het onderwijs en de staat. Op hem beroept hij zich bij het formuleren van 
zijn gedachten over de Revolutie, en zijn afkeer van reactie en contrare
volutie. Bij Stahl vindt hij verwantschap met zijn opkomen voor de chris
telijke staatsschool en voor een christelijke staat waarin de overheden zich 
gebonden weten aan de normen van Gods Wet en de doorwerking daarvan 
in de instellingen, die met de godsdienst te maken hebben, gewaarborgd is. 
Voor heiden is de kerk van eigen rechte en geroepen tot het wachterambt 
in de staat. Met Stahl verzet Groen zich ook tegen de leer van de dubbele 
praedestinatie en een daaruit voortvloeiende antithese op alle levensterrei
nen. Niet de vrije christelijke universiteit is Stahls ideaal, maar de christe
lijke staatsuniversiteit met daarnaast eventueel particuliere universiteiten 
voor humanisten en anderen. 
Verschillen tussen Groen en Stahl zijn er zeker ook. Groen staat minder 
positief tegenover de Roomskatholieken dan Stahl, die het ideaal van de 
Evangelische katholiciteit hanteert waarin een aantal bij de Romana be
waarde waarden tot hun recht moesten komen. En als Stahl zich in Groens 
ogen al te luthers opstelt, accentueert de laatste zijn Calvinistische afkomst. 
Groen was, naar hij zelf meent, in Stahls ogen 'te anglomaan en parlemen
tarisch' waar Stahl in de lutherse kerk 'fiir monarchische Loyalitiit das 
starke Fundament' bezat. Hun verhouding kan wellicht het beste worden 
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beschreven door Stahl zelf in de enige bewaard gebleven brief aan zijn 
Nederlandse geestverwant: 'Ich finde es ganz gegriindet ... wenn man Ihre 
Stellung in Holland mit der meinigen in Deutschland in vollige Parallele 
setzt'. Geen wonder dat Groen zich na Stahls overlijden (1861) geroepen 
voelt aan hem een uitvoerig geschrift te wijden; 'Ter nagedachtenis van 
Stahl'. Groen had in Stahl een erudiete bondgenoot gevonden in zijn strijd 
tegen de neutrale en v66r de christelijke staat al weet hij dat Stahl er, in 
een tijd van voortgaande secularisering, vooral op gericht is het bestaande 
christelijke erfgoed te bewaren terwijl Groen eerder de christelijke staat 
ziet als een wenkend ideaal waarvoor men zich sterk moet maken 29). De 
be'lnvloeding door Stahls optreden en geschriften zou wei eens de oorzaak 
kunnen zijn, dat D. Chantepie de la Saussaye - Honders heeft daar on
langs terecht op gewezen - kon schrijven: 'De Reveil had als zoodanig 
geen theologie', en dan, lichtelijk verwijtend kijkend naar Groen van Prin
sterer, daar aan kon toevoegen: 'Toen genoemde opwekking een meer we
tenschappelijk-systematisch karakter aannam, ontleende zij hare theorie niet 
aan de eigenaardige leer- en levensinrigting der Gereformeerden, maar 
meer aan die der lutherse kerk' 30). 

Slotopmerking 
Opmerkelijk mag het heten, dat het niet de leden van de eertijds heersende 
Hervormde kerk, maar die van het, ten onzent kleine, Evangelisch-Lutherse 
kerkgenootschap waren, die op critieke momenten in ooze historie vorm 
gaven aan de Nederlandse monarchie onder het Huis van Oranje. Het in
zicht van Joan Melchior Kemper maakte in 1813 van de voormalige 
Republiek der Verenigde Nederlanden een koninkrijk, dat gedragen werd 
door de gegoede burgerij. 
De stuwkracht van Johan Rudolf Thorbecke heeft dat koningschap in 1848 
gemoderniseerd tot een constitutionele monarchie met een verantwoordelijk 
ministerie, die gevestigd werd op de liberale middenstand. Op deze lijn 
doordenkend zou een latere historicus zich kunnen afvragen of de visie van 
de Lutheraan Ruppert, leerling van Stahl, er bij de kabinetsformatie van 
1973 toe heeft bijgedragen dat deze monarchie meer steun vond in en meer 
stem gaf aan de brede massa van de arbeidende bevolking. Groen van Prin
sterer heeft met al deze Lutheranen direct of indirect contact gehad en is 
daarom ook niet ontkomen aan het verwijt 'lutheraniserend' te zijn ge
weest. 
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GROEN ALS PARLEMENTARIER 

door mr. H. K. 1. Beernink 

Op de lagere school heb ik nog les gehad van een onderwijzer, die Groen 
van Prinsterer persoonlijk gekend had. Zijn vader was bestuurslid van een 
vereniging, die door Groen financieel werd gesteund en kwam een enkele 
maal bij Groen aan huis; zijn zoon mocht dan wei eens mee. Wie bij Groen 
voor een goed doel aanklopte, ging nooit met lege handen weg. Mijn on
derwijzer vertelde, dat, wanneer er een gouden tientje in het kerkzakje zat, 
dit betekende, dat Groen in de kerk was geweest. 
De grote betekenis van Groen lag echter niet op het terrein van de filan
tropie; wei op drie andere terreinen, nl. kerk, school en staat. Bovendien 
heeft hij naam gemaakt als historicus. 
Als een rode draad loopt door zijn welbesteed Ieven de wens om, wat hij 
noemde de Nationale, Historische, Christelijke beginselen te bewaren en 
te bevestigen. 
Groen heeft het daarbij niet gemakkelijk gehad. Ten dele lag dat aan hem 
zelf. Enerzijds miste hij de gave om zijn gedachten zodanig te formuleren, 
dat ook het gewone volk begreep, waarom het ging. Anderzijds heeft hij op 
beslissende momenten vaak een standpunt ingenomen, dat voor- en te
genstanders de wenkbrouwen deed fronsen, omdat het niet in overeen
stemming leek met vroeger verkondigde denkbeelden. 
Desondanks heeft Groen als parlementarHSr geschitterd. 
Prof. Rogier zegt over hem: ,Dank zij zijn ongemene eruditie, zijn stijlvol 
optreden, zijn getuigen zonder valse schaamte en zijn meesterschap over 
het woord, nam hij een positie van ongeevenaard gezag in de volksverte
genwoordiging in.". 

Groen werd voor het eerst Kamerlid in 1840. Na de afscheiding van Bel
gie was een grondwetsherziening noodzakelijk en deze moest behandeld 
worden door een Kamer in dubbele getale. Merkwaardig is, dat de Pro
vinciale Staten van Zuid-Holland zowel Groen als Thorbecke naar deze 
Kamer afvaardigden. 
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De grondwetsherziening van 1840 was vrij beperkt. Groen had wel verder 
willen gaan, met name wat betreft de Eerste Kamer. In een brochure, geti
teld 'Bijdrage tot herziening der grondwet in Nederlandschen zin' had hij 
de samenstelling en de werkwijze van de Eerste Kamer scherp gehekeld. 
Groens invloed was in 1840 nog gering. Zijn denkbeelden vonden weinig 
gehoor en speelden bij de totstandkoming van de grondwetsherziening geen 
rol van betekenis. Aan een ding heeft het Groen niet ontbroken, nl. aan 
ijver. Zijn adviezen en redevoeringen bij deze herziening van de Grondwet 
waren legio, maar het resultaat was gering. 
Groen sprak als lid van de dubbele Kamer over de wetsontwerpen, die be
trekking hadden op het Rijk en zijn inwoners, de Raad van State, de sa
menstelling van de Staten-Generaal, het inkomen van de Kroon, de over
zeese bezittingen en de stedelijke kiezerscolleges. 
Hij verzette zich onder meer tegen de splitsing van de provincie Holland in 
Noord-Holland en Zuid-Holland, evenals trouwens Thorbecke. 
Zeer scherp werd Groen aangevallen, toen hij zich verzette tegen de on
derwijswetgeving. Daartoe als het ware uitgedaagd, verklaarde hij van me
ning te zijn, dat het openbaar onderwijs niet aileen onchristelijk was, maar 
ook anti-christelijk. 
De redevoeringen van Groen vulden vele vellen van de Handelingen van 
de Kamer. Kort van stof was hij niet. Integendeel. Wat te zeggen van de 
volgende inleiding op zijn betoog in tweede termijn?: 'Het doet mij leed 
- aldus Groen - dat ik, door vele welsprekende en hooggeachte redenaars 
aangevallen, na deze langdurige beraadslaging, Uwe aandacht nog op ge
ruime tijd ter wederlegging en zelfverdediging behoef. Bij de meeste be
knoptheid zal ik evenwel niet kort zijn. Vergeeft het mij, om het belang der 
zaak. Al wat mijn eigen liefde mogt hebben getroffen, zal ik laten liggen; 
ik zal opnemen, wat, naar mij voorkomt, in het belang der waarheid tegen
spraak en ontzenuwing verdient.". 
Groen bleef altijd correct, maar kon tevens uiterst scherp zijn. Het was 
nooit zijn bedoeling een tegenstander te kwetsen, maar hij kon de begin
selen van zijn tegenstanders onbarmhartig geselen. 

Het duurde tot 1849, eer Groen tot lid van de Tweede Kamer werd geko
zen. Het district Harderwijk bracht hem in het parlement, waarin hij met 
enkele onderbrekingen tot 1857 heeft zitting gehad. 
Groen heeft in deze 8-jarige periode een bewonderenswaardige ijver en 
werkkracht ontwikkeld. Onderwerpen van staatkundige aard - waarbij 
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vooral bet onderwijs zijn belangstelling had -, van financiele, economische 
en sociale aard werden door hem behandeld. 
Meermalen werd hij op grond van zijn deskundigheid gekozen tot voorzitter 
van een afdeling of van een Kamercommissie. Vriend en vijand waren het 
erover eens, dat Groen behoorde tot de allerbeste Kamerleden. 
Ook naar betrekkelijk ondergeschikte zaken ging zijn belangstelling uit. 
Zo sprak hij, behalve bij vele begrotingshoofdstukken en belangrijke wets
ontwerpen, ook over het muntwezen in Nederlands Indie, over het tractaat 
met Belgie tot regeling van de wateraftappingen uit de Maas, de kosten 
van de rijkspolitie, de spoorweg van Semarang naar de Vorstenlanden, de 
afschaffing van tonnegeld en accijns op het geslacht e.d. 
Bij de behandeling van de Wet op de Kerkgenootschappen in 1853 hield hij 
een rede, die hem, zo hij nog leefde, bepaald niet het erelidmaatschap van 
de KVP zou hebben bezorgd; zij was sterk anti-papistisch. 
Noch de Gemeentewet noch de Provinciale wet konden de goedkeuring 
van Groen wegdragen. Hij leefde met zijn gedachten teveel in de dagen 
van v66r de Franse Revolutie om met allerlei nieuwigheden op het terrein 
van het binnenlands bestuur accoord te kunnen gaan. 
Hij verzette zich tegen de bouw van een paleis voor de Staten-Generaal, 
maar pleitte wei voor een gedenkteken ter herdenking van het opnieuw 
verkrijgen van ooze onafhankelijkheid in 1813. 
Briljante gedachten wisselden zich af met dorre verhalen over een of ander 
technisch onderwerp. 
Men wist overigens nooit precies, hoe Groen uiteindelijk zou handelen of 
stemmen. 
Typerend is het volgende gedeelte van de Handelingen van de Kamer van 
20 augustus 1853. 
Na intrekking van een door het toenmalige lid van de Kamer Ten Cate in
getrokken motie ontspon zich bet volgende ordedebatje: 

De Heer Groen van Prinsterer: 

De Voorzitter: 

De Heer Groen van Prinsterer: 

De Voorzitter: 

Ik vraag bet woord voor een persoonlijk 
feit. 
Een persoonlijk feit betrekkelijk eene 
motie van orde? De zaak is geheel af
gedaan. 
Ik wensch een antwoord te geven aan 
den Heer Van Hoevell. Als de Heer 
Van Hoevell maar weet dat ik een ant
woord voor hem gereed had. 
Ziet de Heer Groen dan van het woord 
af? 
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De Beer Groen van Prinsterer: 
De Voorzitter: 

De Beer Van Akerlaken: 
De Beer Groen van Prinsterer: 

De vergadering wordt gesloten.' 0 

Typiscb Groen! 

Neen; 
Indien de Vergadering er geen bezwaar 
in ziet aan de Heer Groen nog bet 
woord te verleenen, boezeer de Heer 
Ten Cata zijne motie beeft ingetrok
keno o o 
Ik vraag bet woordo 
Ik zie van bet woord afo 

Nu zou bet volstrekt fout zijn om te veronderstellen, dat Groen zich alleen 
maar negatief opsteldeo 
Vele amendementen op allerlei wetsontwerpen werden door hem ingediendo 
Voor de rechten van bet parlement was hij een warm pleitbezorger en last, 
but not least, met niet aflatende ijver kwam hij op voor een nieuwe on
derwijsweto 
Bekend 'is, dat hij, wat bet onderwijs betreft, enige malen van mening is 
veranderdo Hij wijzigde daarbij zijn taktieko Toch bezielde hem steeds een 
gedachte, nl. de kinderen op de scholen te brengen tot J ezuso 

Een dieptepunt in zijn leven is ongetwijfeld geweest zijn conflict met zijn 
vriend Minister Van der Brugghen, die in zijn wet van 1857 naar Groens 
mening de Bijbel van de school weerdeo Groen voelde zich door deze hou
ding zo gegriefd, dat hij onmiddellijk ontslag als Kamerlid namo Veel is 
er over dit conflict geschreveno Wat er allemaal precies gebeurd is, zullen 
wij nooit te weten komeno Was er sprake van een misverstand, voelde Groen 
zich gepasseerd en had hij zelf minister willen worden? Heeft Van der 
Brugghen zich welbewust van Groen gedistantieerd? Ondanks nauwkeurig 
bronnen-onderzoek zijn er allerlei onduidelijkhedeno Begrijpelijk, omdat de 
diepste roerselen van de menselijke ziel zich nu eenmaal niet voor een bron
nen-onderzoek leneno Een ding blijft overeind staan en dat is de grote liefd" 
en de niet aflatende zorg van Groen voor bet christelijk onderwijso Zien 
wij het fout, als wij beweren, dat ten diepste de vrees voor van staatwege 
uitgeoefende gewetensdwang hem daarbij inspireerde? 
Diep teleurgesteld door de houding van zijn vroegere vriend Vander Brug
ghen legde Groen in 1857 zijn Kamerlidmaatschap neero 
In 1862 keerde hij daarin terug als afgevaardigde voor bet district Arnhemo 
In 1865 moest hij zich wegens ziekte terug trekkeno 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de periode 1849-1857 veel meer spec-
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taculair is geweest dan de periode 1862-1865, al was Groen ook in de laat
ste periode een ijverig Kamerlid. 
Groen heeft de jaren 1862 tot 1872 zelf bestempeld als de moeilijkste en 
smartelijkste uit zijn Ieven. Hij was meer en meer vereenzaamd geraakt en 
had vrienden, waarmee hij jaren in en buiten de Kamer had samengewerkt, 
verloren. 
Wellicht heeft het oordeel van Prof. Buys, uitgesproken in 1865, dat mis
schien sedert 1848 geen lid van de Tweede Kamer meer gedaan heeft om 
de bevoegdheid van het parlement uit te breiden dan de Heer Groen, hem 
toch weer goed gedaan. 

