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MONUMENTENZORG IN NEDERLAND1) 

door drs. B. Woelderink 

Begeleid door een goede propaganda en een gerichte publiciteit is 
onder auspicH!n van de Raad van Europa ook in Nederland het 
Monumentenjaar 1975 van start gegaan. In een periode van duide
lijke bedreiging voor veel monumenten willen de initiatiefnemers 
van deze aktie de aandacht van bestuurders en bestuurden richten 
op het probleem van de instandhouding der monumenten in een 
omgeving het monument waardig. 
Nederland is rijk aan monumenten. Oorlogen hebben ons grondge
bied in de loop der eeuwen verhoudingsgewijs weinig getroffen, 
alhoewel de laatste wereldoorlog in sommige streken grote schade 
heeft aangericht. Maar door andere oorzaken dan oorlogsgeweld is 
er vanaf het midden der vorige eeuw veel verloren gegaan door ver
val, door onachtzaamheid en onkunde maar vooral door de voortdu
rende veranderingen in de maatschappij die een snelle uitbreiding 
en omvorming van de woongebieden veroorzaakten. De bevolkings
groei heeft tot een zo sterke urbanisatie geleid dat het gezicht van 
Nederland in ruim een eeuw onherkenbaar is veranderd. 
In eerste instantie werden poorten en wallen afgebroken om de 
steden open te leggen. Ook toen reeds stelde het verkeer in toene
mende mate eisen. Grachten werden gedempt, nieuwe wegen en 
spoorwegen aangelegd. In die periode, dus na het midden van de 
vorige eeuw, werd de vemietigende werking van de stedelijke groei 
door sommigen bewust opgemerkt en bescheiden kwam de stem 
van het protest tegen de vemietiging van onroerende cultuurschat
ten op gang. Voor het behoud van de Sassenpoort in Zwolle en het 
Binnenhof in den Haag moest geageerd worden en de Deventer 
Bergpoort weet zich slechts staande te houden in de tuin van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. 

1) (Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de aan de redactie toe
gezonden nota 'Monument en samenleving' van de sectie Nederland van 
de Raad der Europese gemeenten te Maastricht) 
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De aandacht van de overheid en tenslotte ook de medewerking richt
te zich in het begin vooral op de grote monumenten zoals de mid
deleeuwse kerken, openbare gebouwen en kastelen. Een van de 
bekendste voorvechters voor het behoud van dit onderdeel van on
ze culturele erfenis werd jhr. mr. Victor de Stuers, die door zijn 
benoeming aan het Departement van Binnenlandse Zaken juist een 
eeuw geleden het Rijksbeleid heeft helpen formuleren. Het eerher
stel in onze dagen voor de door hem bewonderde neogotische kerk
architectuur zou hem goed gedaan hebben! Men kan stellen dat het 
Monumentenjaar 1975 in Nederland samenvalt met een eeuw over
heidszorg in deze sector. 
Reeds spoedig werd duidelijk dat voor de ontwikkeling van een 
monumentenbeleid beter inzicht in de aard en omvang van het be
stand noodzakelijk was. Het resultaat van de eerste inventarisatie 
is samengevat in de publicaties van de 'Voorlopige lijst der Neder
landsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst', daarnaast zijn 
een groot aantal delen verschenen in de geillustreerde serie 'De 
monumenten van geschiedenis en kunst', een waardevolle reeks 
die nog steeds voortgezet wordt. 
Overigens is na de start van het Nederlandse beleid het overheids
optreden in de 20ste eeuw maar traag tot rijpere ontwikkeling ge
komen. De gebeurtenissen van 1914 tot 1945 hebben daar schuld aan 
gehad, maar vormen geen volledig excuus. Het particulier initiatief 
heeft zich sterk ontplooid en daarmee wordt duidelijk dat een aan
zienlijk deel van de Nederlanders door het monumentenbehoud 
gegrepen is. De Bond Heemschut en de Vereniging Hendrick de 
Keyser behoren tot de eersten. Tal van stichtingen en verenigingen 
zijn daarnaast ten tonele verschenen, in een aantal gevallen zich 
uitsluitend op een plaats of streek richtend in andere gevallen ge
richt op bijzondere objecten als kastelen, molens, kerken e.d. 
In verschillende steden tenslotte werken maatschappijen aan 
het behoud en het beheer van woonhuizen. 

In de ontwikkeling van de monumentenzorg is een belangrijke 
stap vooruit gezet door de Monumentenwet, toegezegd in 1928, in
gediend in 1955 en in werking getreden in 1961! 
De wet onderscheidt twee categorieen monumenten. De terreinen 
die grote waarde hebben uit archeologisch oogpunt vormen de 
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eerste categorie. We Iaten deze verder buiten beschouwing behou
dens de opmerking dat de archeologie niet aileen de prehistorie en 
de Romeinse tijd omvat maar minstens van even groot belang is 
voor de Middeleeuwen2). 

De tweede categorie wordt gevormd door de onroerende zaken 
ouder dan SO jaar die van algemeen belang zijn op grond van hun 
schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde. 
Onder die onroerende zaken vallen in de eerste plaats individuele 
gebouwen of bouwsels maar het begrip kan zich ook verder uit
strekken tot de zgn. stads- of dorpsgezichten waaronder ook straten, 
pleinen, waterlopen e.d. vailen. Voorts hanteert de wet het begrip 
beschermd monument of stads- en dorpsgezicht*). De bescherming 
komt tot stand na overleg met aile betrokkenen (particulieren, ge
meentelijke en provinciale overheid) door inschrijving in registers. 
Niet aile monumenten zijn in de registers ingeschreven. 
Uiteraard kan de overheid niet beschermen dwz. verplichten tot 
instandhouding zonder ook de finantiele gevolgen daarvan te re
gelen. De grootste uitgave in het kader van de monumentenzorg is 
dan ook de subsidiering van restauraties, waar rijk, provincie en 
gemeente in samenwerking aan bijdragen. 

Met het vermelden van dit aspect zitten we midden in de heden
daagse problematiek. Het rapport 'Monument en samenleving' van 
de nederlandse sectie voor het Europese monumentenjaar sluit 
met een groot aantal doelstellingen af. In een daarvan lezen we 
dat er een stuwmeer van subsidieaanvragen op afhandeling ligt 

2) In het kader van deze bijdrage blijven de natuurmonumenten waar de Na
tuurbeschermingswet op van toepassing is eveneens buiten beschouwing. 
Het is duidelijk dat de factoren die de monumenten in de zin van de mo
numentenwet bedreigen evenzeer de natuurmonumenten bedreigd hebben 
en nog bedreigen. Zo zullen de dijkverzwaringsplannen in het rivieren
gebied beide categorieen monumenten ernstig aantasten. 
De archieven zijn in zekere zin beschermd door de archiefwet. Maar deze 
wet geldt aileen voor de archieven van publieke organen. Particuliere 
archieven kunnen behouden worden door afstand of inbewaargeving aan de 
archiefinstellingen van de overheid. Het is opvallend dat er daarentegen 
geen mogelijkheden bestaan om b.v. particuliere instellingen met een 
eerbiedwaardig verleden die zelfs prijs stellen op het beheer van hun 
archieven en die daartoe ook in staat zijn, te ondersteunen. (Zie advies nr. 
25 van de Archiefraad n.a.v. een subsidie door de Commission de I'His
toire des Eglises et de Ia Bibliotheque Wallonnes). 
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te wachten. De achterstand wordt geschat op 200 miljoen gulden. 
Het enige wat men van dit getal kan zeggen is dat het wellicht 
gebaseerd is op de een of twee jaar geleden berekende restauratie
kosten van de toen ingediende plannen. Afgezien van de onrust
barende kostenstijging krijgt men dan te verwerken de kosten van 
uitvoering die door de vele verrassingen waarvoor men tijdens de 
bouw komt te staan doorgaans hoger liggen dan de kosten van 
planning. Bij kerkrestauraties is dit verschijnsel ondanks een ge
degen architectuurhistorische documentatie vooraf kennelijk hele
maal onvermijdbaar. De doelstelling luidt dat het stuwmeer weg
gewerkt dient te worden en dat ook daarna een blijvende verhoging 
van de restauratiepot op de CRM begroting gehandhaafd moet 
worden. 
Men vraagt hiermee nogal wat. Toch biedt juist de huidige werk
gelegenheidssituatie een mogelijkheid om voor een deel aan het 
gesignaleerde verlangen tegemoet te komen. Het beschikbaar stel
Ien van gelden voor het stimuleren van de werkgelegenheid kan 
voortreffelijk gecombineerd worden met een versnelde uitvoering 
van de restauratieplannen. Zeker als de sector particuliere wonin
gen bedacht wordt, bereikt men zo een dubbel voordeel. En aan
gezien ieder hersteld pand een uitstralende werking op zijn om
geving heeft, betekent de bevordering van de restauratie in de bin
nensteden tevens een flink stuk stadsherstel. Daarop kan dan weer 
ingehaakt worden met andere middelen die voor renovatie beschik
baar gesteld worden b.v. op grond van de beschikking geldelijke 
steun rehabilitatie. Met al deze aspecten bevindt men zich op 
het terrein van meerdere ministeries. Een zeer goed overleg, mis
schien zelfs wei een speciaal overlegsorgaan, is dan nodig om juist 
in deze bijzondere periode aile kansen te grijpen en vooral snel en 
efficient met gemeentebesturen te kunnen overleggen. 

Is het voorgaande een pleidooi voor een krachtige aanpak van het 
woonhuis als monument in de historische binnenstad, men moet er 
op bedacht zijn dat Nederland niet aileen rijk is aan monumenten, 
maar ook rijk in gevarieerdheid aan monumenten. Torens, kerken, 
molens, kastelen, poorten, wailen, vestingwerken en openbare 
gebouwen markeren het uitzicht van vrijwel ieder dorp en iedere 
stad. Ook onder de monumentenwet 1961 heeft men zich in eerste 

4 

il 
\ 
v 
g 
r. 
g 
t 



instantie toegelegd op het oudere monument van voor c. 1850. 
Volgens de letter van de wet kan men nu gaan tot gebouwen van 
v66r 1925! Die jongere periode heeft thans meer aandacht gekre
gen en op de aanvullende monumentenlijsten komen vooral voor 
neogotische kerken, stationsarchitectuur, producten van de Ju
gendstil en zelfs het Rietveldhuis te Utrecht, genoemd naar zijn 
baanbrekende ontwerper. Iedereen zal aanvoelen dat de grens van 
SO jaar een kunstmatige is. Onze naoorlogse architectuur heeft 
immers ook tal van monumenten opgeleverd. De wetgever stelt 
zich op het standpunt dat zijn bescherming in het algemeen niet 
v66r vijftig jaar nodig zal zijn. Het is echter de vraag of dit juist is 
voor de kerkelijke monumenten van onze tijd. 
Berichten over sluiting zijn aan de orde van de dag. In onze naoor
logse nieuwbouwwijken behoren de kerken vaak tot de weinige 
levendige elementen in verre omgeving. De ontwikkeling vereist in 
dit opzicht meer aandacht.3). 

Dat zelfs een,leeftijd van meer dan vijftig jaar onvoldoende garan
tie kan bieden bewijst de Koninginnekerk in Rotterdam; een op
merkelijk staaltje van mislukt monumentenbeleid. 

In de mij toebedeelde ruimte moet ik me verder beperken. 
Veel zou nog te zeggen zijn over de bestemming van monumenten. 
Wat moet een historische binnenstad met drie of meer middel
eeuwse kerken van enorme omvang als er nog maar een voor de 
eredienst in stand gehouden kan worden? De kwestie van bestem
ming en onderhoud hangen uiterst nauw samen en zijn niet altijd 
oplosbaar. Overigens is het beleid van het ministerie in dit opzicht 
in ontwikkeling. Het voorbeeld van de Leidse Pieterskerk is een 
teken aan de wand geweest, dat hopenlijk verstaan is. 

Tot slot dan nog de vraag naar de raison d'etre van de monumenten
zorg. Is het een dure hobby van specialisten, het stellen van parti
culier belang boven algemeen belang? 
Ik wil daar kart over zijn. Het zich rekenschap geven van zijn ver-

3) Met respect kan hier vermeld worden het werk van de 'Stichting Oude 
Groninger Kerken', die op dit moment al een vijftien dorpskerken in beheer 
heeft. De ontvolklng en secularisatie beperken zich niet tot de grote 
steden! 
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leden is de grondslag van iedere cultuur. Daarom is monumenten
zorg geen bewaren om het bewaren, maar conserveren met een 
functie van vitaal belang voor een gezonde en evenwichtige samen
leving. Daar komt mijnsinziens nog meer bij. De mens is door zijn 
Schepper met vele gaven begiftigd. Zijn de monumenten dan niet 
te beschouwen als creaties van het goede in de schepping waarvan 
we met eerbied moeten kennis nemen? 
Niet in extremisme dat heel Nederland het liefst als een open
luchtmuseum zou willen behandelen, maar ook zonder lichtvaar
digheid die leidt tot achteloos opzij schuiven van het oude. Zo kan 
monumentenzorg op grond van historische en principH:!le motie
ven een waardevol element in een christelijk-historische cultuur
politiek zijn. Het is mijn wens dat bestuurders uit onze kring hun 
taak verstaan en bij willen dragen aan een 'toekomst voor ons 
verleden'. 

*) Het begrip 'beschermd stad- of dorpsgezicht' werd destijds in de Monumen
tenwet opgenomen door aanvaarding van een amendement van de CHU
Kamerleden Diepenhorst en Beernink. 

Medewerkers aan dit nummer: 

Mr. C. A. Bas; geb. 1923; buitengew. lector VU, Amsterdam oud lid Tweede 
Kamer (chu). 

Dr. E. Bleumink; geb. 1935; wetensch. hoofdmedewerker (dermatologie) R.U.; 
Groningen 

Dr. E. Schroten; geb. 1939; wetensch. medewerker (theologie) R.U., Utrecht 
Drs. B. Woelderink; geb. 1938, gem. archivaris Deventer 
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HET PROEFSCHRIFT VAN WETENSCHAPSMINISTER 
TRIP: BEN ZESJE. 

door Dr. E. Bleumink 

De minister van wetenschapsbeleid Trip heeft eind vorig jaar eindelijk zijn 
nota uitgebrachtl). Een lijvig boekwerk waarvan aileen het rode kaft ver
raadt dat een radicaal aan het woord is. De progressieve kranten konden na 
lezing van de samenvatting dan ook nauwelijks hun teleurstelling onderdrukken. 
De Student van december 1974 noemt de nota 'een magere kluit voor de pro
gressieve achterban' en 'het voorzichtig pragmatisme van een machteloze 
radikaal'. 
lnderdaad, voor wie een beetje in de wetenschapswereld thuis is bevat de 
nota niet veel nieuws. Op handige wijze laveert de minister tussen de ver
schillende meningen door: de universitaire research laat hij ongemoeid; ZWO 
(organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek) mag haar structuur wat 
veranderen (zoals door haarzelt voorgesteld) het aantal sectorraden (advise
rende en coordinerende lichamen voor maatschappelijk relevant ot toegepast 
onderzoek) wordt uitgebreid; de verschillende vakministers blijven het geld 
verdelen en er komen meer ambtenaren bij (researchcoordinatoren op de 
verschillende ministeries). 
Een beleidsnota is het stuk niet, hoogstens een structuurrapport. Op ten
minste een punt ben ik het met de minister eens. Een gecoordineerd en 
doorzichtig wetenschapsbeleid is een dringende noodzaak. Daarom moet er 
in politieke kring over worden nagedacht en gediscussieerd. Het onderstaande 
is wellicht een bijdrage daartoe. 

Wetenschap in discrediet? 
De modeme verschijningsvorm van wetenschapsbeoefening is een 
verlate uiting van het 19e eeuwse rationalisme. V66r 1900 was we
tenschap het terrein van enkelingen, idealisten omringd door een 
paar Ieerlingen die in een sterk geisoleerde omgeving dat onder
zoek bedreven dat ze zelf interessant vonden. De maatschappij 
was bereid zich daar enkele geringe uitgaven voor te getroosten. 
Min of meer als statussymbool, ter meerdere glorie van vorst of 
vaderland. 

1) Nota wetenschapsbeleid dec. 1974. Uitgave Min. van 0. en W. In de nota 
is opgenomen het wetenschapsbudget 1975, een samenvatting van de 
consultaties van de wetenschappelijke wereld, en een nota over weten
schapsvoorlichting. 
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Dit isolement is nu doorbroken, met name bij de natuur- en tech
nische wetenschappen. Vooral omdat de maatschappij het grate 
belang van fundamenteel en gericht onderzoek ontdekte ter be
vordering van economische groei. Bevordering van wetenschappe
lijk onderzoek past in het vooruitgangsgeloof van de laatste 75 
jaren. Meer kennis leidt, dacht men, tot meer technologische moge
lijkheden, tot economische groei en leidt daardoor naar een betere 
wereld. De oorlogen gaven aan de snelle groei een extra impuls. 
Landen waar het nationaal prestige hoog wordt aangeslagen 
(Amerika, Rusland, Frankrijk, Engeland) gaven veel geld uit aan 
dure objecten (ruimtevaart als geld verslindend 'wapen' in de 
koude oorlog). Research instellingen, vooral op technisch en na
tuurwetenschappelijk terrein, rezen als paddestoelen uit de grond 
en slokten al het geld op dat de overheid bereid was aan weten
schappelijk onderzoek uit te geven. Ook de industrie zag het belang 
in van onderzoek ter bevordeling van een beter bedrijfsresultaat, 
ter verovering van nieuwe markten. 
Parallel daaraan verliep de grote vraag naar afgestudeerde onder
zoekers. De universiteiten groeiden binnen twee decennia uit hun 
krachten. Niet omdat men dat zo wilde, maar veeleer omdat men 
gedwongen was het hoofd te bieden aan de grote toeloop van stu
denten.2). 

Sinds een aantal jaren is in dit proces een kentering gekomen. 
De kosten werden zodanig hoog dat afremming en beheersing 
noodzakelijk werd. De roep om doelmatigheid deed haar intrede 
gevoegd bij het groeiende besef dat de organisatorische infra
structuur van de wetenschappelijke instellingen bij de ontwikke
lingen was achtergebleven. 
De noodzaak van een gecoordineerd wetenschapsbeleid werd steeds 
sterker gevoeld. Tegelijkertijd deed zich het verschijnsel voor dat 
het geloof in de technologie als brenger van vooruitgang taande. 
Geen wonder, omdat de neveneffecten steeds duidelijker werden. 
Allerwege werd benadrukt dat de prioriteiten van wetenschappe
lijk onderzoek anders moesten worden gesteld, minder natuur-

2) Sinds 1970 is de groei van de studenten aantallen gestopt. Er ,is aileen een 
verschuiving in belangstelling van B naar A wetenschappen. 
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wetenschappelijk en meer beleids-onderbouwend onderzoek, milieu
research, mens- en gedragswetenschappen.3). 