Een van de hoogtepunten in Groens Ieven is m.i. geweest zijn houding bij 
de verkiezingen van 1871. 
Zou Groen toen op een andere wijze zijn opgetreden, dan zou de christe
lijke partijvorming in ons land waarschijnlijk een geheel ander verloop heb
ben gehad. 
Groen brak in 1871 radicaal met enige van zijn oude vrienden, die als an
ti-revolutionairen in de Tweede Kamer zitting hadden, maar naar Groens 
opvatting in wezen in de ban van het conservatisme verstrikt geraakt waren. 
Hij ging op bijzonder harde en niemand en niets ontziende wijze tegen deze 
partijgenoten te keer. Dit heeft hem veel vriendschap gekost. Hij adviseer
de zijn geestverwanten in den Iande niet Ianger de candidatuur van deze 
'conservatieve christenen' te steunen, maar slechts te stemmen op drie door 
Groen aanbevolen personen: Dr. A. Kuyper, Mr. L. W. C. Keuchenius en 
M. D. van Otterloo. Groens houding was in de ware zin van het woord 
een keerpunt in de voorgeschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij. 
De verkiezingen van 1871 liepen voor Groen slecht af. Geen van zijn can
didaten werd gekozen. En velen dachten, dat het met de anti-revolutionairen 
was afgelopen. 
Maar Groen zette door. Hij ondervond daarbij de krachtige steun van Dr. 
Kuyper. En wat niemand in 1871 gedacht had, gebeurde in 1888. Neder
land kreeg toen voor het eerst een rechts kabinet van anti-revolutionairen 
en rooms-katholieken. Voor wie in onze tijd wanhoopt aan de toekomst 
van de confessionele partijen - en wie zal ontkennen, dat deze toekomst er 
allerminst rooskleurig uit ziet - kan het feit, dat er in 17 jaar, mits er ge
werkt wordt en aan het beginsel wordt vastgehouden, heel wat kan veran
deren, een lichtpunt zijn. 
Groen heeft in 1871 nog overwogen zich opnieuw als Kamerlid beschikbaar 
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te stellen. Ik geloof, dat zijn candidatuur, gezien de toenmalige verhou
dingen, op een mislukking zou zijn uitgelopen. In 1868 had hij bij de 
stembus al een nederlaag geleden. 
Groen had zijn tijd als parlementarier gehad. 
Hij kon terugzien op een glansrol. 
Hij had beginselpolitiek gevoerd. 
Hij had als parlementarier zijn land en volk op uitstekende wijze gediend. 
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HET CDA-COMMENTAAR OP DE CONTOURENNOTA 

door L. A. Struik* 

Ben nationaal onderwijsplan nog verantwoord? 

'Samen verantwoordelijk voor het onderwijs1), het commentaar van 
de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU op de Con
tourennota2), geeft blijk van een levend gevoel voor de problemen 
die op de praktijk mensen in het onderwijs afkomen bij de groot
scheepse veranderingen die de Contourennota hun in het vooruit
zicht stelt. De veranderingsstrategie die de Contourennota ken
merkt, wordt in het commentaar niet gevolgd. In een der samen
vattingen wordt het immers scherp geformuleerd: 'Een herstruc
turering van het onderwijs kan slechts geleidelijk en in overeen
stemming met belanghebbenden worden ingevoerd'. Een tamelijk 
centrale uitgangsstelling, die een markant onderscheid aangeeft 
ten opzichte van de straffe regie die de Contourennota bij zorg-

* Mr. Struik is directeur van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onder
wijs. Dit artikel is een bewerking van de inleiding die de auteur heeft ge
houden op de CDA-studiedag over de Contourennota op 8 mei jl. in Am
sterdam. Deze bijdrage, die ook wordt gepubliceerd in 'Anti-Revolutionaire 
Staatkunde' en 'Politiek Perspectief', is begin augustus afgerond. (Red.). 

1) 'Samen verantwoordelijk voor het onderwijs', commentaar op de Contou
rennota; publikatie van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en 
CHU; Den Haag, 1976; 71 pag.; f 9,90. Te bestellen door overschrijving op 
giro 23 73 39 t.n.v. Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag; met de 
vermelding 'Commentaar Contourennota'). 
Kortheidshalve wordt in deze bijdrage gesproken van 'CDA-commentaar', 
enz. De verantwoordelijkheid voor de publikatie berust echter uitslui
tend bij de wetenschappelijke instituten. (Red.). 

2) 'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel - discussienota'; Tweede 
kamer, zitting 1974-1975, 13 459; Staatsuitgeverij, Den Haag; 1975. In po
litiek perspectief zijn reeds twee artikelen over de Contourennota gepu
bliceerd, nl. sociaal-economische beschouwing van prof. drs. D. B. P. Kallen 
(januari-februari) en een artikel van drs. N. S. Blans over het thema 'gelijke 
kansen' (mei-juni). (Red.). 
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vuldige waarneming kenmerkt. Want al is de geboden gelegenheid \1 

tot overleg en inspraak in de Contourennota niet !outer een lip- l: 
pendienst, toch overheerst daarin ten slotte, met name in de be-
schouwing over de strategische modellen, stellig de voorkeur voor 2 
het politiek-administratieve model en komt het politieke beslis- 1 
singsprimaat geprononceerd naar voren, al gaat dit sommige indi- 1 
viduele commentatoren zelfs nog niet ver genoeg3). 

Het CDA-commentaar benadrukt daarentegen op meerdere plaat
sen de betekenis van continue veranderingsprocessen, die zich 
slecht verdragen met geprepareerde en gedetailleerde bestekken 
en tekeningen die in de Contourennota voorkomen, waarvan een 
verstarrende invloed op 'spontane ontwikkelingsprocessen' wordt 
gevreesd. Met dit zware accent op aile aspecten van het verande
ringsproces - een uitgangspunt dat impliciet de strekking heeft 
om zo min mogelijk op lange termijn vast te leggen - heeft de 
commissie zich echter geblokkeerd in het prijsgeven van een oor
deel over de waarde van een nationaal onderwijsplan voor de lange 
termijn in het algemeen. Weliswaar wordt gewezen op de 'Schets 
van beleid voor 1973 en volgende jaren' (handleiding voor de Ka
merfracties van KVP, ARP, CHU; 1972), waarin de behoefte aan 
zo'n plan was opgenomen, maar de in het commentaar verwoorde 
afkeer van de commissie van niet van onderop gegroeide struc
turele ingrijpende veranderingen wettigt de conclusie dat de be
hoefte aan een nationaal onderwijsplan, die in 1972 nog werd 
onderschreven, thans kennelijk veel minder urgent wordt geacht. 
Daarmee zit in het commentaar, beschouwd als politiek stuk, een 
in het oog vallende zwakke plek. Het verwijt dat de grote nadelen 
van een zo lange termijnplanning (als de Contourennota p"reten
deert te zijn) blootlegt, gaat zijn doel voorbij als de minister er 
op kan wijzen dat zeker in de Kamer maar ook door organisaties 
in het verleden op de totstandkoming van een nationaal onder
wijsplan is aangedrongen. Een betere verantwoording voor het 
loslaten van die langetermijnvisies zou in het commentaar dan ook 
terecht zijn geweest, of tenminste een duidelijke uitspraak over de 

3) 'Commentaren rond de Contourennota', onder redaktie van drs. M. San
tema; uitg. Tjeewk Willink, Groningen; 1976. 
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wenselijkheid of onwenselijkheid ervan, los van de invulling door 
heersende politieke coalities. 

Zo zou het, wat de Contourennota betreft, een legitiem motief 
kunnen zijn, dat het aansturen op de integrale realisering- zij het 
het in contour, zij het reeds in concept - van een groot aantal 
soms betwiste beleidsdoelen tegelijk de goede kans oproept om 
het onderwijsveld te doen belanden in een langdurige periode van 
conflicten, zoals de polariserende uitingen rond de middenschool 
al duidelijk hebben gemaakt (en zoals het Concept-wetsontwerp 
Basisonderwijs, naar ik vrees, op onderdelen nog zal veroorzaken). 
Conflicten die groeien, terwijl zich over de sociaal-economische 
en financii:He realiseringsmogelijkheden van de Contourennota 
een dikke mist voltrekt. De commissie noemt het hoofdstuk over 
de financiering het 'vaagste onderdeel' van de Contourennota. Re
cente gegevens houden in dat de voor 1972 geldende macro-econo
mische kosten van het onderwijs (9,4% van het nationaal inkomen) 
zonder invoering van de plannen die in de Contourennota zijn 
ontvouwd, in het jaar 2000 zullen zijn gestegen tot 10,7%, en met 
integrale invoering ervan zullen komen op 12,9 tot 14,4% van dat 
inkomen4). 

Met het oog op dit laatste wordt het langzamerhand wel de hoogste 
tijd, dat politiek financiele 'haring of kuit' wordt gegeven. Want, 
is een zo intense discussie als thans wordt gevoerd, op zichzelf 
van grote betekenis, de grenzen worden overschreden als heel het 
land in een staat van opwinding wordt gebracht over zaken die 
financieel onuitvoerbaar zouden blijken. Er zal dan zeker een 
terugslag komen, voor de opwekking waarvan ik niemand de ver
antwoordelijkheid toewens. De 'luxe van twintig jaar praten in 
welvaart'5) zal dan zeker scherp worden gevoeld. 

Vrijheid van onderwijs en een tweede versie. 
De opstellers van het CDA-stuk aanvaarden in het algemeen de 

4) 'Commentaar op de Contourennota van een toekomstig onderwijsbestel, 
advies van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid; Den 
Den Hoag, juni 1976; pag. 108 en 124/125. 

5) A. J. Fibbe in Elseviers Weekblad, 7 februari 1976. 
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sociale uitgangspunten van de Contourennota (gelijke kansen, indi- p 
vidualisering, weerbaarheid), hier en daar met een waarschuwing s1 
tegen overtrokken politieke vertalingen ervan. De algemene uit- tc 
gangspunten van de voorgestelde onderwijsstructuur (voorbereiding 
op een volwaardig functioneren in de samenleving, levenslang le- E 
ren, onderwijs na 16 jaar toegespitst op de maatschappelijke wer-
kelijkheid, e.d.) worden globaal acceptabel geacht, zonder dat daar l 
instemming met de daarop gebouwde modellen, zoals met name de h 
middenschool en de bovenschool, uit volgt. De kritiek op het model b 
middenschool gaat zelfs zo diep, dat dit model vrijwel wordt af- I 
gewezen. Ret is dan ook tamelijk tegenstrijdig als de commissie i1 
in conclusie 10 op pag. 70 schrijft: 'Als de uitgangspunten van de t 
middenschool volledig gerealiseerd worden, zal dit een verbetering g 
zijn ten opzichte van de huidige situatie (-)'. Ook hier wordt een /1. 

duidelijke uitpsraak ten slotte vermeden. Gebrek aan durf of een i: 
gebrek aan overeenstemming? 1: 
Terecht voegt de commissie de vrijheid van onderwijs aan de i 
uitgangspunten toe. Zij dient 'onverkort' gehandhaafd te blijven. l 
Deze bijzondere aandacht, op meerdere plaatsen geformuleerd, is r 
verheugend. 2 

Bewindslieden ontworpen in de Contourennota immers een stelsel c 
van algemene beleidsdoelen en structuren, voor de toepassing l 
waarvan niet of nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs. 'Belangrijke afwijkingen' van de 
huidige rechten van zowel het bijzonder als het openbaar onder-
wijs worden zelfs in het vooruitzicht gesteld. Ook de overmatige 
nadruk die de Contourennota bij de beschrijving van de school als 
instelling legt op het nationale kader van doelstellingen en voor-
waarden waarbinnen de individuele school functioneert, voorspelt 
bij een ongewijzigde visie van de Contourennota een aanstaande 
beperking van de vrijheid van onderwijs. 

Ik ben daarom van mening, dat aan een herschrijving van de Con
tourennota, althans onder de politieke verantwoordelijkheid van 
de huidige minister van Onderwijs, vooraf moet gaan de behan
deling van de recent ingediende wijzigingsvoorstellen met betrek
king tot artikel 208 van de Grondwet. Bij die gelegenheid, nog in 
deze parlementaire periode vallend, kan het parlement zijn stand-
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punt inzake de vrijheid van onderwijs formuleren, waarmee de 
schrijvers van de tweede versie van de nota dan rekening dienen 
te houden. 

Ben genivelleerd profiel 

Het criterium gelijke kansen wordt in het CDA-commentaar ge
hanteerd op een wijze die zich niet bijzonder van de oppervlakkige 
benadering van deze norm door de Contourennota onderscheidt. 
In andere commentaren is al de vraag gesteld6) of de gelijkheid 
in het onderwijs niet moet betekenen dat er voor de minst-beguns
tigde kinderen meer en andersoortige voorzieningen moeten worden 
getroffen, en niet evenveel en gelijksoortige. Vermeerdering van 
kansen zal dan veeleer het uitgangspunt moeten zijn. In die optiek 
is ook gerechtvaardigde kritiek die de CDA-commissie uit op het 
hoofdstuk over het buitengewoon onderwijs in de Contourennota, 
in een breder perpectief te plaatsen. 
Hoeveel macht moet aan een blinde, hoeveel prestige aan een 
meervoudig gehandicapte, hoeveel inkomen moet aan een diep 
zwakzinnige worden toegekend in het Iicht van gelijke kansen op 
onderwijsresultaten en daarop volgende maatschappelijke weer
baarheid?7). 

Een andere distinctie is noodzakelijk, nl. dat er een comparatieve 
ongelijkheid bestaat naast distributieve. Een ongelijkheid in die 
zin dat ieder mens een uniek en zelfstandig wezen is met een eigen, 
aangeboren en verworven karakter- en persoonlijkheidsstructuur, 
met aandacht voor de authentieke en historische kenmerken van 
een mens. Een dergelijke vergunning zou het CDA-commentaar bij 
de behandeling van de visie op het kind en het mensbeeld een 
sterker relief hebben gegeven dan de erg eenvoudige verwijzing 
naar het bestemmingsplan van de mens, waartoe men zich beperkt. 
De eigenstandigheid van de menselijke persoon wordt gerealiseerd 

6) Rapport van de OESO (Organisatle voor Economlsche Samenwerking en 
Ontwikkeling); Parijs, 1975, 'Education and working life In modern society'; 
aangehaald In 'Uitleg', 1975, nr. 425, pag. 15. 

7) 'Contourennota in speciaal onderwijs', commentaar van het Werkverband 
opleldingen ten behoeve van speciaal onderwijs; juni 1976. 
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in het contact met anderen, maar ontvangt in de christelijke visie 01 
erop een diepere grond. Want daarin roept God de mens bij zijn is 
naam, en juist daarom is en blijft de mens geroepen om zichzelf m 
telkens opnieuw te bevrijden van de machten van binnen en van sc 
buiten, van natuur en cultuur. Het is de opdracht van de mens in m 
Zijn naam op zoek te gaan naar zichzelf.8). m 

d: 
De verhouding van die autonome mens tot de cultuur, de wereld 
en God is essentieel in het vormingsproces, omdat daarin wordt B 
teruggevonden hoe men denkt over de mens. Dat vormingsproces 
kan evenwel slechts bestaan in een vrije keuze voor een engage- D 
ment9) met een ander en met alle anderen, in het dus kunnen w 
groeien naar vrij aanvaarde idealen, waardoor het gedrag van de s1 
persoon zin en richting krijgt en waardoor de eenheid en iden- Z< 

titeit geleidelijk gestalte gaan krijgen. Onderwijs ontsnapt niet aan t< 
vragen van deze orde, zeker niet als het zich wil bekennen tot rr 
bijzonder christelijk onderwijs. e1 
De commissie beperkt haar kritiek op de in de Contourennota ge- s1 
hanteerde begrippen, zoals opvoeding tot maatschappelijke weer- u 
baarheid en sociale bewustwording te zeer tot de kanttekening 
dat deze begrippen geen al te politieke klankkleur mogen krijgen, V 
en heeft overigens de neiging deze uitgangspunten als een zaak van h 
terminologie te beschouwen. Kan men de opstellers van de Con- p 
tourennota niet wezenlijk eenzijdigheid verwijten als zij blijkens de n 
inhoud hoofdzakelijk oog hebben voor het door de mens leren be- g 
heersen van processen, voor het domineren, en veel te weinig voor n 
het leren te zijn, waarin de zingeving van het Ieven ook te maken s, 
heeft met de gebroken mens, het gebroken Ieven, het nietbereikte S 
geluk, de beperking, de mislukking? t: 

k 
In dat perspectief past meer de vorming tot het uiteindelijk vrij- P 
willig aanvaarde engagement, waarin ook dienstbaarheid aan en e 
verantwoordelijkheid voor de ander zichtbaar worden. De kritiek s 
die in de Contourennota het profiel van de verzakelijkte mens heeft 11 

B) Guardini: 'Wereld en persoon'. 1 

9) Cardoen en Ploem: 'Antwoord in vrijheid'; 1973. 
10) Drs. M. H. J. Zeijen: 'Reeds gebaande wegen of nog onbetreden paden?'; 

Discrede Katholieke Leergangen Tilburg, 17 oktober 1975. 
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ontwaard10) blijft daarom naar mijn mening geldend. Misschien 
is een en ander wel een gevolg van de overmoedige poging van de 
minister om een algemeen geldende mens- en maatschappijvisie te 
schetsen voor een zo delicaat en gedifferentieerd gebeuren als vor
ming en opvoeding van autonome mensen per definitie is, en die 
misschien daardoor wel op een genivelleerd profiel von die ge
dachte mens is uitgelopen. 