Het dilemma van Trip cs. is nu dat de overheid zit met de zware 
molensteen van wetenschappelijk potentH!el (instituten, geld en 
mankracht) dat grotendeels op natuurwetenschappelijk- en tech
nisch onderzoek is gericht en dat de prioriteiten in andere richting 
aan het verschuiven zijn. Meer geld wil men ook niet uitgeven. 
Inkrimping van bepaalde onderzoekingsgebieden, andere inzet van 
instituten en personeel is dus de logische konsekwentie. Maar dat 
is niet eenvoudig. 
Als de minister stelt dat het wetenschappelijk onderzoek zich zal 
moeten richten op de behoeften in de samenleving dan zijn velen 
dat met hem eens. In feite is dat precies water de laatste 25 jaar 
gebeurd is: bevrediging van de vraag naar groei en technologische 
expansie. De stelling van Trip komt er dus op neer dat opnieuw 
duidelijkheid zal moeten worden geschapen over de vraag wat de 
behoeften aan onderzoek zijn. Dit is een prioriteitenkeuze die in 
het parlement zal moeten geschieden. Hetzeifde pariement dat be
slist heeft over de instelling van TNO, ZWO en vele andere research 
instituten en over de geiden te besteden aan kernenergie-onderzoek 
en ruimtevaart. Een beiangrijke doeistelling van wetenschapsbeieid 
is dus duidelijkheid scheppen over de prioriteiten. Dit alles probeert 
Trip te ontlopen door de bai terug te speien naar de wetenschap
pers zelf en naar zijn collega ministers. 

Er wordt wei gezegd dat de wetenschap in discrediet is. 
Ik bestrijd dat. De huidige vorm misschien. Verlegging van priori
teiten is echter noodzakelijk om maatschappelijke probiemen het 
hoofd te kunnen bieden. Wei moet ik er bij zeggen dat men ook geen 
overdreven voorstelling moet hebben over de bijdrage die de weten
schap aan de opiossing van actueie probiemen kan Ieveren. Vaak 
is de kennis (nog) te beperkt, of beter: de mens is beperkt en daar
mee zijn kunnen. 

Industriele research. 
De sterke nadruk die in de hoog ontwikkelde Ianden op natuur-

3) Parallel daaraan veranderde de studiekeuze der studenten. 
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wetenschappelijk onderzoek ligt heeft dus alles te maken met de 
scheefgroei van onze maatschappij naar de materieel- technolo
gische kant, en omgekeerd. Doelstellingen van wetenschappelijk 
onderzoek kunnen niet los worden gezien van de overheersende 
maatschappijvisie in de samenleving. Meer in engere zin zal in
dustrHlle research niet los kunnen worden gezien van de doelstel
lingen in het bedrijfsleven. Er wordt wei gesteld dat overheid en 
samenleving meer invloed moeten krijgen op het onderzoek in het 
bedrijfsleven. De gedachte daarbij is wellicht dat men dan ook wei 
de doelstellingen van het bedrijfsleven zal kunnen wijzigen. Dat 
lijkt mij naief. Trip heeft dan ook dit idee - wellicht met spijt -
niet gevolgd. 

In Nederland wordt bijna 4 miljard uitgegeven aan onderzoek. 
Daarvan neemt het bedrijfsleven de helft voor haar rekening. Naar 
de universiteiten gaat 1 miljard4); naar de verschillende (niet univer
sitaire) research instituten circa 825 miljoen. De nederlandse in
dustrie voorziet (mede door haar sterke multinationale karakter) 
bijna volledig zelf in de financiering van haar research. 
In dit opzicht verschilt ons land sterk van Ianden als de Verenigde 
Staten, Engeland en Frankrijk waar de overheidsbijdragen voor 
industrieele projecten aanmerkelijk zijn (ruimtevaart, defensie, 
vliegtuig industrie, kernenergie). 
Van de 163 miljoen die door de nederlandse overheid in 1973 in deze 
sector werd bijgedragen werd maar liefst 114 miljoen besteed aan 
kernenergie (waaronder het ultra-centrifuge project), 16 miljoen 
aan ruimtevaart en 9 miljoen aan defensie research. 
Daarnaast verwacht TNO onderzoek voor het bedrijfsleven en wor
den op universitaire afdelingen ook wei industriele projecten uit
gevoerd (contract research). 
Trip heeft in zijn nota voorgesteld (in navolging van Belgie) alle 
researchprojecten te registreren, ook die van het bedrijfsleven (op 

4) Te verdelen in 900 miljoen rechtstreeks (1e geldstroom) en 90 miljoen via 
ZWO (2e geldstroom). Het cijfer van 900 miljoen is gebaseerd op (oude) 
CBS getallen en is naar aile waarschijnlijkheid aan de hoge kant. De CBS 
cijfers hebben betrekking op enquetes die bij de universiteiten werkers 
zijn gehouden en deze hebben de neiging het percentage wetenschappelijk 
werk (i.t.t. beheer en bestuur) te hoog op te geven. 
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vrijwillige basis). Een goed plan om enig inzicht te krijgen in de 
aard van de research inspanningen, oak al zal de registratie zeer 
globaal zijn. Uitbreiding van de overheidsbijdragen aan industrieel 
onderzoek is in Nederland niet geboden. Beter lijkt mij te onder
zoeken of het mogelijk is door universiteitsafdelingen, research
instituten en bedrijfslaboratoria gezamenlijk projecten te doen 
uitvoeren. In dit verband verdient het engelse initiatief aandacht 
waarbij er gemeenschappelijke projecten zijn opgezet door ICI en 
universiteiten (ICI joint research schemes voor een totaal bedrag 
van£ 150.000). 
Het opnemen van researchcoordinatoren en andere vertegenwoor
digers uit het bedrijfsleven in de door Trip gestimuleerde sector
raden en in de stuurgroepen van de nationale onderzoekprogram
ma's5) zou oak het aanleggen van dwarsverbindingen tussen in
dustrH!le research en het door de overheid gefinancierde onderzoek 
kunnen bevorderen. 

Landelijke coordinatie van fundamenteel onderzoek. 
In het wetenschappelijke veld staan de universiteiten het meest aan 
kritiek bloat. Dat is begrijpelijk omdat voor buitenstaanders niet 
erg duidelijk is wat men precies met de overheidsgelden doet. 
De overheid heeft zich in de rij van de critici geplaatst, maar zij 
heeft niet zo erg veel recht van spreken omdat door haar de uni
versiteiten primair als onderwijsinstelling worden behandeld. De 
toewijzing van personeelsplaatsen en het kroondocenten beleid 
zijn in hoofdzaak aan de onderwijsbelasting gerelateerd zodat wan
neer universiteitsbesturen argumenten aanvoeren van research
beleid men in de regel 'geen thuis' kreeg en krijgt. Bij de beoordeling 
zal men zich voorts moeten realiseren dat de ondoorzichtigheid 
grotendeels voortspruit uit de ver doorgevoerde superspecialisatie 
en dat coordinatie op universitair niveau van al dat onderzoek6) van 

5) Er zijn thans 4 nationale onderzoek programma's (NOP's) te weten voor 
energie, milieu, arbeidsmarkt en demografie. 
De NOP.s, in principe van tijdelijk karakter, beogen het stimuleren en 
coi:irdineren van onderzoek op belangrijke, maatschappelijk relevante ge
bieden. Volgens Trip dienen ze ook om dwarsverbindingen te leggen tus
sen verschillende onderzoekdisciplines en instituten. 

6) Een ruwe schatting leert dat aan de universiteiten en hogescholen aan 
enkele tienduizenden projecten en onderwerpen wordt gewerkt. 
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zeer onvergelijkbaar karakter in beginsel tot de onmogelijkheden 
behoort. 
Fundamenteel (of zo men wil vrij of onderwijsgebonden) on
derzoek verdraagt zich slecht met een sterk doorgevoerde plan
ning. Een grote papierwinkel zal de creativiteit aileen maar doden. 
Tenslotte, de veel gehoorde opmerking dater veel duplicering van 
onderzoek is. Dit behoort volgens mij tot de fabeltjes. Er is een 
eenvoudige verklaring voor dat dit niet zo is en wel omdat de 
meeste onderzoekers graag hun onderzoek publiceren. Daarvoor 
moeten ze hun resultaten voorleggen aan redacties van (overwe
gend internationale) tijdschriften die het aileen opnemen als er iets 
nieuws wordt bijgedragen en het van voldoende wetenschappelijk 
niveau is. Men kijkt dus wel uit voor duplicering. 
Dit neemt echter niet weg dat universiteiten meer zullen moeten 
doen aan researchplanning, zo mogelijk gekoppeld aan een zwaar
tepuntbeleid en op gang brengen van multidisciplinaire projecten. 
Al in 1950 is met de stichting van de ZWO ingezien dat disciplinairs
gewijze coordinatie op landelijk niveau een goede weg is. In de nota 
wordt voorgesteld ZWO om te bouwen in een Raad voor Weten
schappelijk Onderzoek (RWO) die zowel coordinerende als geld 
verdelende bevoegdheden krijgt. 
Onder de Raad ressorteren verschillende sec ties (afdelingen), on
dermeer voor geesteswetenschappen, natuurwetenschappen, maat
schappijwetenschappen, levenswetenschappen en technische we
tenschappen. De aparte stichtingen (FOM. FUNGO, Wothro, SON) 
worden opgeheven7). 