Beheersing van maatschappelijke tendensen buiten de school 

De rechtvaardiging van grootscheepse veranderingen in de onder
wijsstructuur dient volgens de CDA-commissie hoofdzakelijk te 
steunen op gewogen argumenten van onderwijskundige aard. Hoe
zeer ik ook aanvoel dat hiermee een tegenwicht wordt ingebouwd 
tegen de overtrokken waardering in de Contourennota van de 
maatschappelijke en structurele factoren, is deze basis toch wel 
erg smal uitgevallen. Er is daardoor een zekere tegenspraak ont
staan met de eerder door de commissie globaal aanvaarde sociale 
uitgangspunten van de Contourennota. 

Van Spaandonk 11 ) constateerde, dat ondanks vaak heel verschil
lende onderwijssystemen in Europa en Amerika de problemen 
praktisch overal dezelfde zijn en, meer nog, dat men de oplossingen 
nagenoeg in dezelfde richting zoekt. Die problemen blijken dan vol
gens hem niet of nauwelijks van onderwijskundige aard te zijn 
maar komen in hoofdzaak van buiten het onderwijsveld en zijn van 
sociologische maar nog meer van politieke en financi(He aard. Van 
Spaandonk releveert dat de noodzaak tot vernieuwing om een vier
tal grote thema's draait nl. permanente educatie, gelijkheid van 
kansen, openstelling naar het leven buiten het onderwijs, partici
patie van de leerling. Dat betekent dan dat de druk van buiten de 
eigenlijke onderwijssector in een directe spanning kan komen te 
staan met het ontbreken van een behoefte aan diepgaande hervor
ming van de werkers in de school. Dit laatste behoefte, of het ont-

11) Van Spaandonk: 'Over de grenzen', in de door hem geredigeerde bundel 
'Leren langs lange lijnen - de Nota Contouren van een toekomstig onder
wijsbestel gewikt en gewogen'; uitg. Samson, Alphen aan den Rijn, 1976; 
pag. 179-198. 
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breken ervan, is voor de CDA-commissie een zwaar criterium. Zij v2 
sluit als zodanig aan bij het evenwicht dat de commissie bepleit m 
tussen structurele onderwijsvernieuwing en procesmatige ontwikke- dt 
ling, een opvatting die mij sympathie heeft. Maar men is er niet uit o< 
met de gedachte om het vernieuwingsstreven zeer sterk of bijna dE 
exclusief te koppelen aan tekenen die zich voordoen in het conti- ti1 

nue proces van verandering, omdat de behoefte aan concrete en er 
zichtbare vormgeving van vernieuwingen ook rust op stuwende V< 

maatschappelijke factoren van buiten het onderwijsveld zelf. Het d 4 

is juister om dit onder ogen te blijven zien en deze factoren zodanig d: 
te beheersen dat zij de continuiteit van het onderwijsproces niet d1 

schoksgewijs afbreken, dan het opdringen ervan te negeren. Deze k1 

laatste neiging heb ik in het CDA-stuk gesignaleerd. zi 

De mondige school 

Mogelijk ook daarom is de rol van de school door de commissie 
niet beoordeeld vanuit de toekomstige positie waarin zij naar re
delijke verwachtingen, ook internationaal gezien, zal komen te 
staan. Hoewel de permanente educatie en de Open School genoeg
zaam aandacht in het CDA-commentaar ontvangen, zijn de gevolgen 
van dergelijke ontwikkelingen voor de funktie van de school nog niet 
consequent doordacht. 

De toekomstige school van de Contourennota blijft de leerling in 
tijd en ruimte vangen in een vrij strak gemodelleerde structuur. 
Men kan zich afvragen waarom aan nieuwe modellen zo'n behoefte 
bestaat als de toekomstige school een veel bescheidener rol zal gaan 
spelen, zoals zij al doet sinds de intrede van het 'derde milieu' 
(massamedia, verborgen mede-opvoeders). De verdere organisatie 
van systemen van wederkerend leren zal zulks nog meer gaan 
onderstrepen. En als vrij algemeen wordt aangenomen dat de 
schoolresultaten maar zeer betrekkelijk aan de school te danken 
zijn, zijn de omstandigheden drastisch veranderd sinds de periode 
aan het einde van de 19e eeuw waarin het project van volksonderwijs 
de stoot heeft gegeven tot de alfabetisering van de massa. 

De school is reeds geruime tijd bezig zijn monopolie van overdracht 
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van kennis en kunde te verliezen en is nog slechts een schakel naar 
meerdere vormingswegen. De verwachtingen die de opstellers van 
de Contourennota nog hebben van de betekenis van de school -
ook al gebruiken zij termen als funderend onderwijs en basison
derwijs - zijn daarom sterk overtrokken en eigenlijk conserva
tief; zij leggen een zware hypotheek op onderwijsgevenden, ouders 
en leerlingen. Weliswaar heeft de CDA-commissie een scherp oog 
voor de relatieve betekenis van de schoolstructuren, maar meer in 
de betekenis van die stucturen voor de inhoud van het onderwijs 
dan gemeten naar de verschuivende verwachtingen die men van 
de school kan hebben. In de dubbele taak van de overdracht van 
kennis en cultuur en van ontwikkeling in individuele en sociale 
zin vindt de huidige school slechts moeizaam een wankel even
wicht12). Het is een vooruitgang als die ontoereikendheid eindelijk 
eens wordt erkend, opdat de komende school het thans vaak ver
waarloosde primaat van de opvoeding als zelfvorming van de au
tonome mens meer gestalte kan geven. 
Ook het in de Contourennota weergegeven streven naar een alles 
omvattende opbouw van een 'netwerk' van op elkaar afgestemde 
verzorgingsstructuren rond de school getuigt van een visie die de 
school nog een overmatige taak toekent. Met daarbij het gevaar 
dat daaruit ten slotte een zo zware, overheersende verzorgende 
infrastructuur te voorschijn komt, dat de onmondigheid van de 
school er door wordt vergroot. Waarschijnlijk een gevolg van een 
welzijnsoptiek die op die overtrokken verwachtingen steunt en de 
school tot een gevangene kan maken. Ook daarom is de definitieve 
regeling van de subsidH!ring van schoolbegeleidingsdiensten van 
vitaal belang namelijk om ongewenste ontwikkelingen in de rich
ting van een zo ware infrastructuur te voorkomen. 

Synchronisatie van beleid 

De herschrijving van de Contourennota wordt door de CDA-com
missie aan een aantal meer technische voorwaarden gebonden, 
zoals o.a. betere kostenberekeningen, concretisering van regiona-

12) Rodriguez: 'L'education permanente', in: Documentation et Information 
pedagogiques, 46e annee, no. 185; 1972, pag. 9-43. 
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Iiseringsvoorstellen en analyses van bevoegdheden van beheer en 
bestuur. De commissie is overigens blijkbaar geneigd de herschrij
ving van de nota, waartegen zij op vitale punten ernstige, soms 
zelfs principii::He bezwaren heeft, over te Iaten aan de verantwoor-
delijkheid van de minister. Ik heb daarover ernstige twijfels. Waar- } 
om wijdt de Tweede Kamer niet eerst een geintegreerd debat aan I 
de Contourennota, opdat de minister met de meningen in het par-
Iement bij het schrijven van zijn tweede versie rekening kan hou- ( 
den? De visie van het parlement is even onmisbaar als de overige 
reacties in eerste termijn, die in grote aantallen binnen zijn ge- 1 
komen of nog zullen komen. Ik heb reeds gesteld dat de recente 
voorstellen tot wijziging van de Grondwet een wezenlijk verband 
met de inhoud van de Contourennota hebben. Er is daarom aile 
reden voor een zekere synchronisatie. 

De politieke betekenis van de Contourennota in de eerste versie 
daagt de Kamer daartoe nog meer uit. Het is bovendien verwijt
baar indien men - zoals het CDA-commentaar doet - de minister 
waarschuwt om delen van de Contourennota niet onderhands te 
realiseren, en hem tegelijk zijn gang laat gaan, onder meer bij 
concepten als voor het basisonderwijs, waarin sommige opvattin
gen uit de Contourennota worden uitgewerkt. 
Het gevolg daarvan is tenminste een aanzienlijke bestuurlijke on
duidelijkheid. 

Ook de gedachten van drs. M. H. J. Zeijen13), met name over een 
staatscommissie voor de vernieuwing van het onderwijs, kunnen 
in de voorgestelde procedure een meer adquate behandeling ont
vangen dan een eenvoudige afwijzing daarvan, die de minister van 
Onderwijs zich heeft veroorloofd met een beroep op zijn politieke 
verantwoordelijkheid. Juist daarom, zou ik zeggen. 

13) Zie zijn reeds aangehaalde diesrede. 
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KUNST CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ 
IN DRIEHOEKS VERBAND 

Of: zoals moe piepers kookt...... dat is pas kunst! 

Beschouwingen bij een nota 
'KUNST EN BELEID' 

van een medewerker* 

... Zeker is, dat het levensgevoel van een tijd de kunst richting 
geeft, dat de begaafdheid van een tijd om het Ieven als geheel 
te overzien en te vatten, het vermogen van een periode om het 
Ieven buiten zich te stellen, te objectiveren, beslissend zijn voor 
de stijl. En dat de stijl hier een ander woord is voor - althans de 
mogelijkheid van - uitdrukking van het heilige. 
. . . de kunst is altijd het grootst geweest, wanneer zij zich in 
dienst stelde van een grote gedachte, een groot beset, een 
groot, bovenpersoonlijk gevoel. Mits deze dienst niet was een 
knechtschap, doch een levensgemeenschap, een in elkaar door
dringen van kunstvorm en levensinhoud'. 
Prof. Dr. G. van der Leeuw: Wegen en Grenzen (2e dr. A'dam 
1948, p. 450/451). 

Het is geen eenvoudige zaak om in dit tijdschrift enige- uiteraard 
voor de Unie en haar kring relevante - beschouwingen te geven 
naar aanleiding van de zojuist door de Minister van CRM aange
boden nota 'Kunst en Kunstbeleid'. Hiervoor zijn tenminste drie 
redenen aan te voeren: 

a. DE BEGRIPPEN KUNST EN CULTUUR zijn bepaald niet nauw 
omschreven; de inhoud die er vanuit verschillende' levens- en 
wereldbeschouwingen aan gegeven wordt, is veeleer aan - vaak 
stormachtige en sterk uiteenlopende - ontwikkelingen onderhe
vig; 

b. DE NOTA heeft zich niet aan die warreling van begripsinhouden 
kunnen onttrekken en 

• Naam van de auteur bij de redaktie bekend. 
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c. een EIGENTIJDSE CHRISTEN-POLITIEKE CULTUUR OPVAT
TING is onvoldoende uitgewerkt om de nota te toetsen aan een 
dergelijke opvatting. 

Alvorens wij op de nota zelf in kunnen gaan, dient derhalve enige 
opheldering verschaft te worden omtrent de begrippen cultuur en 
kunst en in bet kart weergegeven te worden, wat de jongste CH
en uiteraard oak CDA-programma's inhouden in dit verband. 
Onopzettelijk zullen daarbij en bij de bespreking van de nota en
kele aanzetten gegeven kunnen worden voor ontwikkeling van 
opvattingen waarmee vanuit christelijke kring bijgedragen kan 
worden aan een eigentijds cultuurbeleid. 

HET BEGRIP 'CULTUUR' 

Vele van de belangrijkste bijdragen uit geestverwante kring aan 
bet denken over cultuur en cultuurbeleid zijn en worden de laatste 
jaren ongetwijfeld geleverd door PROF. DR. C. A. VAN PEURSEN, 
hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Gezaghebbend, maar verre van eenvoudige kost is diens 'Strategie 
van de Cultuur' (1970; 3• dr. 1973). 
Een sterk vereenvoudigde uitgave daarvan verscheen in de serie 
'Elsevier Informatief', onder de titel 'Cultuur in Stroomversnelling' 
(1975). Deze versie bevat niet alleen een visie op de huidige storm
achtige veranderingen (a.m. onderwijs, ruimtelijke ordening, leef
milieu etc.) tegen de achtergrond van cultuurhistorische ontwik
kelingen; de schrijver heeft ermee tevens een handleiding willen 
geven voor een concreet cultuurbeleid. 
Zowel voor studie en vormingswerk, als bij bestuurlijke arbeid, 
vakverenigingswerk en - uiteraard - politiek op landelijk, regio
naal en plaatselijk vlak is 'Cultuur in Stroomversnelling' van grate 
vormende en informatieve waarde. 

VAN PEURSEN geeft aan, hoe bet cultuurbegrip vroeger vooral 
statisch werd opgevat: als de voorbrengselen van de scheppende 
geest en dan vooral beperkt tot de 'hoogste' scheppingen op bet 
gebied van de 'vrije kunsten': schilderskunst, muziek, letterkunde, 
theater enz. Cultuur werd aldus vooral beschreven als een 'zelf
standig naamwoord'. 
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Mede onder invloed van archeologen resp. zendelingen, ontdek
kingsreizigers en (sommige) koloniale bestuursambtenaren deed 
een anthropologisch cultuurbegrip zijn intrede: dit had vooral be
langstelling voor aangeleerd (d.w.z. traditioneel) gedrag, zelfver
vaardigde voorwerpen, normen, waarden en symbolen van volke
ren uit een ver verleden of uit verre werelddelen. Die kregen zo er
kenning als 'primitieve culturen'. 
Tegenwoordig, aldus VAN PEURSEN, wordt cultuur gezien 'als de 
levensuiting van ieder mens en iedere mensengroep: anders dan het 
dier leeft de mens niet zomaar in de natuur, maar verandert hij die 
natuur voortdurend', wordt cultuur 'in verband gebracht met een 
veelheid van gedragspatronen'. 
'Er is dus sprake van zowel verbreding als dynamisering van het 
cultuur begrip'. Tot zover deze reformatorische denker. 

Het spijt mij, dat wij naar mijn mening nog niet geheel toe zijn aan 
bespreking van de nota. Het verdient nu aanbeveling, nog even ver
der te graven naar de betekenis van 'cultuur'. Daartoe leze men bv. 
het verslag van een in december 1974 onder auspicien van de Natio
nale UNSCO-Commissie gehouden symposium over 'Cultuur en 
Cultuurbeleid'. 

Enkele bevindingen daarvan waren o.m. dat 'cultuur'. 
- betrekking heeft op de kwaliteitsaspecten van en in de samen

werking ('niet zo maar Ieven'?); 
- gezien kan worden als een Ieerproces, gericht op de individuele 

en collectieve bevrijding van de mens; 
- niet beperkt dient te worden tot bepaalde delen van de bevolking 

of tot bepaalde levensgebieden, maar 
- het hele gebied van creativiteit, overdenking en vorming omvat. 

Aan de andere kant werd erkend, dat voor de formulering van een 
beleid onvoldoende houvast wordt gevonden bij wat hierboven als 
anthropologisch cultuurbegrip werd omschreven (en dat, op onze 
tijd en samenleving toegepast, door sommigen wordt verstaan als 
'alle vormen van gedragingen en levenswijzen van mensen en men
sengroepen'). 
Het zal, aldus genoemd collogium, nodig zijn om 'groeikernen 
van beleid' (aanzetten en aanknopingspunten) te zoeken; criteria 
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te formuleren op grond van belevingswaarden in de samenleving 
en beleidsinstrumenten te kiezen (bv. kunstzinnige en culturele 
vorming; decentralisatie van beleidsformulering en van deelname
mogelijkheden en verlaging van- financiele- reserves). 

Tenslotte kan nog gewezen worden op een definitie die in apri11976 
werd gegeven door een UNESCO bijeenkomst van regeringsdes
kundigen, gewijd aan de 'verzekering van vrije, democratische toe
gang van de volksmassa's tot de cultuur en hun aktieve deelname 
aan bet culturele !even van de samenleving! (Opm.: bet zou een 
apart artikel vergen om uit te leggen, waarom bier niet eenvoudig
weg gesproken kon worden van 'vrije deelname aan bet culturele 
!even'; daarachter schuilen grote cultuur-politieke, ja zelfs fun
damenteel-politieke tegenstellingen tussen West, Oost en ontwikke
lingslanden!). 
De vergadering aanvaardde een definitie, waarbij bet cultuurbegrip 
'Zo werd verruimd, dat het alle vormen van creativiteit en expres
sie omvat, zowel van groepen als van individuiin, hetzij in hun levens
wijzen, danwel in kunstzinnige bezigheden'. 
Naar bet lijkt, zijn de voornaamste bruikbare elementen van een 
vernieuwd cultuurbegrip, zoals hierboven geschetst, in deze defi
nitie op heldere wijze bijeengebracht. 

CDA- EN CH- PROGRAMMA'S 

De CDA-schets van beleid van 1972 begaf zich niet in algemene 
uitgangspunten, laat staan over cultuur. Onder 'CRM' (de schets was 
naar begrotingshoofdstukken ingedeeld) onderscheiden naar 

- welzijnsbeleid: o.m. sociaal-culturele vorming en creatieve ont
wikkeling en 

- kunstbeleid: verhoogde creativiteit en expressiemogelijkheden 
door kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening, 
alsook 

- bet betrekken van kunstenaars bij bet vormgeven aan de samen
leving. 

Dit waren duidelijk inderhaast samengeraapte ideeen met dou
blures (creatieve ontwikkeling I verhoogde creativiteit), lacunes 
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(o.m de hele terreinen van letteren- muziek- dans - theater- film -
musea - monumenten - archieven - oudheden!) en een modieuze 
krul in de staart. 

Het antwerp-programma van het CDA vermeldt noch in zijn in
leiding, noch onder de kenmerken van de beoogde samenleving 
ook maar eenmaal het woord cultuur. Pas in de uitgangspunten 
wordt, onder 'Menselijke ontplooiing' in een adem gesproken van 
onderwijs- en cultuurbeleid (zijnde: kort samengevat: een geheel 
van voorzieningen, gericht op voorming en persoonlijke ontplooiing, 
met respectering van de ouderlijke verantwoordelijkheid en bevor
dering 'van de levenskracht van groepen die de samenleving cul
tureel dragen'). Voor die nevenschikking van cultuur en onderwijs 
is aanleiding te vinden in de elementen van cultuur als leerproces 
en traditie, d.w.z. overdracht. 
In het program zelf daarentegen wordt cultuur in een (niet verder 
uitgewerkt) verband gebracht met recreatie en communicatie. Dit 
is interessant: de koppeling cultuur/communicatie is zeer modern 
en be nadrukt het ook al door Vander Leeuw- zie de citaten aan 
het begin - onderkende bovenpersoonlijke aspect van kunst en 
cultuur. 
Opmerkelijk is ook de aanhef van de cultuurparagraaf: 'Zorg voor 
de cultuur behoort tot het beleid van alle departementen'. Oven
gens bevat de paragraaf weinig nieuws, enkele oppervlakkigheden 
en - door tamelijk willekeurige keuze van enkele deelaspecten 
- nog tal van lacunes. 
Van meer belang zijn enkele elementen van de toelichting: het 
vooropstellen van het samen doen, ook in de cultuur; de bereik
baarheid daarvan zowel in aktieve als passieve vorm en vrijwaring 
van de kunst t.o.v. 'wezensvreemde motieven en commerciele druk 
en gerichtheid. 

Beginsel- en werkprogram van de CHU van 1970 (het mag met 
enige voldoening geconstateerd worden) brengen ons wei verder met 
nog steeds actuele passages over accomodaties voor culturele 
activiteiten; behoud van cultuuruitingen uit 't verleden; doelma
tigheid; spreiding van middelen over traditionele en nieuwere vor
men van expressie; en tenslotte; veel meer uitgewerkt dan in de 
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CDA-stukken, de inschakeling van kunstenaars bij de inrichting 
van woon-, werk- en Ieefklimaat van de mens en een daartoe in te 
stellen afzonderlijke Rijksdienst. 

OPZET EN STRUCTUUR VAN DE NOTA 
'KUNST EN KUNSTBELEID'. 

Na de discussienota Kunstbeleid van minister Engels (1972) heeft 
de huidige minister van CRM deze, voorzi envan zijn eigen ziens
wijze, om commentaar gezonden aan lagere overheden, instellingen 
en organisaties. Begin 1974 hebben discussies met het departe
ment plaatsgevonden die een nieuwe fase inluidden van een voor
lopig nog niet afgesloten herbezinning op het kunstbeleid. De hui
dige nota is echter niet bedoeld als herzien discussiestuk maar als 
een nieuw stuk, waarin op basis van algemene uitgangspunten van 
regeringsbeleid de doelstellingen en middelen van het kunstbeleid 
worden ontvouwd. 
Daarbij wordt al in de inleiding gewezen op de raakvlakken met 
onderwijs en massamedia (zie boven). Ook wordt in de nota reeds 
vooruitgegrepen op een bestuurlijke herindeling van het land. Het 
nauwst zijn uiteraard de relaties met het in brede zin opgevatte 
cultuurbeleid en het welzijnsbeleid. 
Tenslotte wil de nota 'Kunstenaars en kunstactiviteiten in het cen-
trum van de belangstelling brengen ...... 66k in moeilijke tijden ..... .', 
hetgeen een wat overtrokken formulering mag heten. 

De inrichting van de nota is in drie delen: 

I algemene uitgangspunten; 
II organisatorische en bestuurlijke structuur en 

III waarin 'de uitgangspunten en de verdeling van de verantwoorde
lijkheden op elkaar toegepast worden. 

Deel I omvat de paragrafen Algemene uitgangspunten I De kunst I 
Het beleidsterrein I De doelstellingen van het kunstbeleid (zelfstan
digheid en beschikbaarheid van de kunst; participatie) I De finan
ciering I Enkele afzonderlijke problemen (maatschappelijke rele
vantie; artistieke kwaliteit; vrijheid en onafhankelijke van kunst en 
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kunstenaar; democratisering van de kunstinstellingen; de indivi
duele kunstvakbeoefening; kunst en massa-media). 

Deel II bevat twee hoofdstukken: 

1. Algemene bestuurlijke en organisatorische uitgangspunten en 
hun betekenis voor het kunstbeleid. 

2. Nadere concretisering van het voorzieningenpatroon - de be
stuurlijke verantwoordelijkheid - de financiering. 

Deel III is eveneens tweeledig: 

1. Algemene onderwerpen (deskundigheid; ontwikkeling en ver
nieuwing; kunstzinnige vorming; informatie en documentatie 

2. De terreinen van de kunst. 

Tenslotte een negental bijlagen: 
1. Verslag van deal genoemde discussies van begin '74. 
2. Uitwerking van het budget kunsten voor 1976. 
3. Interimrapport over de proeve van een doelstellingenschema 

voor het Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken van CRM. 
4. Overzicht leden Centraal Beraad Muziekbeoefening. 
5. dito Centraal Dansberaad. 
6. dito Centraal Beraad Dramatische Vorming. 
7. dito Centraal Beraad Beeldende Vorming. 
8. dito en adviserende instellingen Centraal Fim Beraad. 
9. Overzicht van een verdeling van de taken, genoemd in deel III, 

hoofdstuk I, over de diverse bestuurslagen. 

Gezien de voor dit artikel noodzakelijk te achten inleiding over 
het cultuurbegrip etc., kan ditmaal niet de gehele nota (ongeacht 
de bijlage 193 gestencilde pagina's!) besproken worden. Hier be
perken wij onze beschouwingen tot de algemene uitgangspunten, 
de definitie van 'kunst', het beleidsterrein en de - doelstellingen. 
Op de verdere uitwerking daarvan hopen wij te gelegener tijd nog 
terug te komen. 

Algemene uitgangspunten 

Al direct- en in weerwil van woorden als 'analyse' en 'onderschei
den' - wordt duidelijk gemaakt 'dat er geen nauwkeurige grens-
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lijn te trekken is tussen kunst- en cultuurbeleid. Gevreesd dient 
echter te worden, dat er geen sprake was van onmogelijkheid, maar 
van onvermogen. Uiteraard is de afgrenzing moeilijk van het on
derdeel ten opzichte van het geheel: wij moeten immers het kunst
beleid zien als onderdeel van het (breed opgevatte) cultuurbeleid. 
Van dit laatste heeft de regering nog geen afgeronde totaal-concep
tie waarvan een kunstbeleid af te leiden zou zijn. Anderzijds bad
den de opstellers kennelijk behoefte om de hun opgedragen taak 
ten uitvoer te brengen binnen een ruimer beleidskader. Bovendien 
isde verleiding altijd groat om aan een zaak A een dimensie te 
verlenen die ook van belang kan worden voor zaak B: de ene beleids
sector bepaalt en beperkt aldus de bewegingsruimte voor de andere 
(bv. voor de welzijnssector in engere zin) en de bewindsman kan 
hopen, zich zo een latere discussie te kunnen besparen op een 
wellicht controversieler terrein. 
Het resultaat is: begripsverwarring alom in deze nota (nog daar
gelaten zulke taalkundige kunststukken als 'invalshoeken...... die 
zich richten op') 

De plaats van de kunst in het regeringsbeleid is goed voor enige 
loze kreten: 'Waarom stelt de regering een beleid van eerlijker 
verdeling van materiele en culturele goederen zo centraal? 
Omdat simpele overwegingen van rechtvaardigheid dit eisen. Zo'n 
zin is goed voor een verkiezingspamflet, evenals de daarop volgende 
buiging naar intemationale solidariteit, met name met de Derde 
Wereld en naar de grenzen van de groei. Wil men inderdaad, zoals 
de nota stelt (maar is deze nota daarvoor wei de plaats?!) belanden 
'in de kern van het verdelingsprobleem', dan is een gedegener be
toog vereist. 
Men had wellicht kunnen volstaan met een simpele verwijzing naar 
de uitgangspunten van het regeringsbeleid (wat wij daarvan ook 
mogen vinden, vanuit een CH-optrek). Nu wordt de komende dis
cussie rond de nota belast met een aantal discutabele formuleringen 
van die uitgangspunten. Wat nu te denken van deze mooie: 'Niet 
Ianger belast door zulke(?) grate verschillen in kennis, macht en 
inkomen kan men in vrijheid met anderen in contact treden, kan 
men op een wijze die voordien niet of nauwelijks bestond met 
andere mensen en andere cultuuruitingen sociale relaties aangaan'. 

114 

J 
c 
11 

( 

2 



Joechheisa - Joechhei en vervolgens overgaan tot de orde van de 
dag! Dit is geen maatschappij - of cultuurvisie meer, maar geleuter. 
Men kan van de CRM-bewindsman bezwaarlijk verwachten dat hij 
in een nota als deze 'uitdrukking geeft aan het heilige om met Van 
der Leeuw te spreken. Dat echter het 'vermogen om het leven buiten 
zich te stellen' en daarmee de (levens)stijl dermate ontbroken heeft 
aan degenen die voor de nota verantwoordelijk zijn, is een em
stige tekortkoming. 

Er wordt immers voorbijgegaan aan: 

a. het feit, dat de (on)toegankelijkheid van de ene mens voor de 
ander niet wezenlijk bepaald wordt door de genoemde verschillen 
(althans niet in de afnemende mate die ons land nog kent), maar 
door een innerlijke houding waarop geen regeringsbeleid, maar 
uitsluitend 'een groot, bovenpersoonlijk gevoel' vat kan krijgen 
en 

b. dat juist de aanvaarding- in - verscheidenheid het individuele 
en maatschappelijke leven verrijken en verdiepen kan. 

'In het cultuurbeleid', aldus de nota', vindt de regering haar belang
rijkste middelen om het streven naar een open en ontspannen 
samenleving vorm en inhoud te geven'. En welke middelen? De 
lezer ziet tot zijn verwondering voor dit intermenselijk bepaalde 
doel aangewezen als eerste middel: de zorg voor het natuurlijk en 
cultureel erfgoed en pas dan bewustwording; participatie; afstem
ming van de voorzieningen op de belangen en de verlangens van de 
mensen (terzijde: wie bepaalt die?) en stimulering van cultuur
vemieuwing (althans voor zover dienstbaar aan leefbaarheid en ver
deling). 
De belangrijkste instrumenten vindt de regering bij 0 en W en CRM, 
'twee beleidsgebieden - groeiend naar meer systematische sa
menhang en samenwerking- die hoge prioriteit hebben'. Wat bete
kent die tussenzin? Hereniging van het destijds zo moeizaam ge
scheiden OKW, misschien in iets gewijzigde gedaante. Dat kan bij 
de volgende kabinetsformatie een aardige puzzel worden. Theore
tisch is er veel voor te zeggen, zoals reeds eerder aangegeven. 

Binnen dit zuivere kader wordt 'een eigen, in veel opzichten zelfs 
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een eigenzinnige rol' van het kunstbeleid geconstateerd. Zo eigen- zij 
zinnig, dat de zinnen van de nota over de niet-vrijblijvende bij- D~ 

dragen aan de cultuur van de zich in vrijheid ontwikkelende kunst na 
zich dreigen te verstrikken. Want wat werd er toch zoeven gesteld ev 
over de woorwaarden voor stimulering van cultuurvernieuwing? ht 
De nota spreekt hier van een dubbele verantwoordelijkheid van de va 
regering voor het kunstbeleid. Er zal wakker gewaakt moeten K 
worden, dat de regeringsverantwoordelijkheid op dit punt niet re 
een dubbelzinnige wordt. ef 
Uiteraard erkennen ook wij normen, zowel geestelijke als zedelijke, 'b 
voor de ordening van de samenleving, ook in cultuureel opzicht. st 
Deze zijn echter - met recht! - niet ontleend aan beschouwingen n 
aangaande een wenselijk wereldbeleid, maar aan een op het evan- hi 
gelie stoelende en in het Iicht daarvan steeds weer geactualiseerde 01 

mens- en levensbeschouwing. Helaas is het hier niet de plaats voor 
een gewenste uitwerking van dit punt. S 

De inrichting van het kunstbeleid wordt gedacht in termen van v: 
decentralisatie. Dit systeem, dat voor het hele welzijnsbeleid be- n 
oogd wordt, wil de regering beproeven op het gebied van het n 
kunstbeleid. Dit aspect dient echter nog zozeer uitgewerkt te wor- g 
den, dat een oordeel nog niet uit te spreken is. Wei rijst hier de C 
vraag, hoe strak de centrale beleidslijnen zijn langs welke het s 
kunstbeleid op de lagere bestuursniveau's zich zal kunnen ont- '( 
plooien. ll 
Het begrip 'kunst' blijkt aan de greep der notaschrijvers te ont- v 
snappen; zij erkennen dat ruiterlijk. Om een nadere omschrijving Il 

niet geheel schuldig te blijven, geven zij een beschrijving 'naar 1 
wat zij (de kunst) onder andere kan zijn'. Dan volgt na een c 
aantal minder aanvechtbare opmerkingen de wei zeer stellige be- t 
wering: ' ... kunst is een houding, een manier om in het Ieven te e 
staan, een manier om de werkelijkheid te ondervragen .. .'. ' 
De wijsbegeerte lijkt eerder aan deze beschrijving te voldoen dan de l 
kunst, maar toch komt men zo dicht in de buurt. Van omschrij-
vingen als 'aile vormen van gedragingen en levenswijzen van mensen 
en mensengroepen'. Daarvan kunnen wij, met de deelnemers aan 
genoemd collogium, constateren dat zij onvoldoende houvast 
bieden voor beleidsformulering. Hoe kan dan toch zo'n formulering 
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zijn plaats krijgen en behouden in ministeriele beleidsnota?! 
Dat mag men zich ook afvragen bij wat volgt: 'Kunst is een weg 
naar bestaansverruiming, verwant aan religie en wetenschap en 
evenals deze beide andere sferen verbonden met diepere lagen van 
het bewustzijn'. 0, arme Doktor Faustus en de Paasklokken, waar
van hij wel de stem hoorde, maar de boodschap niet verstond! 
Kunst is niet zo'n weg; kunstbeleving kan zo'n weg bieden. En 
religieo 0 0? Eventueel, voor zover het geloof 'de werkelijkheid in 
een ander perspectief plaatst', zoals de nota even verder stelt en 
'bevrijdt en verenigt', zoals de slagzin aangaf van de jongste As
semblee van de Weereldraad van Kerken in Nairobi. Maar om dan 
religie en wetenschap op een lijn te stellen en ook de laatste 'ver
bonden met diepere lagen van het bewustzijn' te verklaren, is een 
onhoudbare frase. 