Zoals thans reeds het geval zullen werkgemeenschappen, waarin 
mensen zitten die op een verwant gebied research bedrijven, de 
eigenlijke coordinatiepunten zijn. Een goed voorstel om de kwali
teit en doelmatigheid van universitair onderzoek te vergroten. De 
RWO zou ook kunnen optreden als orgaan om de dwarsverbindin
gen tussen verschillende niet universitaire research instellingen 
en het universitair onderzoek te intensiveren. 
De moeilijkheid zit hem echter niet in de organisatorische opbouw, 

7) FOM = Fundamenteel onderzoek der materie; 
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maar meer in de verdeling van de geldstromen. Het probleem van 
ZWO is dat van de 100 miljoen die zij te verdelen heeft maar liefst 
50% naar een vak gaat n.m. de fysica en dat deze subsidies insti
tuutsgebonden zijn. De andere vakgebieden moeten het met kleine 
bijdragen doen. De RWO krijgt dus een zware dobber bij het an
ders richten van de geldstromen zodanig dat ook de mens- en ge
dragswetenschappen aan bod komen. 

De machteloosheid van de wetenschapsminister. 
Bij het onderzoek- en wetenschapsbeleid kan men drie niveau's 
onderscheiden: 

- een globaal wetenschapsbeleid bij de overheid waarin de aan
dachtsgebieden worden aangegeven, de prioriteiten worden 
gesteld; waarbij wordt beslist hoeveel de overheid aan research 
wil uitgeven en waarbij door wettelijke maatregelen de orga
nisatorische infrastructuur wordt aangegeven. 

- de researchinstellingen waaronder universiteiten, (semi)- over
heidsinstellingen en particuliere instellingen die grotendeels 
door de overheid betaald worden. Deze voeren doorgaans zelf 
een onderzoeksbeleid rekening houdend met de (research) op
drachten en richtlijnen die men ontvangt. 

- een midden-niveau, waarin een belangrijk stuk coordinatie 
plaats vindt. 

Op dit niveau ontmoeten de onderzoekers en de overheid elkaar. 
De nota van Trip houdt zich vooral met dit midden niveau bezig. 
Naast de uitbouw van ZWO tot RWO waarin de vaksgewijze coor
dinatie plaats vindt, wil Trip door de instelling van sectorraden en 
door nationale onderzoekprogramma's de coordinatie tussen ver
schillende vakgebieden (interdisciplinair) bevorderen. De sector
raden en stuurgroepen van de NOP's krijgen slechts coordinerende 
en adviserende taken en geen geldverdelende. 
Gezien het gedecentraliseerde karakter van deze ordening kan ik 
er van harte mee instemmen. Ik vraag me wei af of bij niet homo
gene gebieden de sectorraden zullen gaan functioneren. Het herhaal
delijk aangehaalde voorbeeld van de Raad voor Landbouwkundig 
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Onderzoek (die ver gevorderd is met de coordinatie) overtuigt mij 
niet erg, omdat het hier een homogeeen onderzoekgebied betreft 
waar ordening betrekkelijk eenvoudig is. 

Zondermeer slecht uitgewerkt vind ik de ordening op overheids
niveau. Een van de oorzaken van het ontbreken van een doorzichtig 
en doelgericht wetenschapsbeleid is dat de lijnen naar zeer ver
schillende ministeries !open. De financiering van instituten en ac
tiviteiten geschiedt langs velerlei Iijnen. Discussies in het parle
ment over wetenschapsbeleid zijn vruchteloos (bv. bij behandeling 
van de wetenschapsbudgetten) omdat de prioriteitenkeuze en het 
richten van het beleid op belangrijke aandachtsgebieden (milieu, 
demografie) niet aan de orde kunnen komen. Dit kan immers 
aileen bij behandeling van de afzonderlijke begrotingen der vak
ministers. Het is een publiek geheim dat de overheid vele kansen 
heeft Iaten liggen om invloed uit te oefenen op het beleid van de 
verschillende (semi) overheidsinstituten en bv. bij TNO onderzoek 
te stimuleren op de voor het algemene overheidsbeleid belangrijke 
terreinen (beleidsondersteunend onderzoek). Wanneer Trip, en 
daarmee het kabinet, stelt dat het onderzoek meer maatschappe
lijk relevant gericht moet zijn dan is dat infeite een bevestiging.van 
een passieve opstelling in het verleden. Voorts, een nationaal we
tenschapsbeleid is zinloos wanneer niet op bilaterale en liefst mul
tilaterale basis internationale projecten van allure worden opgezet. 
Tot nog toe is het beleid t.a.v. het laatste zeer provinciaals geweest. 
Een en ander betekent in mijn visie dat een doorzichtig en doel
matig wetenschapsbeleid aileen tot stand komt wanneer het ka
binet van het merkwaardige idee afstapt dat een wetenschapsmi
nister aileen coordinerende taken moet krijgen. Naar mijn visie 
zou het 'pakket' van een wetenschapsminister er ongeveer als volgt 
moeten uitzien8): 

- coordinator van het totale (globale) wetenschapsbeleid; 
- primaire verantwoordelijkheid van NOP's en intemationale pro-

jecten inclusief Eurotom, CERM, etc.; 

B) Het japanse model voor de organisatie van het overheidsbeleid voor we
tenschap en technologie heeft mij erg aangesproken (zie b.v. het artikel 
van lr. de Wilt in lntermediair van 11 juni 1971). 
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- primaire verantwoordelijkheid voor beleid t.a.v. ZWO (RWO); 
- financiering van en toezicht op aile (semi)-overheidsinstellingen 

met een overwegende research taak (inclusief TNO). 

Uiteraard, maar dat behoeft geen betoog, kunnen aile andere vak
ministers via de ministerraad, de orderraad voor het wetenschaps
beleid en de ambtelijke commissies op het beleid invloed uitoefenen. 
De aanstelling van research coordinatoren op elk ministerie voor 
beleidsonderbouwend onderzoek blijft in mijn voorstel gehand
haafd. Op deze wijze wordt er voor 'het veld' ook meer duidelijkheid 
geschapen. De moeilijkheid zit eigenlijk in het ambtelijk apparaat 
dat zich verzet tegen herverkaveling van taken. Dat zal wel de re
den zijn dat Den Haag dat niet aandurft. 
Buitendien vraag ik mij af of de overheid niet moet komen met 
een uniforme wetgeving voor de financiering en structurering van 
(semi-) overheidsinstellingen en particuliere organisaties met een 
researchtaak (buiten de universiteiten). Er is ook niet aan te ont
komen de verschillende instellingen in enkele beheerseenheden 
onder te brengen (zoals nu aileen voor de onder de Kon. Academie 
van Wetenschappen en ZWO ressorterende instituten is voorge
steld). Thans zijn er teveel instituten die aile min of meer langs 
elkaar heenwerken. 

Ethiek van de wetenschap. 
Het recente verleden heeft aangetoond dat wetenschap- zoals alle 
menselijke activiteiten - zowel ten kwade als ten goede kunnen 
worden aangewend. Daarbij moet men niet aileen denken aan 
atoombommen of chemische oorlogsvoering maar ook aan de ge
varen die de vorderingen op medisch vlak, bij de moleculaire biolo
gie, bij de biologische psychiatrie en bij de computer wetenschap 
voor de mens kunnen inhouden. Doordenking hiervan is dringend 
geboden. Wetenschapsfilosofie en ethiek behoort daarom voor elke 
toekomstige onderzoeker een verplicht vak te worden. 
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POLITIEK HANDELEN EN CHRISTELIJK GELOOF 

Kritische kanttekeningen bij een gelijknamig artikel van Willibrord 
Ronnes in Eltheto1). 

door dr. E. Schroten 

Vooraf 
In het novembernummer (1973) van het tijdschrift Eltheto sedert 1909 het blad 
van de NCSV, kondigde de redaktie aan 'een nieuwe start' te willen maken 
door zowel de formule als de lay-out grondig te wijzigen. Een verbreding van 
de redaktie met mensen van buiten de NCSV zou 'een relatieve verzelfstan
diging' ten opzichte van deze Vereniging inhouden, terwijl het 'objekt van 
ELTHETO de problematiek 'godsdienst en politiek' zou zijn. In de redaktionele 
verantwoording van de nieuwe opzet lees ik met betrekking tot de doelstel
ling: 
'Eitheto wil enerzijds relevante informatie verschaffen over het funktioneren 
van met name christelijke instituten en organisaties, anderzijds wil zij ook een 
dialoog op gang brengen met lezers en lezersgroepen'2). 
Op verzoek van het bestuur van de Lohmanstichting ben lk op deze laatste 
suggestie ingegaan door te reageren op het in de titel genoemde artikel van 
Ronnes. De redaktie van het CH·Tijdschrift heeft nu gevraagd deze reaktie, 
die in het voorjaar van 1974 werd geschreven, in enigszins bewerkte vorm 
eveneens te mogen publiceren en daartegen heb ik geen enkel bezwaar. 
Het artikel van Ronnes wordt besloten met een aantal konklusies, die de 
hoofdlijn van zijn betoog goed weergeven. Om niet in detailkwesties verzeild 
te raken, heb ik mijn kritiek daaromheen geschreven en slechts een enkele 
maal teruggegrepen op de tekst van het artikel zeit. Wat het artikel betreft 
zou ik willen opmerken dat het kritisch Is, en nuchter en met redenen om
kleed een aantal stellingen verdedigt. Het is niet kreterig of met ressenti
ment geschreven. Daarom hoop ik dat mijn kritiek hem recht doet, want daar 
heeft hij recht op. 