Soortgelijke critische kanttekeningen zijn te plaatsen bij vrijwel 
iedere passage van deze algemeen-beschouwelijke paragrafen, waar
van het lezen dikwijls vermoeit en ontmoedigt. Toch mogen wij ons 
niet laten verleiden tot een geirriteerd verwerpen, want de in deze 
nota neergelegde gedachten zal iedereen tegenkomen die zich be
geeft op het gebied van cultuur- en kunstbeleid. En zeker kan de 
CH zich niet zonder meer afmaken van passages die spreken van (ge
spannen) verhoudingen tussen 'historisch' en 'modern'. 
'Omdat kunst zich echter ontwikkelt als een voortzetting vanuit een 
historisch continuUm, zal elke 'moderne' kunst een stuk van het 
verleden inzich dragen'. Bestaat er zoiets als een historisch conti
nuUm of vertoont juist de geschiedenis een niet-vloeiend verlopende 
lijn, vol breuken en abrupte koersveranderingen? Zeker is wel, dat 
de kunst dikwijls heeft willen breken met een verleden en zich tot 
tolk heeft weten te maken van revolutie en verzet. Ook zonder 
een dergelijke bewuste stellingname gaan soms kunstenaars een 
weg die geen verbinding met het verleden heeft: zij gaan 'hun eige 
baan', heel of half afgewend van de samenleving en juist dan -
als waren zij mystici - een nieuwe toekomstwerkelijkheid ontwa
rend. Zij vormen een minderheid, maar zijn - een nader norme
rend oordeel even daargelaten - wellicht de echte 'modernen'. 
Er dient danook een vraagteken gezet te worden bij de stelling in 
de nota, 'dat kunstbeleving en maatschappelijke beleving niet te 
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scheiden zijn'. Een kunstuiting kan hoog gewaardeerd worden ook 
al komt zij voort uit een gedachtenwereld die de onze niet is, die 
wij afwijzen. Anders ligt het met de vraag, of de overheid dergelijke 
uitingen ook dan moet bevorderen. Het antwoord kan ontkennend 
luiden, want kunstbeleid en maatschappelijk beleid zijn niet te 
scheiden. Dat - en niet meer - had de nota dienen te stellen. 

Het beleidsterrein wordt omschreven met zijn reeds genoemde 
raakvlakken met andere terreinen van overheidszorg, als onderdeel 
van het cultuurbeleid, 'terwijl het totale overheidsbeleid wordt aan
geduid als welzijnsbeleid'. Dit laatste is nu een verrassende consta
tering die nadere beschouwing behoeft, zij het niet op deze plaats. 
Zij klinkt in ieder geval wel pretentieus uit de hoek van de 'wel
zijnsminister'. 
Terloops wordt hierna opgemerkt, dat er behalve subsidiering 'ook 
andere wegen van beinvloeding en bescherming' zijn. Het klinkt 
enigermate dreigend, zeker als een paralel met het media-beleid 
nadrukkelijk getrokken wordt. 

De doelstelling van het kunstbeleid, als in de nota weergegeven, 
zijn het laatste onderdeel dat wij in beschouwing kunnen nemen op 
deze plaats. Aan de kunst worden drie functies toegekend: een 
vormgevende (die bijdraagt aan de kwaliteit van ons bestaan, de 
werkelijkheid onderzoekt en daarin ruimte geeft voor creatief 
handelen), een educatieve (die uitnodigt tot beleving, het besef 
verdiept van de zin van creatief handelen en voorbeelden en stimu
lansen geeft aan de individuele en collectieve ontwikkeling) en 
een recreatieve (waar kunst zich behalve met de vormgeving van 
de dagelijkse omgeving ook en, zelfs in de eerste plaats, bezig 
houdt met het openen van een andere werkelijkheid'). 
Aan dit laatste wordt 'de eerste plaats' toegekend en wellicht niet 
ten onrechte, maar als men dit uitsluitend wil zien als een ont
spannende functie, een 'tegenwicht tegen de vaak harde realiteit 
van het menselijke bestaan', dan miskent men het vermogen van de 
kunst om de mens wegen te wijzen (wij spraken er reeds eerder 
over) om de werkelijkheid in een ander perspectief te plaatsen en 
er bovenuit te stijgen. Daaraan doet niet af dat die ontspannende 
functie in twee vormen wordt beschreven: 'hetzij verhevigd tot wat 

118 

in 
ml 
nu 
zil 
kt 
ev 
zo 
E1 
cc 
w 
m 
Z€ 

Al 

1. 
2. 
3. 

T 
d 
\\ 

d 

s 
1 

2 



in klassieke termen wel omschreven is als katharsis, hetzij gekal
meerd tot het veel toegankelijker plezier in het spel'. Moeten wij 
nu werkelijk het spel en zijn geneugten (wel degelijk - zie Hui
zinga's 'Homo Ludens' - cultuurverschijnselen) ook al tot de 
kunst rekenen? Hoogstens tot de levenskunst, maar die zijn wij 
evenmin als de kookkunst in de nota tegengekomen. En toch: 
zoals moe piepers kookt... dat is pas kunst! 
Een ernstige tekortkoming is vervolgens, dat de 'kunst als vorm van 
communicatie' (zie ook hierboven) met geen woord wordt uitge
werkt, hoewel deze begrippenkoppeling ook in het intemationale 
overleg een steeds belangrijker rol gaat spelen (UNESCO voegde 
ze bv. programmatisch en organisatorisch samen). 

Als aangrijpingspunten voor het beleid worden tenslotte aangegeven; 

1. het ontwikkelen en instandhouden van culturele waarden; 
2. het toegankelijk maken van culturele objecten en manifestaties; 
3. het bevorderen van de mogelijkheden voor de bevolking om in 

culturele waarden te participeren (ontvankelijkheid, zelfwerk
zaamheid etc.). 

Terecht signaleert de nota dit laatste als de meest ambitieuze 
doelstelling een ook als de meest ingewikkelde. Nodeloos inge
wikkeld maakt men zich dit echter als men stelt dat ook 'inzicht in 
de inrichting van onze samenleving' daar deel van kan uitmaken. 

Slotopmerkingen: 

1. Het laatste voorbeeld van verhaspeling van kunst en cultuur 
is illustratief voor een gebrek waaraan de nota niet aileen mank 
gaat, maar waarmee zij niet Ieven kan. Het hier besproken ge
deelte dient te worden herschreven. 

2. Op enkele van de vele overige aspecten van de nota hopen wij 
nader terug te komen. Of wachten wij liever op de geheel her
zienen versie?! 
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IN MEMORIAM DR. I. N. Th. DIEPENHORST (1907-1976) 

Op oudejaarsdag overleed onze vriend, oud-voorzitter en erelid 
Dr. Diepenhorst, 69 jaar oud. Een plotseling einde aan een welbe
steed leven. Een leegte, omdat een eerlijke en goede vriend, een 
knap bestuurder, een mens dit zocht naar-wat-bindt heen ging. 
Bovendien een man met grote kennis op velerlei terrein, een chris
ten-democraat in hart en nieren. 
Diepenhorst werd in 1955, direct bij de start, voorzitter van de 
Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman-Stichting. Met een onderbreking 
van 2 jaar (1963-1965), wegens een staatssecretarisschap in het 
kabinet Marijnen, bleef hij dat tot 1975. 
Met enkelen zette hij het werk op: het C.H. tijdschrift, het studie
en commissiewerk, advisering van de kamer fracties. Hij zag vele 
bestuursleden gaan en komen, hij bleef op zijn post . 

De bestuursleden herinneren zich de vele vergaderingen waaraan 
hij leiding gaf. Vooral de vergaderingen bij hem thuis op de 'Epe
horst'. Dan kwam hij ook wat meer los. Dan liet hij zijn riante tuin 
zien, dan vertelde hij over zijn reizen. Hij reisde veel en graag. 
Vandaar ook zijn voorkeur voor de buitenlandse politiek. Dat was 
echter niet zijn enige hobby. Integendeel, hij wist over heel veel 
terreinen erg veel. Hij behoorde tot het welhaast uitgestorven 
ras van de erudiete, meer beschouwende politici, die een bezonken 
oordeel stellen hoven publiciteit en geklap van de achterban. 

Diepenhorst was betrekkelijk indirect in zijn reacties. Wanneer hij 
zich ergerde of boos maakte was dat bijna niet te merken. Hij 
stopte dan zijn pijp en keek naar de rookslierten of nam een nieu
we pijp en maakte deze uitgebreid schoon. Of hij iemand wel of 
niet mocht was bijna ook niet te merken. Hij liet zich daarover 
tegen anderen niet uit. Op vergaderingen wachtte hij af. Tegen
overgestelde meningen trachtte hij bij elkaar te brengen, conflic
ten te verzoenen. Hij was een 'bruggenbouwer' in alle opzichten. 
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Dr. Diepenhorst schreef graag. Uit zijn artikelen is te leren hoe hij 
was en dacht. Daarom tot slot twee citaten uit artikelen van zijn 
hand in het C.H. tijdschrift. 

122 

'Wij zijn dikwijls te begrensd geweest, hebben ons zelf en onze eigen 
situatie misschien veel te normatief en ook te serieus genomen. 
Chesterton zegt 'engelen kunnen vliegen omdat zij zo luchtig over 
zichzelf denken'. 
Een Christen zal altijd moeten beseffen en ook naar buiten erkennen, 
dat wij nog maar zo 'ten dele kennen'. De oplossing ligt niet kant en 
klaar voor ons. De openbaring is altijd nog maar een klein gedeelte van 
de verborgenheid ........... . 
Het blijft altijd een worsteling, een zoeken en tasten, waarbij veel ge
nade en vergeving van node is om de wil en wet Gods te verdisconteren 
op de terreinen van maatschappij en staat' (C.H. tijdschrift mei 1965). 

'De dood is niet de laatste halte aan het einde van een reis, maar het 
station aan het begin van een donkere tunnel, waarna de reis verder 
gaat. Want de eeuwigheid is niet een verlengstuk van de tijd dat 
straks aan de orde komt, maar de bedding die onze tijd nu al draagt. 
Was niet reeds het devies van het reformatorische Geneve: post 
tenebris luxe, na duisternis Licht', C.H. Tijdschrift dec. 1960). 

E. Bleumink 5-1-'77 



VREDE MET ONZE VEILIGHEID? 
door Chr. L. van Gulyk 

Verscholen achter het puliciteitsgeweld van de ontknoping in de 
Lockheed-affaire en de perikelen rond de Bloemenhovekliniek vond 
eind augustus in de Tweede Kamer het debat plaats over de Nota 
Ontwapening en Veiligheid. De behandeling van deze nota heeft 
dan ook bepaald niet in het brandpunt van de publieke belangstel
ling gestaan. 
Een aantal frakties, vooral die ter linkerzijde, vond echter dat de 
nota ook niet beter heeft verdiend. Minister van der Stoel en 
staatssecretaris Kooymans werd verweten, dat de nota ongein
spireerd was, te weinig achtergrond informatie bevatte, dat nieuwe 
inzchten ontbraken en een eigen visie niet was ontwikkeld. Kortom, 
het was een teleurstellend stuk. Zelfs werd door sommigen het nut 
betwijfeld van een apart staatssecretaris voor vredesvraagstuk
ken. 
De heer Bakker (CPN) verklaarde de negatieve reakties uit het 
feit, dat weliswaar de beleidsconclusies van de nota tezamen een 
aanvaardbaar en interessant program vormen, maar dat deze 
conclusies 'als het er aan komt niet de kern zijn van het gevoerde 
beleid, mede omdat ze onvolledig worden doorgetrokken'. Gehoord 
al deze kritiek mag het geen verbazing meer wekken, dat enkele 
woordvoerders verklaarden met tegenzin aan het debat te be
ginnen. 

Toch zou het voorbarig zijn hieruit te konkluderen, dat het debat 
niet zijn interessante en opmerkelijke momenten zou hebben ge
had. Want het mag toch opmerkelijk worden genoemd, als de heer 
Dankert (PvdA) konstateert, dat de CPN, de PPR en de PvdA, ja 
vrijwel iedereen zich v66r het NAVO-lidmaatschap uitspreekt. 
De PSP-motie die om uittreding vroeg, kreeg slechts mede de steun 
van zes PvdA-leden. 
Een opmerkelijke zaak toch, als men bedenkt dat de PPR-partij 
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zich vorig jaar nog heeft uitgesproken voor uittreden uit de NAVO. 
Alhoewel, zo heel erg opmerkelijk is het ook weer niet, want we 
zijn zo langzamerhand er wei aan gewend dat deze partij van twee 
walletjes tracht te eten: in de Kamer wordt het kabinetsbeleid 
gesteund, om vervolgens buiten de Kamer daar weer afstand van 
te nemen. 
Opvallend ook was 't tegenstemmen van vrijwel de gehele PvdA-frak
tie als men zich in herinnering roept, dat in april '75 't PvdA-congres 
aan het NA VO-lidmaatschap voorwaarden verbond en dit lidmaat
schap op termijn stelde. Daarover werd thans vanuit de PvdA
fraktie echter niets meer vernomen. Voorts is het vermeldens
waard, dat in het PvdA ontwerp-verkiezingsprogramma - over 
Keerpunt '72 hebben we het maar niet meer - te lezen staat, dat 
Nederland de op zijn grondgebied opgeslagen kernwapens dient te 
verwijderen bij uitblijven van MBFR-resultaten door toedoen van 
de NAVO. Curieus is daarom, dat de gehele PvdA-fraktie stemde 
tegen een PPR-motie, die om de verwijdering van kernwapens 
vroeg. De fraktie deed dit ook hier zonder over enige voorwaarde 
te reppen. Men zou de indruk kunnen krijgen, dat de fraktie het 
op dit belangwekkende punt niet eens is met het eigen ontwerp
partijprogram. 
Partijpolitieke brandstof was dus in voldoende mate aanwezig. 

Christen-democrat en 
Maar nu genoeg; nu over andere frakties. 
Laten we eens kijken naar de bijdrage in het debat van de chris
ten-democratische frakties, die met een gezamenlijke woord
voerder, de heer Mommersteeg, in het veld kwamen. 
De bijdrage van de christen-democraten overziende, valt het op 
dat deze in verhouding weinig analyserende momenten bevat. 
Dit in vergelijking met de betogen van linkerzijde, waarin ruimere 
aandacht werd besteed aan resultaten van wetenschappelijk on
derzoek en theorievorming op polemologisch terrein. Een verkla
ring hiervoor is wellicht te vinden in' het feit, dat konklusies en 
theorieen uit dergelijk onderzoek dikwijls niet parallel lopen met 
de gedachtengang en de standpunten van onze partijen. Juist 
daarom is het echter jammer, dat daaraan niet meer aandacht 
wordt besteed en er niet dieper op wordt ingegaan. 
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Etisch dilemma 
Daarentegen werd in het christen-democratische betoog een dui
delijke plaats ingeruimd voor de ethische kant van de bewapenings
problematiek. De heer Mommersteeg sprak in dit verband van een 
'afschuwelijk ethisch dilemma', een spanningsveld tussen doel 
en middelen. Van de regeringsnota werd gezegd, dat deze vrij 
kort en passief is over de 'morele en ethische tegenspraak'. 
'Wij moeten met dit tegenspraak-vraagstuk voortdurend bezig 
zijn om gewenning, berustig en cynisme te vermijden', aldus de 
heer Mommersteeg, en het dilemma moet ons brengen 'tot een 
nog krachtiger inspanning in ons streven naar een internationale 
rechtsorde'. 
De ethische problematiek speelt een prominente rol bij de chris
ten-democratische gedachtenvorming ten aanzien van de bewape
ning. Dat blijkt ook uit diverse publicaties van deze partijen. La
ten we enkele daarvan nagaan. 
In 'Beginselen en Werkprogram van de CHU' (1970) wordt in hoofd
stuk I geschreven: 'Het machtsevenwicht is grotendeels gefun
deerd op de aanwezigheid van nucleaire wapens. Het is echter niet 
aanvaardbaar, wanneer onze verdediging in beginsel op het ge
bruik van nucleaire wapens wordt afgestemd. Het bezit en het 
kunnen gebruiken is vooralsnog een realiteit'. Men wil krachtig 
streven naar een wederzijdse afschaffing van deze wapens. 

In 'Orientatie 1974' - een uitgave van de Dr. Kuyperstichting -
wordt in hoofdstuk 8 in dit verband gesteld dater 'een stuk onop
geloste spanning' is blijven zitten. En vervolgens: 
'Een organisatie van de wereld die berust op de veronderstelling 
dat gebruik van geweld onvermijdelijk kan worden om in de inter
nationale politiek conflicten te beslechten is, gemeten naar ethisch
normatieve maatstaven, zonder twijfel verwerpelijk. ( ... ). Zelfs 
indien wij het gebruik van geweld voor defensie doeleinden ge
rechtvaardigd zouden achten, blijft overeind staan dat het ge
bruik van nucleaire wapens de absolute ethische grens overschrijdt. 
( ... ) Dat is de ene kant'. 
Anderzijds wordt echter gekonstateerd, dat de geschiedenis van 
de mensheid een geschiedenis is van gewelddadige konflikten, en 
dat eenzijdige ontwapening geen oplossing biedt. De spanning 
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is dan hierin gelegen, dat massavernietiging en het dreigen daarmee 
'als zonde bestempeld mag worden', maar dat tegelijkertijd een 
eenzijdig terugtrekken uit dit vernietigingssysteem niet mogelijk is. 

In 'Plichten en Perspectieven; aanzet voor een profielschets van 
het CDA' (1975) wordt in hoofdstuk IV gesteld, 'dat wij met on
ontwarbare ethische knopen blijven zitten'. Het rapport konsta
teert dat wij hier weer stuiten op 'de geschonden mens in de ge
schonden wereld'. En vervolgt: 'In deze gespletenheid, in deze 
welhaast schizofrene situatie kiezen wij nu nog voor het handhaven 
van de defensie-inspanning (inclusief de nucleaire wapens), omdat 
wij menen dat dit, gegeven de realiteiten waarin wij onze beslis
singen moeten nemen, de minst riskante weg is'. De opdracht blijft 
echter geen enkele poging nate laten om een andere weg te vinden. 

Het ontwerp-verkiezingsprogram van het CDA (1976) vermeldt op 
bladzijde 10, dat 'voor elke overheid een zekere verhouding (zal) 
moeten bestaan tussen de omvang van het onrecht dat zij wil ke
ren en de omvang van haar militaire weerwoord. Die verhouding 
nu raakt bij een moderne wapentechniek - die soms zelf de schep
ping als geheel bedreigt - fundamenteel zoek'. 

Tot zover deze rondgang langs min of meer recente publicaties. 
Ik ben allerminst volledig geweest, maar het algemene beeld zou 
zich bij het opnemen van meerdere citaten niet wijzigen. Wie het 
geheel aldus overziet, krijgt de indruk, dat het steeds weer op
nieuw signaleren en formuleren van de ethische problematiek in 
de plaats treedt van een diepgaande analyse van de politieke, maat
schappelijke en economische processen, welke een rol spelen bij 
de vraagstukken van be- en ontwapening. Een dergelijke analyse 
blijft steeds achterwege. Het lijkt, alsof het 'ethisch dilemma' te
vens een belemmering vormt om tot zo'n analyse door te stoten. 
De wijze waarop wij de problematiek benaderen, schijnt ons te 
verhinderen een verder zicht te krijgen op de processen en belangen 
die op de achtergrond werkzaam zijn . 
De redeneertrant is immers deze, dat na een duiding van het et
hische vraagstuk, gekonstateerd wordt dat de realiteit, helaas, 
nu eenmaal is, zoals die is, en dat die ons weinig keus laat. Deze 
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wijze van redeneren bergt het gevaar in zich dat men berust in de 
'realiteit', die immers moeilijk te veranderen is, waardoor men 
het risico loopt (terecht) het verwijt te krijgen, dat morele criteria 
worden gescheiden van politieke, economische en militaire rela
ties. Ten tweede wordt in deze wijze van redeneren een stap over
geslagen, omdat we een diepergaande analyse van 'de realiteit' 
achterwege Iaten. De wijze waarop de konklusie, de politieke 
keuze tot stand komt is onbevredigend, omdat we een aantal vra
gen Iaten liggen. Daarmee doen we de ernst van de problematiek 
onvoldoende recht en doen we onszelf te kort. Hierdoor ook raken 
we in de knoop met vragen en stellingnamen waarmee we gecon
fronteerd worden vanuit de wetenschap en vanuit de kerken. 

Verdere analyse 
Een grondige studie over het gehele vredes- en veiligheidsbeleid 
zou deze leemte kunnen vullen. Een dergelijke studie zou dan on
dernomen moeten worden door de drie wetenschappelijke institu
ten van onze partijen. De studie zal een diepgaande analyse moeten 
bevatten van de politieke, sociale, economische en militaire pro
cessen en belangen welke samenhangen met de bewapeningspro
blematiek. Men zal zich zeker ook moeten buigen over het vraag
stuk van de bewapening in relatie tot de derde wereld, over het 
vraagstuk van een Europese kernmacht in relatie tot het streven 
naar een Europese Unie, alsmede over alternatieve verdedigings
vormen; een drietal punten die ik hier expliciet noem, omdat ze 
mijns inziens in onze bijdrage aan het Kamerdebat niet voldoende 
uit de verf zijn gekomen. 
Ik wil hier het uitvoeren van een dergelijke studie bepleiten en zal 
in het navolgende trachten nog enkele argumenten voor de wen
selijkheid daarvan aan te voeren. 

Kerken 
De kerken Iaten zich onmiskenbaar horen in de diskussie over 
vrede en veiligheid. Als we ons tot de meest recente uitingen be
palen, dan zijn te noemen: het antimilitarisme programma van 
de Wereldraad van Kerken, de Verklaring van de (Nederlandse) 
R.K. Bisschoppenconferentie over bewapeningswedloop en ont
wapening, en het Pleidooi voor Ontwapening (het antwoord van 
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het Vatikaan aan de Verenigde Naties). 
De vraag is, wat deze stukken ons te zeggen hebben en welk ant
woord wij erop hebben. Christen-democraten - maar zij niet ai
leen - zouden met de kerken in dialoog moeten treden over de 
uiterst belangrijke zaken waarom het hiergaat. Dat gebeurt echter 
onvoldoende; andere partijen gaan ons soms hierin voor. Terwijl 
er toch alle aanleiding is, om die discussie niet uit de weg te gaan. 
In het Pleidooi voor Ontwapening bijvoorbeeld, staan uitspraken 
te lezen die er niet om liegen. Het Vatikaan veroordeelt de bewa
peningswedloop onvoorwaardelijk, en noemt deze 'een schending 
van het recht', 'een vorm van diefstal' en 'een perversie van de 
vrede'. Sprekend over de verspilling die veroorzaakt wordt door de 
overproduktie van militaire goederen in vergelijking met de grote 
behoeften elders in de wereld, zegt het rapport dat dit 'een daad 
van agressie is die gekenmerkt kan worden als een misdaad, want 
zelfs als de wpaens niet gebruikt worden, doden zij alleen al door 
de bekostiging ervan, de armen, door hen van honger te Iaten om
komen'. 'De bewapeningswedloop is de grootste plaag van de mens
heid' aldus het rapport, dat voorts een strategie bepleit om deze 
wedloop te beeindigen en de bewapening te verminderen. 
Vanuit de kerken is en wordt voldoende discussiestof aangedragen; 
we kunnen en mogen dat niet negeren. We zullen moeten reageren 
op wat van die zijde tot ons komt, en dat zal meer moeten zijn 
dan zo nu en dan iets citeren in het Kamerdebat. Een zeer groot 
deel van onze leden en kiezers zal trouwens tot deze kerken beho
ren; ook daarom kunnen we niet om de kerken heen. De christen
democratische partijen moeten oppassen niet de indruk te wek
ken, dat zij de ontwikkelingen in het denken van de kerken over de 
bewapeningsproblematiek niet kunnen bijbenen. De uitdaging 
vanuit de kerken is een reden temeer om het vredes- en veiligheids
beleid fundamenteel te doordenken. 

V erschilpunten 
Ik wil een derde reden noemen, om een grondige studie over dit 
onderwerp aan te vatten. 
Zowel in het debat als bij de stemmingen over de moties - van 
christen-democratische zijde zijn overigens geen moties ingediend 
- is duidelijk gebleken, dat in onze frakties op onderdelen van het 
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beleid verschillend wordt gedacht. Ik zal over de ingediende rna
ties in bet kader van dit artikel verder geen opmerkingen maken, 
al zou met name over de gang van zaken rond de PPR-motie inzake 
een no first use-verklaring wel iets te zeggen zijn (vier chr.dem. 
leden stemden tenslotte voor deze motie). 
Enkele fraktieleden vroegen zich af, of niet moest worden over
gegaan tot bet inbrengen van een aantal suggesties in bet intema
tionaal overleg. Met name werd gedacht aan een no first use ver
klaring en een denuclearisatie van een deel van centraal Europa. 
Verder plaatsen zij vraagtekens achter bet onverkort vasthouden 
aan de uitgangsstelling van bet Westen ten aanzien van de con
ventionele pariteit in bet MBFR-overleg. 
Juist ook in deze situatie van verschil van inzicht binnen de frak
ties is een studie als bier bepleit wenselijk en zinvol. Het is een 
omstandigheid die verrijkend zal kunnen inwerken op de te onder
nemen studie en die een goede diskussie in de partijen zal kunnen 
bevorderen. 

Publieke opinie 
Hiermee ben ik tevens aan mijn laatste punt gekomen. 
Onder andere van de zijde van bet Interkerkelijk Vredesberaad 
wordt ter bevordering van de publieke voorlichting de instelling 
gewenst van een nationale commissie van voorlichting en bewust
wording inzake veiligheidsvraagstukken (NCV). Een initiatief dat 
volgens sommigen bij voorkeur zou kunnen worden opgevangen 
in bet kader van bet Nederlands Instituut voor Vredevraagstukken 
(NIVV). 
Ongeacht echter of een NVC wel of niet wordt gerealiseerd, de po
litieke partijen zal bet nimmer kunnen ontslaan van hun taak de 
publieke opinie mede te vormen, ook wat betreft de onderhavige 
problematiek. Te beginnen bij zichzelf, bij de eigen leden. Men kan 
beslist niet zeggen, dat de vraagstukken van vrede en veiligheid in 
brede lagen van onze partijen wordt ervaren als een brandend 
politiek probleem. 
De bepleitte studie zal zodanig van opzet dienen te zijn, dat zij zal 
kunnen bijdragen tot een grotere bewustwording van onze leden 
omtrent deze vraagstukken en een stimulans zal zijn voor een 
brede discussie binnen de partijen. 
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De problematiek waarom het hier gaat is deze aandacht ten voile 
waard. Want wij kunnen en mogen geen vrede hebben met onze 
op geweldadigheid gebaseerde veiligheid. 

Chr. L. van Gulyk; geb. 1944; beleidsmedewerker van het intergem. overleg
orgaan Rijnstreek; lid Staatscommissie Personeelsvoorziening Krijgs

macht (commissie-Mommersteeg). 

MEDEDELING AAN DE ABONNEES 

Door een reeks onvoorziene omstandigheden is de verschijning van 
het decembernummer van dit tijdschrift helaas ernstig vertraagd. 
Redaktie en uitgever hopen in 1977 U wederom regelmatig het CH
Tijdschrift te kunnen aanbieden. 
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DE POLITIEKE JOURNALISTIEK IS HET PARLEMENT 
OP HET HELLEND VLAK GEVOLGD 

door H. A. van Wijnen 

In Engeland en de Verenigde Staten is een omvangrijke literatuur 
voorhanden over de functie van de politieke journalistiek. Hoe 
functioneert de politieke verslaggeving in het politieke proces, wel
ke rol speelt zij in het politiek-democratisch bestel, hoe groat is 
haar invloed, hoe gebruikt zij haar macht? 
In de Verenigde Staten is de invloed van de pers, althans van de 
politieke journalistiek in Washington,. materieel niet zo heel veel 
grater dan in een andere parlementaire democratH:!n, maar zeker 
formeel scherper afgebakend. 
De politieke literatuur spreekt van 'de vierde macht in de staat', 
een indeling die de eigen betekenis van de politieke journalistiek 
- een uitdrukking die ik verkies boven de verzamelnaam, de pers 
- tussen de machtsfaktoren in het staatsbestel duidelijk drama-
tiseert. 
Dat heeft eigenaardige gevolgen voor de functie van de journali
stiek in de politieke machtsstructuur. In Amerika doet de politieke 
journalistiek zich ook gelden als een politieke faktor. Zij is daar
door meestal geen neutrale partij. De politieke journalistiek is er 
sterk gepolitiseerd, in hoge mate beheerst door 'partisanship'. Is 
men voor de een, dan is men veelal niet voor de ander. Het is jour
nalistiek die het onderscheid tussen verschillende soorten lands
belang met hart en ziel markeert. 

Over de rol van de politieke journalistiek, maar vooral over de 
techniek van nieuwsgaring, de politieke premissen en voorkeuren, 
de interne machtsstructuur, is in de Verenigde Staten veel meer 
bekend dan over de rol van de pers in Nederland, ook meer dan in 
Engeland. De pers is in Amerika sinds jaren object van sociaal-we-

131 



tenschappelijk onderzoek, en zij doet bovendien veel meer aan zelf
onderzoek dan de journalistiek in Engeland of Nederland. 
In ons land houdt de politieke journalistiek zich niet met zichzelf 
bezig. Dat geldt trouwens evenzeer voor het parlement: men moet 
heel ver in de geschiedenis teruggaan om politici met kritische 
belangstelling voor het functioneren van het parlement tegen te 
komen. Tien jaar discussie over 'partijvernieuwing' heeft niets 
van betekenis aan parlementaire vernieuwing opgeleverd (tenzij 
men de vorming van het CDA verwart met vernieuwing van de 
politiek). 
In de pers is over de positie van het parlement en zijn invloed op 
de maatschappelijke ontwikkeling de laatste jaren heel wat afge
discussieerd, maar het parlement heeft daaraan zelf niet meegedaan. 
Parlement en pers doen in dit opzicht dus weinig voor elkaar onder. 

In een vergelijking van de kwaliteit van de politieke verslaggeving 
in de Verenigde Staten en Engeland heeft de Engelse publicist 
David Butler1) zich zonder reserves voor de Amerikaanse uitge
sproken. De Amerikaanse krantelezer die de moeite ervoor wil 
doen, krijgt een dieper inzicht in wat in Washington gebeurt dan de 
Engelse krantelezer die de Engelse politiek probeert te volgen. 
'De Amerikaanse staatsburger kan daar aanmerkelijk dichter bij 
komen dan een politiek geinteresseerd persoon in Engeland'2). 

De kritiek die Butler op de Engelse kranten heeft, is nader onderzoek waard, 
omdat die tot op grate hoogte ook op de Nederlandse situatie van toepas
sing is. Het is de tekortkoming van de Engelse journalistiek dat zij 'geen we
zenlijke controle uitoefent op, en inzicht verschaft in de handel en wandel 
van het ambtelijk regeringsapparaat, dat nooit voldoende democratisch te
genspel heeft gekregen en daardoor een betrekkelijk autonome macht heeft 
kunnen ontwikkelen'. De opvatting die daarachter verscholen gaat, ontkent zo 
ongeveer de gehele catechismus van het klassieke staatsrecht, maar wint 
realiteitshalve ook bij ons terrein. Wie de werkelijke invloed en macht van 
het ambtelijk apparaat wil kennen, heeft weinig houvast aan de theorie van 
de ministeriele verantwoordelijkheid, die een juridische fiktie is en voor de 
terreinverkenning van de macht onbruikbaar is geworden. 

1) D. E. Butler, politicoloog, verkiezingscommentator BBC-televisie. 

2) Butler, in: Studies in British Politics, ed. Richard Rose, 'Political repor
ting in Britan', London, 1967. 
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De defecten die Butler signaleert3) komen hierop neer, dat de 
Amerikanen in hun kranten beter worden geinformeerd over de 
machtsstructuur van het regeringsapparaat dan de Engelsen over 
de 'geheime kant van het regeren' in Whitehall. In zijn voorstelling 
zijn de twee partijen door een ondoordringbaar scherm van elkaar 
gescheiden: aan de ene kant de zwijgende mandarijnen die, onbe
reikbaar voor de arm van de publieke opinie, onder elkaar de dienst 
uitmaken; aan de andere kant de zich in haar onmacht schikkende 
journalistiek, die alleen bij uitzondering een been tussen de deur 
heeft kunnen zetten. Het is een zeldzaamheid, zegt Butler, als rege
ringsstukken in het stadium van beleidsvoorbereiding buiten het 
ambtelijk apparaat in omloop komen, en dan nog eerder door een 
bewust ambtelijk 'lek' dan door zelfstandige journalistieke opspo
ring. Het is veelzeggend dat deze geschoolde schrijver ervan uit
gaat, dat het Engelse parlement nog minder dan de journalistiek 
een vuist tegen het ambtelijk apparaat kan maken). 
'De Engelse journalist kan er niet op rekenen zelfs maar de helft 
van de onofficiele hulp in Waitehall te krijgen die elke Amerikaanse 
journalist in Wshington bij 1001 bronnen in het Amerikaanse over
heidsapparaat kan vinden', schrijft Butler. Hier is de kanttekening 
geboden, die Butler niet maakt, dat de Engelse Civil Service evenals 
de Nederlandse overheidsdienst, gevrijwaard is van het Amerikaanse 
type politieke ambtenaren, die minder vastzitten aan ambtelijke 
terughoudendheid tegenover de buitenwereld, maar in het alge
meen ook een heel aparte politieke 'loyaliteit' vertonen die in ons 
systeem niet erg gewaardeerd zou worden. 