Ronnes konklusies 
1: het bestaan van de konfessionele partijen is historisch te verklaren en te 

rechtvaardigen vanwege het feit van diskriminatie (als politieke fac
tor) op grand van een religieuze overtulging. 

1) Willibrord Ronnes: Politiek handelen en christelijk geloof. 
ELTHETO. Tijdschrift over godsdienst en politiek, no. 44 (november 1973), 
pp 25 - 36. 

2) lk citeer uit de redaktionele verantwoording van het in noot 1 vermelde 
nummer. 
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2: de historische ontwikkeling in Nederland heeft deze diskriminatie opge
heven en daarmee de rechtvaardiging voor het bestaan van de konfes
sionele partijen weggenomen, maar de partijstruktuur is daaraan niet aan
gepast. 

3: een analiese van de aard van de christelijke boodschap maakt duidelijk dat 
deze niet rechtstreeks van basis kan vormen voor een politieke partij (van 
wege interpretatie-problemen). 

4: gegeven het feit dat de konfessionele partijen toch willen voortbestaan, 
moeten zij voorbijgaan aan historische ontwikkelingen in maatschappij en 
In de theologie en zijn zij gedwongen alsnog een nieuwe ideologie te ver
zinnen om hun bestaan te rechtvaardigen. 

5: deze 'nieuwe ideologie' bestaat slechts uit een keuze voor methode, zonder 
politiek program, die leidt tot een kleurloze middenpositie, die wordt ge
kenmerkt door een onvermogen tot engagement en door opportunisme. 

Kritische bespreking 
Ad 1. Dit is in zijn algemeenheid niet juist, althans een enorme 

simplificatie. In de eerste plaats gaat het niet aan alle kon
fessionele partijen over een kam te scheren en in de tweede 
plaats hebben, naast discriminatie, ook andere factoren een 
belangrijke rol gespeeld, die ik misschien zou kunnen samen
vatten met de woorden 'verzet tegen de geest van de tijd', 
m.n. tegen de doorwerking van de ideeen van de Franse revo
lutie, tegen liberalisme, materialisme en socialisme. Het ging 
mensen als Groen van Prinsteren, Schaepman, Kuyper en De 
Savomin Lohman nog wel om iets meer dan 'niet meer ge
diskrimineerd te worden' (p 31), al heeft dat zeker mede de 
politiek bepaald, zoals kan blijken uit de 'schoolstrijd'. In 
geen geval kan men de CHU karakteriseren als een emanci
patie-partij. Ik citeer Mr. W. C. D. Hoogendijk3): 'De CHU 
werd tot voor kort eigenlijk meer gekenmerkt door een poli
tieke attitude dan door een politiek profiel. Het was de atti
tude van een gouvernementele instelling, van het relativeren 
van de tegenstellingen, van het niet nadrukkelijk doen. De 
CHU was veel minder dan de andere partijen de representant 
van een gesloten cultuurkring' (laat staan van een gediscrimi
neerde groep). Maar ook de RK Staatspartij en de ARP hadden 
hogere idealen dan de emancipatie van een bepaalde bevol-

3) W.C.D. Hoogendijk: Doorrijden of overstappen. De nota van de Contact
raad en de vernieuwing van ons partijpolitieke bestel. 
Anti-revolutionaire Staatkunde, 43e jg. nr. 2 (febr. 1973), p 43. 
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kingsgroep: in laatste instantie stonden zij op de bres voor 
wat ik zou willen noemen een gekerstende levensorde. Of wij 
de wijze waarop dit gebeurde positief of negatief waarderen, 
staat hier niet ter discussie. 

Ad 2. Door wat m.b.t. konklusie 1 werd vastgesteld boet ook kon
klusie 2 aan kracht in. Hoogstens zou men kunnen stellen 
dat een van de rechtvaardigingsgronden is weggevallen. Maar 
helemaal afgezien daarvan keer ik mij tegen de gedachte die 
door de woorden 'en daarmee' is verondersteld. Ik vermag 
namelijk niet in te zien, waarom een min of meer belangrijke 
ontstaansoorzaak tevens de enige rechtvaardiging voor het 
voortbestaan van een politieke partij zou zijn. Er is ook nog 
zoiets als een geschiedenis, een maatschappelijke ontwikke
ling, (zelf het resultaat van o.m. politieke verwikkelingen), 
waarop een politiek antwoord gevonden dient te worden. De 
rechtvaardiging voor het voortbestaan van een partij kan 
mede gevonden worden, doordat men nieuwe taken ontdekt. 
Zo is het mogelijk dat men zich in een nieuwe situatie op
nieuw rekenschap geeft van het bestaan en funktioneren van 
een partij en probeert daarvoor een verantwoording te geven 
die leidt tot een basisfilosofie, die meer behelst dan de direkte 
aanleiding tot oprichting van zo'n partij. Dit is sinds de 
Tweede Wereldoorlog niet aileen in de konfessionele partijen 
het geval geweest! Of dat repercussies heeft voor de partij
strukturen is m.i. een pragmatische kwestie. Voor wat de 
konfessionele partijen betreft kunnen daarvan wei degelijk 
voorbeelden gegeven worden: oprichting van de KVP als 
opvolgster van de RK Staatspartij, reorganisatie van de CHU 
in 1967, het nieuwe CHU-program van 1970 en de oprichting 
van het CDA in 1973. 
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Dit zijn een paar voorbeelden van strukturele aanpassingen, 
al zijn het waarschijnlijk niet de aanpassingen die Ronnes 
zou wensen. Hij is waarschijnlijk van mening dat de kon
fessionele partijen moeten worden opgeheven. Afgezien van 
het feit dat hij daarvan de noodzaak niet heeft aangetoond, 
zal het ook hem ongetwijfeld bekend zijn dat zoiets gemak
kelijker gezegd is dan gedaan. Er zal bijvoorbeeld in vele 
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statuten van partijen staan dat een dergelijke beslissing met 
tweederde meerderheid van stemmen genomen moet worden. 
De diskussies die op 't ogenblik aan de gang zijn in D'66 
vormen een goede illustratie bij wat hier is opgemerkt! En 
dan ligt er voor de konfessionele partijen, ondanks een on
miskenbare dekonfessionalisering in politicis, het feit dat 
nog steeds vele mensen om wat voor reden dan ook lid wen
sen te blijven of te worden, dan wel hun stem op hen uit
brengen. Dat brengt mij bij 

Ad 3. Met deze konklusie stem ik in4), in die zin dat wie stelt dat de 
bijbel de basis van zijn partij vormt daarmee in de (politieke) 
praktijk nog weinig heeft gezegd. Dat is trouwens iets waar
van men zich in christen-demokratische kringen heel goed 
rekenschap geeft: het evangelie moet 'vertaald' worden in 
een politieke 'filosofie' voor deze tijd - de door Ronnes 
gewraakte Nota van de Kontaktraad is een poging daartoe -
en deze moet uitlopen in een beleid. Ik kom daar nog op 
terug. 
Hier zou ik de vinger willen leggen bij wat Ronnes hieruit af
leidt, althans zo meen ik zijn opmerking op p 31 te moeten be
grijpen. 
Hij stelt daar namelijk ' ... dat men deze (sc. konfessionele) 
partijen slechts kan steunen, omdat men het allereerst eens 
is met hun politieke voorverstaan, niet omdat ze zich chris
telijk noemen!' Terzijde zou ik willen opmerken dat ARP, 
CHU, KVP en CDA zich niet 'Christelijk' noemen - zeker 
tegenwoordig is men daar erg huiverig voor - maar vaak 
zo genoemd worden. Hoogstens noemt men zich 'christelijk
historisch' of 'christen-democratisch' en dat betekent wat 
anders dan 'christelijk' zonder meer. Maar ik wil geen spij
kers op laag water zoeken. 

Wel vind ik het interessant om de betekenis van het woordje 
'kan' in de stelling van Ronnes te analyseren. Neemt men 
het letterlijk, dan is zijn these zonder meer onjuist, omdat 

4) lk mage hier verwijzen naar mijn artikel in het CH-Tijdschrift van sept. 1973, 
onder de titel 'De uitdaging van het Evangelie'. 
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vele mensen de konfessionele partijen steunen om konfes
sionele redenen. Dat kan men betreuren, maar het is een 
feit, zoals het een feit is dat vele mensen stemmen op (of lid 
zijn van) een partij (niet alleen een konfessionele!) op grond 
van a-politieke, idealistische, kerkelijke, traditionele over
wegingen, of omdat zij vertrouwen hebben in een bepaalde 
persoon. 
Wie kan dat verbieden in een vrij land? Natuurlijk weet Ron
nes dat ook en daarom denk ik dat hij het woord 'kan' neemt 
in de zin van 'het ware te wensen dat'. Dan ben ik het wei 
met hem eens, op voorwaarde dat niet alleen het 'politieke 
voorverstaan' (voorzover ik kan inzien bedoelt Ronnes hier
mee - om het in zijn eigen woorden te zeggen - de 'ideo
Iogie van de 'derde weg', zoals die o.m. tot uitdrukking komt 
in de Nota van de Kontaktraad), maar ook het beleid in de 
beoordeling betrokken wordt en mits men bedenkt dat dit 
mutatis mutandis voor de steun aan alle politieke partijen 
geldt. 

Ad 4. Na wat ik in het voorafgaande heb opgemerkt, kan ik hier 
kort zijn. Deze konklusie heeft als premissen de beide eerste 
konklusies. Omdat de premissen niet aanvaardbaar zijn, is 
ook deze vierde konklusie niet aanvaardbaar. Niet voorbij
gaand aan, maar inspelend op historische ontwikkelingen in 
maatschappij en theologie dienen de konfessionele partijen 
zich bier en nu te bezinnen op nieuwe taken, op een 'ideologie' 
(belast woord) waarin de problemen van deze tijd zijn verdis
conteerd, op wegen die leiden naar een 'verantwoordelijke 
maatschappij'. Deze bezinning zal in een politiek program 
moeten beklijven. 

Ad 5. Ik wil graag ronduit zeggen dat, als dit waar is, het CDA voor 
mij niet hoeft. Aan een kleurloze middenpartij heb ik geen 
enkele behoefte, hoewel ik zou willen vaststellen dat een mid
denpartij niet per definitie kleurloos hoeft te zijn. Ook kan 
ik niet ontkennen dat het tot stand komen van het CDA moei
zaam verloopt, hetgeen ik betreur en velen met mij. Ik zal 
evenmin ontkennen dat de Chili-verklaring van het CDA, door 
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Ronnes aangevoerd als een bewijs voor zijn stelling, een zeer 
ongelukkige zaak is geweest, hoewel ik vemomen heb dat 
deze verklaring niet bewust op een de-kool-en-de-geit-sparen
de-houding, maar domweg op onjuiste informatie en dat er 
binnenskamers wel het een en ander over te doen is geweest 
om een understatement te gebruiken. 

De 'ideologie van de 'derde weg' is een belangrijke zaak. De 
Nota van de Kontaktraad beschouw ik i.t.t. Ronnes als een 
geslaagde aanzet daartoe, maar de eigenlijke testcase is het 
beleid: in hoeverre slaagt het CDA erin deze nota om te zet
ten in een beleid. Dat zal, mede gezien de huidige politieke 
toestand, een hele kluif zijn! Toch deel ik het pessimisme van 
Ronnes niet, maar heb hoop dat het lukt, al zullen daar nog 
jaren van hard en inventief werken aan voorafgaan, waarbij 
ik een aantal teleurstellingen inkalkuleer. Als echter blijkt dat 
Ronnes gelijk krijgt, dan haak ik zeker af. 

Overigens .... 
Ik zou het evenwel niet willen Iaten bij deze algemene op
merkingen n.a.v. Ronnes' laatste konklusie, maar ik wil graag 
ingaan op een paar overwegingen, op basis waarvan hij tot 
deze konklusie meent te moeten komen. 

In de eerste plaats begrijp ik niet hoe hij op grond van het rapport van 
de Groep van Achttien en de Nota van de Kontaktraad (en een lang 
citaat van Mr. Van Boven) kan komen tot de konklusie dat de konfes
sionele partijen ' ... zich niet of nauwelijks hebben bezonnen op het 
fundament van hun partij, en (dat) gesteld (kan) worden dat zij in 
Ieder geval voorbijgaan aan de ontwikkelingen in de maatschappij
visies, maar vooral in de theologie, ofwel, ze doen alsof die aan hen 
voorbijgaat. Een bezinning op de relatie tussen de christelijke boodschap 
en hun praktische politieke opstelling blijft achterwege' (p 34). Tenzij 
Ronnes een heel andere betekenis toekent aan de woorden die hij ge
bruikt dan ik, is veeleer het tegendeel waar. Er is zo lang over het 
fundament gepraat, dat het zo langzamerhand hoog tijd wordt om aan 
een politiek program te gaan werken! In dit verband is het misschien 
interessant om op te merken dat er een verregaande vorm van sa
menwerking is tussen de drie wetenschappelijke instituten van ARP, 
CHU en KVP, op basis van een ambitieus werkprogram. 

Dan zou ik willen vragen of Ronnes mij de namen kan noemen 
van 'de konfessionelen', die de tegenstelling tussen liberalisme 
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en socialisme ontkennen (p 35), en of hij mij duidelijk zou 
willen maken wat de 'inhoudelijke politieke betekenis' van 
deze begrippen is in de Nederlandse situatie op zo'n manier 
dat de zgn. linkse en rechtse politici zich daarin herkennen. 
Wei konstateert hij terecht dat de tegenstelling tussen 'pro
gressief' en 'konservatief' als volkomen vruchteloos wordt 
ervaren in christen-demokratische kring - dat is net even 
iets anders dan 'ontkend' (p 34) -, aangezien niet duidelijk 
is wat met deze woorden wordt bedoeld. Ze hebben meer 
evaluatieve dan deskriptieve betekenis. Maar als het in kon
kreto zou gaan om de tegenstelling tussen socialisme en li
beralisme in de politiek, dan zijn de christen-demokraten 
inderdaad op zoek naar een derde weg (ik druk me expres 
voorzichtig uit), een politieke strategie voor een 'verantwoor
delijke maatschappij', waarvan men heeft geprobeerd de 
contouren te schetsen in de Nota van de Kontaktraad. En 
als het, nog konkreter, in de Nederlandse politieke situatie 
zou gaan om de keuze tussen PVDA of VVD bij de vorming 
van een regering, dan zal binnen de op zo'n moment reele 
mogelijkheden gezocht moeten worden naar die kombinatie, 
die de zo juist genoemde weg het verst wil bewandelen. 

Ad 6. Daarbij is geen enkele partij a p rio r i uitgesloten. En al 
zou de Nota van de Kontaktraad niet verder komen dan 'de 
keuze voor een methode', wat ik ten stelligste ontken, dan 
zou dat al heel wat zijn, want 'methode' betekent letterlijk 
zoiets als 'toegangsweg'. Wei moet die toegangsweg (naar 
een 'verantwoordelijke maatschappij') ook nog bewandeld 
worden en ik hoop van harte dat dat Iukt ..... . 

Het marxisme als alternatief? 
Tenslotte zou ik graag nog iets willen zeggen over het alternatief 
dat Ronnes zelf voorstelt: 'Wanneer het marxisme niet als een 
'alternatief geloof' wordt begrepen, maar als een instrument voor 
de analyse van de huidige maatschappij, zal het bemiddeling kun
nen zijn bij het verstaan van de christelijke boodschap, die geen 
analyties instrument is, maar een appel' (p 30/1). Op zich is dit een 
interessant voorstel. Wil men politiek bedrijven dan is een analiese 
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van de feitelijke toestand noodzakelijk. Maar naar mijn mening 
kan veel van wat over de christelijke boodschap is gezegd oak ge
zegd worden van het Marxisme: men kan er blijkbaar vele kanten 
mee open welke kant is de juiste? Hoe maak ik dat uit? Bovendien 
zijn met name de economische theorieen van het marxisme zeker 
niet door iedereen aanvaard. Aileen maar om ideologische redenen? 
Hetzelfde kan gezegd worden m.b.t. de geschiedenisfilosofie en de 
wetenschapsleer (cf. bijv. de kritieken van Karl Popper5). Kortom 
het marxisme is oak als analyse-instrument nogal aangevochten. 
Waarom dan marxisme? Kamen we bij de beantwoording van deze 
vraag tach weer niet uit bij zeer principiele kwesties en keuze
vragen en daarmee bij overwegingen van levensbeschouwelijke aard? 
Is politiek niet uiteindelijk een zaak van levensbeschouwing en 
kan men daarom het marxisme als analyseinstrument lospellen uit 
het marxisme als 'alternatief geloof'? Ik dacht dat Ronnes oak bier 
de zaak simpeler voorstelt dan hij in werkelijkheid is. 

Tot zover mijn 'kritische kanttekeningen'. lk zou nog wei op meer dingen 
willen ingaan, bij voorbeeld op de redaktionele verantwoording van de nieuwe 
formule van ELTHETO. lk weet dat sommige CHU-ers, die emotionele banden 
hebben met de NCSV, deze betreuren. Bij mij persoonlijk is dat niet het geval; 
ik vind de nieuwe opzet en jas interessant en ik geloof dat het blad op deze 
wijze in een behoefte voorziet. Op de verantwoording van de redaktie heb ik 
echter nogal wat kritiek. Het lijkt me echter beter om mij bij mijn kritische 
opmerkingen te beperken tot een artikel en daarin tot de belangrijkste kwes
ties, te meer omdat een aantal zaken die hierboven aan de orde komen ook 
indirekt van toepassing zijn op de redaktionele verantwoording. 

5) lk noem hier pars pro toto zijn: Philosophy of Science: A Personal Report. 
In: Conjectures and Refutations. London 19693, pp 33- 65, vooral de eerste 
paragrafen. Zie ook: P.L. Gardener: Metaphysics and History. In: D. F. 
Pears (ed.): The Nature of Metaphysics. London etc. 1970, m.n. pp 95f. 
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BUITENLANDS BELEID VAN HET KABINET-DEN UYL. 

door mr. C. A. Bos 

Het is niet mogelijk nu reeds een duidelijk oordeel te geven over 
het buitenlands beleid van het Kabinet-Den Uyl. Het kabinet zit 
immers pas 1% jaar en nog midden in de tweede begrotingsronde. 
Toevalligerwijs moeten aile begrotingen, die voor ons onderwerp 
van belang zijn, nl. die van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ont
wikkelingssamenwerking, nog door de Tweede Kamer behandeld 
worden. En het zijn vooral de parlementaire debatten die ons moe
ten helpen het eigen gezicht van het kabinet te ontdekken. Nu ook 
ik deze belangrijke hulpbron moet missen, zal ik mij beperken tot 
enkele algemene kanttekeningen, vooral naar aanleiding van de 
twee eerder verschenen artikelen over dit onderwerp*. 