Ook de Nederlandse journalistiek heeft geen vaste voet op het 
eigen domein van het regeringsapparaat, dat een vrijwel gesloten 
systeem is waarin, ondanks de konijnengroei van de departementale 
voorlichtingsambtenaren, geen sluizen naar de buitenwereld voor
komen. Er is in Den Haag een actieve sociaal-economische jour
nalistiek, die ook op het betrekkelijk open terrein van Sociale Za
ken thuis is (weer wat minder op het ontoegankelijke domein van 

3) idem; zijn kritiek is enigszins gedateerd, omdat oak de interne machts
structuur van de Civil Service intussen in een deel van de pers onder de 
loep is genomen. 
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Economische Zaken, en helemaal niet op dat van Financien). Er 
is verder een min of meer zelfstandige defensiejournalistiek (die 
naar mijn indruk te weinig in fundamentele zaken als lange ter
mijninvesteringen en aankoopbeleid is geinteresseerd), er is een 
handvol journalistieke specialisten op het terrein van de interna
tionale betrekkingen, en dan zijn er nog enkele individuele specia
listen op uiteenlopende terreinen zoals dat van onderwijs, volks
huisvesting, volksgezondheid en binnenlandse zaken. 
Elke krant, de opinieweekbladen daarbij meegerekend4), besteedt 
op z'n tijd wei aandacht aan departementale zaken, maar over het 
geheel genomen toch voornamelijk voorzover die samenhangen 
met politieke actualiteiten, fricties tussen regering en parlement, 
maar niet - de eerdergenoemde individuele uitzonderingen daar
gelaten - in het kader van systematische beleidsanalyse of laby
rinthverkenning. Voordat ik die karakteristiek verder zal uitwerken, 
lijkt het mij nuttig eerst het journalistieke operatieterrein nader 
te beschrijven. 

In tegenstelling tot de organisatie van de politieke journalistiek in 
Washington en Londen komt de machtenscheiding- en het daaruit 
voortvloeiende verschil in machtssferen - tussen regering en 
parlement in de werkwijze van de 'parlementaire pers' in Den 
Haag niet tot uitdrukking. Het functionele onderscheid tussen 
journalisten die bij het Congres geaccrediteerd zijn en de 'Witte 
Huis-correspondenten', zoals dat in wat zwakkere vorm in Enge
land ook ook tussen Westminster- en Whitehall-journalistiek voor
komt, is in Den Haag niet in analoge vorm bekend. 
De Nederlandse 'parlementaire redacteur' is van alles tegelijk, en 
van alles een beetje. Hij houdt zich zowel met het parlement bezig 
als met de departementen, maar ook met het Catshuis, de zelf
standig en wekelijks in de publiciteit opererende minister-president. 
Hij doet daarnaast nog een paar handwerkjes erbij, hij bezoekt 
partijcongressen, kerngroepbijeenkomsten, unieraden, persconfe
renties van partijvoorzitters en programma-commissies, hij rappor-

4) De opinieweekbladen houden zich geen van aile wekelijks met parle
mentaire zaken in de strikte zin bezig. 
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teert over wat politici bij de andere media zeggen. En in de verkie
zingstijd volgt hij ook nog een paar maanden lang het spoor van 
de lijsttrekkers. Als het beroep van kamerlid een hondebaan is, dat 
van de politieke verslaggever is niet veel beter. Hij zit in hetzelfde 
schuitje als het kamerlid: hij is altijd met teveel tegelijk bezig, 
hij haast zich altijd van hot naar her, hij heeft in het seizoen nooit 
de tijd om zijn stukken grondig te lezen, en als hij als gevolg daar
van niet voor zijn tijd opbrandt, verliest hij wel te vroeg zijn haren. 
Nu eens is hij alleen verslaggever, dan weer geeft hij ook commen
taar, maar nooit is hij wat hij van oudsher was: een autoriteit op 
de terreinen die hij bestrijkt. Met de meerderheid van de politici 
heeft de meerderheid van de parlementaire joumalisten een zware 
tol moeten betalen aan het slijtage- en vergrauwingsproces dat op 
het Binnenhof woedt. 
De politieke joumalistiek in Nederland telt maar een enkele 'vrij
gestelde' die tegen die gevaren beschermd is. Van het type Ameri
kaanse 'columnist', achter wie zich een team van onderzoekers be
vindt, komt in Nederland niet een exemplaar voor. 
Het Angelsaksische niveau waarop de invloedrijke politieke jour
nalist zijn rol speelt, bevindt zich qua toerusting en aanpak een 
verdieping hager dan het platform waarop de politieke joumali
stiek in Nederland zich afspeelt. Het blijkt uit de misschien wat 
verwaten, maar de Engelse werkelijkheid goed weergevende type
ring van Ian Waller, de politieke correspondent van de Sunday Te
legraph: 'He has the authority and status that his position justifies, 
with a foot in Westminster as well as Whtehall, directing the poli
tical coverage (in the widest sence) of his paper and also writing 
himself and dealing with the major policy issues'5). 

De Nederlandse parlementaire joumalistiek doet het een preten
tie lager, maar men dient dan te bedenken, dat ook de Nederlandse 
politiek, met zijn geatomiseerde partijwezen, ook trivialer is dan de 
Engelse. Voor ons geldt wat Butler in zijn Amerikaans-Engelse ver
gelijking over Engeland opmerkt: 'The blame for this lies partly 
with the press, but still more with the way in which we run our 
public life'6). 

5) en 6) Studies in British Politics, biz. 189 en 171. 
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Om Butler's kritiek in de Nederlandse politiek kontekst te plaatsen, 
zullen we een facet van de parlementaire werkelijkheid nader moe
ten bezien, voordat we verder afdalen in de ontleding van de taak
uitoefening van de parlementaire journalistiek: de nog altijd ge
brekkige openheid van ons politieke bestel. 

Veel van wat op het Binnenhof omgaat, blijft voor de buitenstaander 
verborgen. Dat is ten dele onvermijdelijk, omdat 'verborgenheid' 
een natuurlijke konsekwentie is van het coalitiesysteem, dat van 
compromissen aan elkaar hangt en tengevolge van de ingebouwde 
belangenverschillen voortdurend de neiging vertoont uit de rails te 
lopen. Maar er blijft ook veel verborgen tengevolge van fragmen
tarische verslaggeving over het wetgevingsproces, dat in de pers, 
globaal genomen, allang niet meer in zijn totaliteit op de voet wordt 
gevolgd. Enerzijds is de productie van wetsontwerpen en regerings
nota's (in principe aanzetten voor wetsontwerpen) tegenwoordig 
zo groot, dat kranten geen ruimte voor ander nieuws meer zouden 
overhouden als zij alle stukken die tussen regering en parlement 
gewisseld worden, zouden afdrukken. Anderzijds hebben de media7) 
voor de gang van het wetgevingsproces weinig belangstelling meer. 
De berichtgeving daarover is in de afgelopen tien jaar steeds meer 
teruggebracht tot de eerste en de laatste fase van dat proces: de 
indiening van het wetsontwerp en de openbare behandeling ervan 
in de beide kamers. En dan de laatste jaren aileen nog maar de be
handeling ervan in de Tweede kamer. De vele stadia die tussen in
diening en aanvaarding (of verwerping) liggen, zijn in de pers nog 
maar bij uitzondering terug te vinden. Behoudens over de vuur
gevechten, dringt via de kranten over de normale troepenbewegin
gen op het legislatieve front (zoals het Voorlopig Verslag, de Memo
rie van Antwoord, en het vele commissie-overleg) nog maar weinig 
nieuws meer tot de buitenwereld door. 
Parlementaire verslagen die getrouwe samenvattingen van de ka
merdebatten zijn, komen in de Nederlandse kranten eigenlijk niet 
meer voor. Het beknopt verslag, zoals dat in Engeland in de Times, 

~:t~ 

7) Gunstige uitzonderingen als N.R.C./Handelsblad, het kleine Nederlandse 
Dagblad en de tv-rubriek 'Den Haag Vandaag' niet te na gesproken. 
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de Guardian en de Daily Telegraph over de vergaderingen van Lager
huis en Hogerhuis verschijnt, is in de Nederlandse kranten over 
de gehele lijn verdwenen. Dat hangt ten dele samen met de veran
derde orientatie van de meeste kranten, men moet zeggen veropper
vlakkiging, maar ook met de nog steeds niet tot staan gekomen 
versplintering van de Tweede Kamer (16 fracties en eenlingen, dat 
wil zeggen, in de meeste belangrijke debatten tenminste 16 woord
voerders). Het uitvoerige verslag (dat al lang niet meer zo uitvoe
rig was als het vroegere Beknopt Verslag dat kranten als de N.R.C. 
en de Volkskrant het langst hebben gehandhaafd) heeft plaats ge
maakt voor achtergrondbeschrijvingen, nieuwsanalyses, commen
taren en incidentvermelding. 

In de parlementaire verslaggeving heeft zich dus een nogal dras
tische verandering in de orientatie op de verrichtingen van het 
parlement voorgedaan. De openbaarheid van de vergaderingen van 
de Kamers wordt niet langer continu geeffectueerd door de pers8). 

In de krant dringt het kamerverslag aileen nog door voorzover het 
nieuwswaarde heeft die kan concurreren met het overige nieuws
aanbod van de dag. Parlementaire debatten die zonder incidenten 
verlopen - hoe belangrijk of belangwekkend de aard van het be
sprokene ook kan zijn - vallen voor de krant al gauw over de 
rand. 

J. J. Vis schr'ijft die bijna dwangmatige gerichtheid op het 'nieuws' toe aan 
de druk die de parlementaire verslaggevers van hun krant hebben te ver
duren. 'Heel wat parlementaire journalisten moeten hun producties voorzien 
van een pakkend begin en van een aantal smakelijke versieringen om niet 
aileen de aandacht van de lezer te pakken, maar oak - en dikwijls in de 
eerste plaats - om de zeef van de dienstdoende bureau-redacteur te pas
seren'. 
De parlementaire verslaggever is bij de meeste kranten in feite 'toeleverings
bedrijf' en 'onderaannemer', die niet zelf over omvang en plaats van zijn stuk 
beslist, maar de selectie moet overlaten aan de bureau- of eindredactie. Deze 
beslist in welke vorm het parlementaire nieuws, bekort of met bepaalde over
belichting, in de krant komt. 'De formele bevoegdheden van de bureau
redacteur', aldus Vis, 'zijn over het algemeen onduidelijk, maar zijn feitelijke 
macht blijkt zeer groot'9). 

B) J. J. Vis in: Daalder, Parlement en politieke besluitvorming in Nederland, 
Alphen, 1975, biz. 34. 

9) Tz. p., biz. 44. 
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Er gaat dus veel wetgevend nieuws verloren doordat de media de 
wetgevingsgang niet meer van het begin tot het eind volgen, maar 
daar staat tegenover dat regering en parlement de opsporing van 
dat nieuws onnodig belemmeren. De manier waarop het parlement 
zelf bekendheid geeft aan het soms zeer belangrijke commissie
overleg achter gesloten deuren, vertoont nog overeenkomst met de 
mededelingen die de Tweede Kamer v66r 1848 over haar vergade
ringen deed. Over het commissie-overleg met de regering wordt de 
pers soms summier, soms in het geheel niet geinformeerd. Het ver
slag dat de commissie in de vorm van een 'wit stuk' uitgeeft, ver
schijnt veelal pas weken na de vergadering. Meestal wordt die 
vertraging veroorzaakt door een bewindsman die verzuimt de tekst 
(voorzover het zijn eigen mededelingen in de commissie betreft) 
tijdig voor publicatie te fiatteren, soms ook door commissieleden. 
Het spreekt vanzelf, dat de aandacht die de pers voor het commissie
beraad heeft, afneemt naarmate de verschijning van de commissie
verslagen langer wordt opgehouden. Ook daardoor gaat soms be
langrijke informatie voor de publieke opinie verloren. 

De toenemende fragmentarisering van het parlementaire nieuws, 
het steeds meer gericht zijn op incidenten, en de snel om zich heen 
grijpende belangstelling voor wat is elders al eens heb gekarakteri
seerd als het politieke kleedkamernieuws10), duidt natuurlijk op 
een algemene vervlakking van de parlementaire nieuwsorH:!ntatie. 
Maar die vervlakking staat niet op zichzelf. Ook het parlement 
vertoont dat kenmerk, naar mijn mening in nog sterkere mate dan 
de pers. In alle activiteiten van het parlement komt men daarvan 
de sporen tegen: tegenover een toenemende gevoeligheid voor po
litieke incidenten staat een kwalitatieve achteruitgang in de zorg
vuldigheid van wetgevingsvoorbereiding; tegenover een sterker wor
dende tendentie onder individuele Kamerleden de publiciteit te ge
bruiken als gangmaker voor de eigen invloed staat een doorgaande 
afbrokkeling van de collectieve effectiviteit (ook als men realiteits-

lO) Socialisme & Democratie, 1975 (3), 'Aspecten van en kanttekeningen bij 
het functioneren van het parlement', naar analogie van een tendens in de 
voetbaljournalistiek, waarin de wedstrijdanalyse steeds meer ondergeschikt 
is geraakt aan commentaren uit de kleedkamers van spelers en trainers. 
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halve anderscheidt tussen parlementaire meerderheid en minder
heid, die tegengestelde palitieke belangen nastreven). 

Een steeds grater aantal Kamerleden - die men vaaral aan de lin
kerzijde kan vinden- vindt dat de Kamer dient 'in te spelen' op 
aktuele prablemen, het initiatief daartae niet altijd aan anderen 
maet averlaten en dus een duidelijke eigen ral maet spelen. De 
traditianele apvatting die daar tegenaver staat is dat het parlement 
zich niet steeds ap zijpaden maet begeven, dat men dan het ge
vaar laapt zich te 'verliezen' in de aktualiteit en aan het 'eigen
lijke' Kamerwerk niet meer taekamt11 ). 

Hier daet zich een spanning gelden tussen 'traditianele' en 'maderne' 
taakapvatting die zich de laatste jaren danig heeft verstrekt. Sinds 
de kamerverkiezingen van 1971 heeft de Tweede Kamer een sterke 
daarstroming en verjanging beleefd, die zawel pasitieve als nega
tieve aspecten heeft12). Verjanging waarbargt de frisheid die aligar
chische antwikkelingen tegengaat, maar een al te dracanische ver
janging respectievelijk vervanging kast niet zelden anvervangbare 
ervaring, die sams grate schade aan het palitieke gewicht van de 
kamerfracties berakkent. 

Vis heeft aan dat verlies van ervaring (oude rotten worden gewipt en onbe
stemde reputaties vechten zich in) en aan de verandering in de politieke 
stijl de theorie van het 'politiek-publicitaire complex' opgehangen. 
'Parlementariers proberen hun bestaansrisico te beperken door in de publici
teit te blijven. Het traditionele parlementaire werk geeft hun daartoe weinig 
gelegenheid, want net als de kiezers blijken ook de dagbladabonnees en de 
tv-kijkers13) meer geprikkeld te worden door het incidentele stuntje dan door 
het altijd wat ingewikkeld en moeilijk te begrijpen wetgevende en controle
rende werk. 
Het stellen van goed in de markt liggende vragen, interpelleren over actuele, 
maar niet altijd binnen de directe actieradius van de regering liggende onder
werpen, het optreden bij buiten-parlementaire acties, gemeentelijke en provin
ciale verkiezingen, het geven van commentaren op gebeurtenissen in het na
burige of verre buitenland - het zijn even zovele voorbeelden van de nieuwe 
poiWeke stijl. 
Het komt vrij vaak voor, dat de openbare behandeling van belangrijke wets-

11) J. Kooiman, Over de Kamer gesproken, Den Haag, 1976, biz. 53. 