Dat het niet gemakkelijk is in dit stadium van het kabinet verder 
te komen dan te proberen de eerste aanzetten tot een eigen beleid 
te ontdekken en daarover een voorlopig oordeel te geven, bewijzen 
de opmerkingen van de discussianten drs. Van den Bergh (P.v.dA.) 
en drs. Penders (K.V.P.). Ook zij zoeken naar die aanzetten, waarbij 
de een er meer ontdekt dan de ander. Hun conclusies zijn nogal ver
schillend evenals hun verwachtingen waartoe die aanzetten zullen 
leiden. 
Aan het slot van hun artikelen zijn zij overigens heiden tamelijk 
tevreden. De een omdat hij het huidige buitenlands beleid in grote 
trekken een voortzetting vindt van dat onder vorige kabinetten, de 
ander omdat hij voldoende verschillen constateert die duidelijk 
wijzen naar een andere lijn. Helemaal zonder zorgen zijn zij echter 
niet; de eerste omdat hij er niet helemaal gerust op is wat een deel 
van de socialistische achterban nog kan gaan uitspoken, de laatste 
omdat hij vindt dat dezelfde achterban het beleid op een aantal 
punten wat kritischer moet volgen. 

*) Zie het C.H. Tijdschrift no. 5 en 6 van nov. en dec. 1974. 
Mr. Bos rondde dit artikel af 5-2-1975. 
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Vergelijking met vorige kabinetten. 

Dat zowel Penders als Van den Bergh het huidige beleid vergelijken 
met dat van vorige kabinetten, is begrijpelijk. Niet aileen omdat 
een oordeel over het eerder gevoerde buitenlands beleid voor beiden 
een heerlijk discussiepunt is, maar ook om tot een antwoord te ko
men op de vraag of er wezenlijke verschillen zijn aan te wijzen en 
zo ja, of beide discussianten daar even welwillend tegenover staan. 
Dat echter bij die vergelijking het beleid van Luns en Schmelzer zo 
dikwijls in een adem wordt genoemd, verbaast mij. Iedere nauw
keurige waarnemer zal immers moeten toegeven dat er in die 
overigens korte periode van het kabinet Biesheuvel, althans voor 
wat het buitenlands beleid betreft, een aantal duidelijke accent
verschuivingen hebben plaats gevonden, zowel naar binnen als 
naar buiten. 
Ik denk hierbij onder meer aan de relatie met het Parlement en 
dan vooral met de vaste commissie van Buitenlandse Zaken, die 
veel ontspannender en opener werd; ik denk aan de veelvuldige 
contacten met actiegroepen, daarnaast aan de opstelling tegenover 
Amerika inzake de kwestie Vietnam, de behandeling van de kwestie 
China in de Verenigde Naties, de betrekkingen met de Sovjet-Unie, 
die leidden tot het bezoek van Gromyko aan ons land, enz. 
In die periode heeft het buitenlands beleid bijzonder weinig kritiek 
ontmoet. Ik wil dan ook stellen, dat de aanzet tot een zekere om
buiging van het buitenlands beleid reeds ligt in de periode 1971-
1973. Van der Stoel zet volgens mijn waarneming in grote lijnen 
dat beleid voort. Gezien de uiterst kleine marges op het gebied 
van de buitenlandse politiek kan en mag men op korte termijn 
geen opzienbare ombuigingen verwachten, tenzij dramatische ex
terne gebeurtenissen de Regering zouden dwingen - maar dan ge
forceerd- het buitenlands beleid te herzien. 

V erschuivingen? 

Het is daarom dat ik vooralsnog betwijfel of, zoals Penders be
weert, onder de Regering-Den Uyl het accent sterker is komen te 
liggen op de Atlantische samenwerking dan op de Europese een
wording. lk kan deze verschuiving niet opmaken uit de Memories 
van Toelichting op de begroting van Buitenlandse Zaken voor resp. 
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1974 en 1975, noch uit de Nederlandse deelneming aan de Energie Op 
Coordinatie Groep, waarin immers met uitzondering van Frankrijk weJ 
aile Iidstaten van de Europese Gemeenschap zijn vertegenwoordigd. bui 
Het Europese beleid is de laatste jaren weinig spectaculair, onder Vrt 
meer veroorzaakt door de besluiteloosheid van de Raad van Minis- tot 
ters en de laatste tijd nog versterkt door de gebeurtenissen rond dis 
de oliecrisis en de onzekere houding van Engeland. Ook in deze ves 
stagnerende situatie zie ik geen aanleiding waarom de Regering de He 
Atlantische Samenwerking een zwaarder accent zou moeten geven. rijl 

De enige belangrijke beleidsverschuiving die ik in dit verband con
stateer is van interne aard. Zij betreft de steeds regelmatiger in
schakeling van de Minister-President in het buitenlands beleid, een 
verschijnsel waaraan in de Nederlandse politiek nog hoegenaamd 
geen aandacht is besteed. Het deelnemen aan officiele topconfe
renties en niet-officii:He diners maakt hem direct mede-verantwoor
delijk voor een niet onbelangrijk deel van het buitenlands beleid. 

Gezien de beleidsinstelling van de bewindslieden op Buitenlandse 
Zaken en Defensie geloof ik ook dat de overtuiging van Van den 
Bergh, dat er een zeer kritische ontwapeningsnota op komst is, 
onjuist is. Daarmee sluit ik niet uit, dat in de Nota best enkele kri
tische opmerkingen kunnen voorkomen, b.v. betreffende de in
breng van de tactische kernwapens in het MBFR-overleg. Erg veel 
zullen het er naar ik verwacht evenwel niet zijn. Want ook deze 
Regering kan, aangenomen dat zij het zou willen, geen ijzer met 
handen breken, zeker niet in het internationaal overleg. Het aileen 
maar plaatsen van kritische opmerkingen zonder een mogelijkheid 
te zien tot koerswijzigingen te komen die daaraan beantwoorden, 
maakt een bewindsman heel spoedig ongeloofwaardig. 

Defensie 
Op het terrein van defensie is op enkele punten zeker sprake van 
een beleidsombuiging of een aanzet daartoe. Zo ben ik er van 
overtuigd dat de besnoeii'ng op defensie onder het kabinet-Den Uyl 
groter is dan onder de kabinetten De Jong en Biesheuvel mogelijk 
zou zijn geweest. Ook de omschakeling van kwantiteit naar kwali
teit wijst op een koerswending. 
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Op talrijke andere terreinen en dan vooral die waarop de samen
werking tussen de NAVO-partners direct van invloed is, ligt een om
buiging minder gemakkelijk voor het grijpen. Weliswaar heeft 
Vredeling verwoede pogingen gedaan om ook in ruimer verband 
tot koerswijzigingen te komen, o.a. door te hameren op standaar
disatie en taakverdeling, maar ook hier bleek de internationale 
vesting moeilijker te nemen dan door sommigen werd verwacht. 
Het ontbreken van een Europese Politieke Unie is wel de belang
rijkste oorzaak dat men op dit gebied niet veel verder komt dan 
men is. 
Wanneer daarnaast moet worden geconstateerd dat de uitvoering 
van enkele beleidsvoornemens afhankelijk is gemaakt van de 
goede afloop van de MBFR-besprekingen, dan kan de voorlopige 
conclusie zijn dat op korte termijn geen wezenlijke beleidsombui
gingen op het internationale vlak haalbaar zijn. Dit neemt niet weg 
dat met veel geduld en voorzichtig manoeuvreren de kans er in zit 
dat op onderdelen van het beleid nog wel enkele wijzigingen be
reikt kunnen worden, zoals b.v. ten aanzien van de inbreng van de 
tactische kernwapens in de MBFR-onderhandelingen en het aantal 
tactische kernwapens in West-Europa. 

Toegegeven moet worden dat het beleid van het kabinet ten opzichte 
van de NAVO kritischer is geworden. Of Nederland daarmee het 
predikaat 'trouwe bondgenoot' heeft verspeeld, zoals Van den Bergh 
opmerkt, betwijfel ik. Het een behoeft niet in strijd te zijn met het 
ander, zolang de kritische opstelling er op gericht is het bond
genootschap zo goed mogelijk te doen functioneren, ook in de 
ontspanningspolitiek Oost-West. Wie echter 'trouw' vertaalt door 
'slaafs' en 'kritisch' door 'mijn opvattingen zijn heilig', ja, die 
heeft dan een heel ander bondgenootschap voor ogen. 

Ontwikkelingssamenwerking 
Ook op het terrein van de ontwikkelingshulp is hier en daar sprake 
van een duidelijke koerswijziging. Een zo sterke uitbreiding van de 
hulp als nu is voorgesteld zou m.i. niet mogelijk zijn geweest in een 
regeringsprogram met VVD en DS '70. Daarbij ga ik er wel van uit 
dat ook bij een finantieel-economische verslechtering van de situa
tie de voorgestelde hulpbedragen onaangetast zullen blijven. Of 
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dit inderdaad het geval zal zijn valt niet te voorzien. Duisenberg 
zal het er wei moeilijk mee hebben. Evenmin valt te voorzien of 
bij een overeind blijven van de hulpbedragen de andere departe- 1 
men ten niet zullen proberen heel wat 'vreemde' posten onder het H Et 
ontwikkelingsplafond te schuiven, een neiging die ik ook in de De ' 
huidige begroting hier en daar al constateer. 