12) Het grootste verloop van Tweede kamerleden sinds de verkiezingen van 
1946. In drie jaar (1971-1974) is de Kamer voor bijna een derde veranderd. 
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ontwerpen moet wijken of over een lange periode wordt uitgesmeerd, omdat 
de Kamer tijd wil vrijmaken voor de bespreking van actuele onderwerpen. 
Consistente berichtgeving over de legislatieve discussies is daardoor nauwe
lijks mogelijk. Bovendien zal het veelvuldig veranderen van de kameragenda 
een zeker 'Contempt of Parliament' bij de regering in de hand werken. 
Sommige parlementariers van de oude stempel mogen tegenover deze gang 
van zaken dan wat aarzelend staan, oak zij gaan meestal door de knieen voor 
de adviezen van bijvoorbeeld de publiciteitsadviseurs, waarvan de meeste 
fracties zich hebben voorzien. De media (de tweede faktor in het complex), 
merendeels bedreigd door abonneeverlies, niet meer gebonden aan bepaalde 
politieke partijen, en dus oak niet meer zeker van het vaste, verzuilde abon
neebestand, bovendien niet meer onder het halve toezicht van geestverwante 
fractieleideers, haken in op de nieuwe publiciteitsbehoefte van de kamer
leden. De inhoud van het politieke nieuws verandert van karakter' 14). 

In de parlementaire journalistiek heeft zich de laatste jaren een 
sterke orientatieverschuiving voorgedaan van het formele wets
gevingsproces naar de politieke kermis. Een verschuiving van het 
wedstrijdveld naar de kleedkamer, een verandering die meeloopt 
met de richting waarin de aandacht van de meeste kamerleden 
voor andere taakgebieden zich heeft bewogen. Minder kamerver
slag, meer interviews. Minder beleidsonderzoek, meer clubnieuws. 
De analyse van het politieke proces (machtsvorming, controle
waarborgen, invloed belangengroepen) is in de plaats gekomen 
voor de 'sfeerbeschrijving'. 
Ruzies in partijbesturen of uitspraken van partijvoorzitters worden 
vaak als 'major issues' voorgesteld, en wezenlijk belangrijke ontwik
kelingen daarentegen behandeld als 'non-issues'. Een ontslag van 
een staatssecretaris (Glastra van Loon) wordt zo gehypertrofieerd 

13) Aan de politieke radiojournalistiek dient geen hoge relevantiewaarde te 
worden toegekend. Oat wil geenszins zeggen dat er geen goede politieke 
radioverslaggevers zijn. De radio is een medium dat voor politieke be
richtgeving een even instabiele als inconsistente informatiebron is gewor
den. Oat is mede veroorzaakt door de versplintering van zendtijd en zend
gemachtigden die de spoeling voor vele radioactualiteitenrubrieken sterk 
verdund heeft. Bovendien heeft de radio, nag meer dan de televisie, de 
eigen analyse, het eigen verslag grotendeels vervangen door het vraag
gesprek (van 2 minuten) met politici, daardoor het informatiemedium 
steeds meer denaturerend tot politiek propaganda-instrument. Men heeft 
a.h.w. de keuze uit Steenkamp-zenders en Edvan Thijn-zenders, die onder de 
naam van politieke openheid in feite opereren als verlengstukken van de 
partijpolitieke zendtijd. 

14) Vis, in: Daalder, biz. 34. 
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tot een politieke kwestie van landsbelang, zonder dat een krant 
zijn tirade over het diffuse, pyramidale besluitvormingsproces in 
de top van het ministerie van Justitie grondig heeft doorgelicht, 
of er zelfs maar een poging toe heeft gedaan. De politieke journalis
tiek heeft de kwestie, zoals zo vaak, gepersonaliseerd, en daardoor 
de taaie materie buiten de discussie geplaatst. Zo'n aanpak -
men kan ook zeggen: zo'n snelbrandende verontwaardiging -
speelt de bestaande orde altijd in de hand en bestendigt de struc
turele defecten meer dan men denkt. 

In zo'n affaire is het natuurlijk niet moeilijk een drama te schrijven rondom 
hoofdrolspelers in een conflict, waarin een martelaar (de staatssecretaris) 
tegenover een schurk (de secretaris-generaal 'de sterke man') optreedt. 
Het zou erom begonnen moeten zijn de werking van de macht in de ambte
lijke bewindsvoering te dramatiseren. De politieke journalistiek heeft dat 
inzicht niet verschaft, de zaak ook niet meer in dat perspectief geplaatst, toen, 
een jaar later, het boek van Glastra van Loon, waarin enige aanzetten voor een 
diepere ontleding voorkwamen, verscheen. De affaire - Van Loon lijkt mij 
representatief voor de wijze, waarop dit soort dingen in het algemeen wordt 
bekeken. 
lk zal daarvan een aantal voorbeelden geven. 

1. De journalistiek aan de linkerzijde is er gauw mee klaar een man als Duisen
berg als een 'rechtse' socialist af te schrijven, maar is hardnekkig gedesin
teresseerd in de manier waarop hij als minister de overheidsmacht tegenover 
het bedrijfsleven hanteert (namelijk passief: overheidscommissarissen in het 
bedrijfsleven mogen van hem geen pottenkijkers zijn). 

2. Het gebrek aan belangstelling van de politieke journalistiek voor gigan
tische operaties als de fusie tussen de Staat, Ogem en Nederhorstbouw, waar
op hoegenaamd geen politieke controle heeft gefunctioneerd. 

3. De groeiende overheidsmacht ligt nagenoeg geheel buiten de politiek
journalistieke belangstellingssfeer. Ten opzichte van schaalvergroting en 
departementale wildgroei is de journalistiek in Nederland niet in staat gebleken 
de gevolgen, die ons straks allen over het hoofd zullen groeien, tijdig te 
doorzien. 

4. De handreikingen, die de overheid zelf aan de publieke op1me doet om 
inzicht te krijgen in wat iedereen over het hoofd zal groeien (in de vorm 
van een aantal belangrijke rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid) krijgt in de pers nauwelijks aandacht. 
In het parlement trouwens ook niet. 

5. In tegenstelling tot Ianden als Engeland, de Ver. Staten, Frankrijk en de 
Bondsrpubliek heeft zich in de Nederlandse politieke journalistiek geen op 
de macht gerichte school van beleidsanalyse gevormd. Het Haagse doolhof 
van de macht, waartoe ook de departementale voorlichtingsdiensten vrijwel 
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geen toegang hebben (die hebben bovendien de schutkleur van hun milieu 
aangenomen) is voor parlementaire journalistiek daardoor onbekend domein 
gebleven. 
In Nederland is de totstandkoming van beleid een nagenoeg onontgonnen 
terrein. lnzicht in de werkelijke greep van de deelnemers aan dat proces 
ontbreekt hierop nagenoeg geheel. 

De bijdragen, die de wetenschap (b.v. van de politicologie) aan de vorming 
van een eerste inzicht hebben geleverd, blijven in de pers praktisch onbe
sproken. 

De verschuiving in de orientatie die ik hierboven heb geschetst, 
heeft zich voltrokken binnen de actieradius van het parlement. 
Ik zie dat als een ontwikkeling die de invloed van de parlemen
taire journalistiek als democratische controlefaktor verder uitholt, 
omdat die verschuiving de belangrijkste snijpunten in de machts
structuur van de staat en de maatschappij op de verkeerde plaats 
zoekt. 
De orientatie op de macht is in wezen nog steeds gebaseerd op het 
staatsrechtsysteem van 1848, waarin regering en volksvertegen
woordiging als gelijkwaardige machten werden gezien. Dat sy
steem werkt in de praktijk al lang niet meer. Het parlement mag 
als controleur van het regeringsbeleid een door de regeringstafel 
gevreesde tegenpartij zijn, het zwaartepunt van het machtsevenwicht 
is, in ieder geval, al sinds vele jaren steeds meer bij de regering 
komen te liggen. Mijn bezwaar is niet dat die ontwikkeling het par
lement steeds meer van zijn feitelijke macht heeft beroofd (al is het 
daardoor nog lang geen machteloze instelling geworden), maar 
dat de parlementaire journalistiek het spoor van die verandering 
maar zeer ten dele heeft gevolgd. 
Het parlement is niet meer de plaats, maar een van de plaatsen 
waar de macht doorheen gaat; het is niet meer het centrum van 
het spinneweb van de machtsstructuur van de staat, maar een 
van de draden. Het is, zoals gezegd, ook maar een van de nieuws
bronnen temidden van de dagelijkse nieuwsstroom, zo goed als het 
ook al niet meer is 'het forum van de natie', maar een van de vele 
plaatsen waar de beslissingen vallen. 
Het is een democratisch belang dat de parlementaire journalistiek 
zijn visie op de macht in het staatsbestel, zowel op de atomise
ring als de verplaatsing, opnieuw afstelt. Een herorientatie is, naar 
mijn mening, voor pers en parlement beide geboden. Dat vereist 
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andere organisatie, naar het voorbeeld van de Engelse en Ameri
kaanse takenscheiding, maar vooral een terugkeer van de 'kleed
kamers' van het Binnenhof naar de 'corridors of power' van de 
overheid. 

Deze bijdrage werd op verzoek van de redaktie van het CH-Tijdschrift ge
schreven. De redaktie heeft gezocht naar een auteur die bekend is op het 
terrein van de parlementaire journalistiek Het verheugt ons dat de heer Van 
Wijnen, bereid bleek dit artikel voor ons tijdschrift te leveren. 

H. A. van Wijnen; geb. 1938; is politiek commentator van 'Het Parool'; sedert 
15 jaar is hij werkzaam in de dagbladjournalistiek; studeerde van 
1960-1965 neerlandistiek (R.K. Univ. Nijmegen); is auteur van het boek 
'Van de Macht des Konings'. 
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Boekrecensies 
Mr. D. W. P. Ruiter, 
Gewest en territoriale decentralisatie, 
Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn 1976, 315 biz.; f 38,50. 

De belangstelling van de burgerij voor gewestvorming en gevormde gewesten 
kan niet bijzonder groat genoemd worden. Bij de onlangs gehouden verkiezin· 
gen voor de Eindhovense agglomeratieraad kwam slechts 55% van de kiezers 
naar de stembus. Bij een vraag, die ik stelde aan een aantal inwoners van 
Den Haag en omgeving, om een of meer leden van de Haagse Gewestraad 
met name te noemen, bleven aile ondervraagden het antwoord schuldig. 
Bij deze geringe belangstelling van de bevolking is het merkwaardig, dat het 
aantal rapporten, boeken en artikelen over de meest gewenste vorm van be
stuurlijke organisatie in ons land regelmatig toeneemt en al een respecta
bele hoogte heeft bereikt. 
Een man uit de praktijk, Mr. Ruiter, werkzaam bij het gewest Gooi en Vecht
streek te Hilversum, heeft dit jaar de doktorshoed verkregen na het schrijven en 
verdedigen van een omvangrijke dissertatie, getiteld 'Gewest en territoriale 
decentralisaties'. 
Zijn boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de ontwikkelings
geschiedenis van de gewestvormingsgedachte sinds het midden van de vorige 
eeuw. De titel van dit eerste deel luidt: 'de geschiedenis van het binnen
lands bestuur sinds 1848'. Geheel juist lijkt mij deze titel niet. In dit eerste 
deel wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de gedachten, ideeen, wets
ontwerpen en rapporten inzake de samenwerking van gemeenten, maar het 
begrip 'binnenlands bestuur' omvat iets meer; het zou kunnen worden om
schreven als een geheel van regelen, aan de hand waarvan de staat, de pro
vincies en de gemeenten worden bestuurd. Vanzelfsprekend kon Mr. Ruiter 
in zijn dissertatie al deze regelen niet in beschouwing nemen. Hij heeft zich 
bepaald tot een meer beperkt begrip inzake het binnenlandse bestuur, dat 
wil zeggen, het territoriaal gedecentraliseerde stelsel van rijk, provincies 
en gemeenten, dat een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse staats
organisatie vormt. 
Een woord van waardering voor de wijze, waarop hij in het eerste deel van 
zijn proefschrift dit vraagstuk heeft benaderd, mag hem niet worden onthou
den. 
Nauwgezet volgt hij de wordingsgeschiedenis van de wetgeving. Hij wijst op 
vergeefse en op geslaagde pogingen om de samenwerkinsgedachte meer in
houd en gestalte te geven. Hij analyseert de vele rapporten, die vooral sinds 
1960 zijn uitgebracht en schroomt niet kritische kanttekeningen te plaatsen. 
Het is zijn verdienste, dat het eerste deel van zijn dissertatie een handleiding 
kan zijn voor degenen, die zich op het glibberige pad van een nieuwe be
stuurlijke organisatie willen wagen. 
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Na doorlezing van zijn beschouwingen over de vele, elkaar vaak tegenspre
kende rapporten en nota's, rees bij mij de vraag: Wat wil Mr. Ruiter nu zelf? 
Het antwoord heb ik niet kunnen vinden. Een en ander doet niet af aan mijn 
respect voor het feit, dat hij als een minitieuze registrator de problemen op 
een overzichtelijke wijze op een rijtje heeft gezet. 
En dan het tweede deel. Het draagt als titel: 'een model voor de Nederlandse 
staatsorganisatie en zijn gevolgen voor de gewesten'. 
De schrijver ontwikkelt hierin een model van de Nederlandse staatsorganisatie 
met het doel de formele plaats van het binnenlands bestuur daarin te bepalen. 
Zijn betoog is indringend. Het stemt tot nadenken. Het roept vragen op. Het is 
sterk theoretisch. Zich baserende op de theorieen van de Westduitse jurist 
Forsthoff- zou deze de praktijk van het Nederlandse binnenlands bestuur met 
gewesten, pregewesten, agglomeratieraden etc. voldoende kennen? - zegt 
Mr. Ruiter, dat het binnenlands bestuur in ons land met name de invloed 
heeft ondervonden van de snel toegenomen overheidstaken en van de steeds 
voortgaande techniek. 
Hij komt tenslotte aan het eind van zijn - zeer leesbaar - betoog tot de 
conclusie, dat er drie mogelijkheden zijn: 
a. de provincies worden verkleind en nemen in aantal toe; 
b. de gemeenten worden vergroot en nemen in aantal af; 
c. invoering van een nieuwe bestuurslaag. 
Mr. Ruiter besluit zijn beschouwingen terzake met een dringende oproep aan 
de toekomstige gewestwetgever om, welke concrete vorm hij ook voor de 
gewesten zal kiezen, in ieder geval geen aanleiding te geven tot een verdere 
materiele aantasting van de primaire verhouding, welke het binnenlands be
stuur als stelsel van territoriale decentralisatie dient te blijven kenmerken, 
en van de fundamentele bevoegdheidsverdeling, die een uitvloeisel van haar is. 
Daarmee kunnen we het eens zijn! 
Even een opmerking, verband houdende met de financiele consequenties, 
verbonden aan de gewestvorming of andere vormen van een nieuwe bestuur
lijke organisatie. 
Mr. Ruiter beweert een en andermaal - een eerlijke benadering - dat de 
gevolgen van de gewestvormingsgedachte op financieel gebied buiten het 
bestek van zijn studie vallen. Deze gecompliceerde problematiek vergt een 
bijzondere deskundigheid, waarover hij - naar eigen bewering - niet be
schikt. 
Vergis ik mij, wanneer ik zeg, dat de financien tenslotte de belangrijkste fac
tor zullen blijken te zijn bij de totstandkoming van een nieuwe bestuurlijke 
organisatie? 
De Haagse Courant van 16 november jl. noemde een bedrag van 7,5 miljard 
gulden in 1981. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken gaat uit van een 
veel lager bedrag. 
Ligt de deugd hier in het midden? 
Tenslotte een facet van de zaak, waarbij Mr. Ruiter onvoldoende heeft stil
gestaan. 
Het antwerp Gewestwet van 1971 was typisch bedoeld als een overgangs
regeling. Had men in 1971 deze regeling aanvaard, dan had men nu 5 jaar 
praktijk gehad en aan de hand van opgedane ervaringen een nieuwe wet kun
nen indienen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. 
lntussen, Mr. Ruiter, gefeliciteerd met Uw doktorsgraad. Uw boek is een 
aanwinst en prikkelt tot nadenken! 

Beernink 
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