Een andere aanzet tot wijziging constateer ik bij de keuze van alge-
mene en bijzondere concentratielanden op basis van gewijzigde Eex 
criteria. Daaruit concludeer ik dat Pronk het ontwikkelingsbeleid, viel 
anders dan zijn voorganges, bewust wil politiseren, zowel naar bin- ge'\l 
nen als naar buiten. Of deze aanzet algemene instemming zal vin- hoi 
den, zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden, laat ik hier tot1 
in het midden. Evenzo de vraag of de soep tenslotte even heet zal W'J. 

worden gegeten als zij wordt opgediend. oo: 
dh 

Met Van den Bergh ben ik ervan overtuigd, dat Pronk erhard voor doc 
zal knokken dat het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeen- we 
schap meer dan tot nu toe op alle ontwikkelingslanden zal worden bo: 
gericht, d.w.z. mondialer zal worden. Dat is een reeds lang in brede drt 
kringen levende wens, die echter niet snel in vervulling zal gaan. Ah 
Het zo juist afgesloten associatieverdrag tussen de Europese Ge- sio 
meenschap en 46 ontwikkelingslanden is daarvoor een bewijs. Wan- va 
neer sommigen daarover teleurgesteld zijn, dan zijn zij kennelijk te pi 
optimistisch geweest en hebben zij opnieuw de weerbarstigheid p:r 
van de politieke werkelijkheid onderschat. bl 

N 
Conclusie lij 
Concluderend wil ik slechts opmerken dat, wanneer Van den Bergh a~ 

en Penders meer naar de toekomst kijken en minder naar het ver-
leden en wanneer beiden voor ogen houden dat de bewindslieden 
die op het internationale vlak moeten opereren niet aileen een be-
leid hebben te verdedigen tegenover eigen Parlement en eigen 
achterban, maar ook tegenover buitenlandse collega's die even 
hardnekking hun ministeriele stoel verdedigen als de doorsnee 
Nederlandse bewindsman dat pleegt te doen, ik althans voor wat 
deze beide discussianten aangaat op het buitenlandse beleidster-
rein geen onoverkomelijke spanningen voorzie. 
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HET JAAR VAN DE VROUW 

De lengte van de polsstok bepaalt de sprong. 

door lr. Nellien C. de Ruiter 

ie Een comite lijkt in zoverre precies op conuruss1es, raden en ad
d, viesorganen, dat er allerlei valse verwachtingen kunnen worden 
n- gewekt. Lang voordat ze met hun werk beginnen, zijn ze het zoet
n- houdertje bij uitstek. Je hoort dan verwijzingen als: 'Wacht maar, 
er tot die en die commissie er is, die wordt er speciaal voor gemaakt,' 
al waarmee de verwachting gewekt wordt dat die het probleem dan 

ook volledig oplost. Of: 'Laten we toch Iiever het advies van die en 
die Commissie afwachten, in plaats van nu overhaast een onvol-

:>r doende doordacht standpunt te gaan innemen' waarmee de ver-
n- wachting gewekt wordt dat aile - en dat zijn er altijd veel! -
~n bouwstenen voor een verantwoorde beslissing worden aange-
ie dragen. 
n. Als dan een ieder boordevol verwachtingen zit, wordt een commis-
re- sie in het Ieven geroepen die meteen al het verwijt krijgt uit te gaan 
n- van te beperkt terrein of te eenzijdig te werk gaan. Desondanks 
te ploegt zo'n commissie, adviesorgaan of -raad zich moedig door de 
id problemen heen en tracht - onder de voortdurende druk van de 

buitenwacht - zo snel en goed mogelijk zijn werk af te ronden. 
Na afloop van dit werk kan men dan net zo'n 'teleurstellingen
Iijstje' verwachten als het ambitieuse 'verwachtingenlijstje' dat 

~h aan het geheel vooraf ging. 
:r-
~n Op het moment van de installatie heeft de platvloerse 
1e- partijpolitiek zich er al op gestort en dan ben je in de 
~n aap gelogeerd. 
m Er doet zich nog een parallel voor. Men gaat tot instal-
ee latie van commissies en dergelijke, over op een moment 
at dat de problematiek alszodanig al elitair gemeengoed 
:r- aan het worden is. 



Dat is dan tevens het moment dat de partijen zich er 
breed en lawaaiig op storten. Een nadeel daarvan is, 
althans in onze huidige politieke constallatie, dat het 
terecht komt in de partijpolitieke polarisatie. 
Dit verschijnsel- hoe verhelderend misschien voor de 
signalerende fase - heeft het nadelig effect voor de 
uitvoerende fase dat het vertragend en remmend werkt. 
Tussen het partijpolitieke 'voor' en 'tegen' ontbreekt 
helaas het aktieve werkwoord 'doorgaan'. 

Een comite heeft meestal, wat de tijd betreft, een veel beperkter 
taak dan een commissie. De korte tijd stelt tevens zijn eigen eisen 
en beperkingen. Bovendien is de ogenschijnlijk simpele taakstel
ling in feite bijzonder uitgebreid en weinig omschreven. 
De taakstelling die het Nationaal Comite Internationaal Jaar van 
de Vrouw meekreeg was: het hele Nederlandse volk betrekken bij 
de bedoeling van het V.N. jaar. In een dergelijke, onnauwkeurig 
omschreven taakstelling, zullen eerst, wil men ermee kunnen wer
ken, allerlei zaken op een rijtje gezet moeten worden. Dat bete
kent dat men duidelijke keuzen moet doen. Het V.N. jaar bete
kent tevens dat men het vrouwenprobleem ook nog (even) mon
diaal moet bekijken. Het zou misschien allemaal nog wei te doen 
zijn, als men enige jaren van intensieve voorbereiding zou hebben 
met een gespecialiseerde staf en een goed lopend secretariaat. Dit 
nu is het comite niet beschoren. Immers, op 18 december 1972 
werd een resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties aangenomen, die voorstelde om het jaar 1975 tot inter
nationaal jaar van de vrouw te bestempelen. Dat betekende dater 
slechts twee jaar voorbereidingstijd was. Zelfs voor V.N.-begrippen 
is dit buitengewoon kort. Eigenlijk had dus 1976 of 1977 tot vrou
wenemancipatie-jaar uitgeroepen moeten worden. 

Pas op 8 februari 1974 reageerde de Nederlandse regering hierop 
door aan te kondigen dat ze een comite zou installeren. Dit co
mite zou voorbereidingen moeten treffen voor de Nederlandse 
deelneming aan het internationale jaar. Het doel was, dit jaar te 
wijden aan intensieve akties ter bevordering van de gelijkstelling 
van mannen en vrouwen en van de volledige integratie van vrou-
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er 
wen in alle sektoren van het Ieven in Nederland. Er dient meer 

.S, I 
et i ruimte te komen voor de ontplooiing van mensen, meer vrijheid 

voor man en vrouw om zelfstandig en verantwoord te kiezen welke 
le rol en taak zij in het Ieven op zich zullen nemen. De regering ziet 
le de steun aan dit V.N.-initiatief als onderdeel van een emancipatie

beleid op lange termijn. t. 
ct Deze ambitieuze akties had de regering voor ogen toen zij half 

november 1974 het Comite installeerde. In de 365 dagen van 1975 
moet het Comite er in slagen om althans de aanzetten voor deze 

1 brede akties te realiseren. In de anderhalve maand daar aan voor-
~r 
n afgaand zal dan een planopzet gereed moeten komen. Voor het 

coordineren en stimuleren van de daarvoor noodzakelijke aktivi-1-
teiten werd twee miljoen gulden beschikbaar gesteld. 

n Hieruit kan men globaal de lengte van de polstok zien waarmee 
ij het comite moet springen: tijd te kort, geld te weinig. 

~ Roeien met de riemen die er zijn 

l
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Ret spreekwoord zegt dat men moet roeien met de riemen die men 
heeft. Echter als de ene langer is dan de andere draait men in een 
cirkeltje rond, tenzij men aan de ene riem wat minder hard trekt 
dan aan de andere. Voor dit laatste is het weer nodig te weten 
welke richting men wil volgen en hoe men dan zijn krachteQ 
moet verdelen. 
De lengte van de roeiriemen wordt bepaald door groeperingen die 
zich in Nederland met de vrouw en de emancipatie bezig houden, 
hetzij voor of tegen, de politieke opstelling van de regering en haar 
oppositie, de kwalitatieve en kwantitatieve machtsverdeling in de 
partijpolitiek, de potenties van onderscheiden groeperingen enz . 
Dit al vergt van het Comite een doorlopend balanceren op de even
wichtsbalk. Een zinvolle, vermoeiende maar ook boeiende aktivi
teit waarvan men al van tevoren zeker weet dat niemand de ge· 
noegdoening krijgt die verwacht wordt. 

De doelgroepen 

Het bestuur werd meteen gesteld voor een vloedstroom van akti
viteiten die door het uitroepen van een V.N.-jaar werden gestart. 
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Zo'n jaar heeft van nature een aktiverend, stroomversnellend ef
fect. In Nederland is met betrekking tot de strijd tegen discri
minatie en bet ontwikkelen van de emancipatie van de vrouw reeds 
een bewustwordingsproces op gang gebracht. In dit verband kun
nen de jarenlange aktiviteiten genoemd worden van vrouwen
organisaties en aktiegroepen. 
Deze aktiviteiten zijn o.a. gericht op: arbeids- en belastingwet
geving, c.a.o., gezinsplanning, kinderopvang, onderwijs, pensioen
wetgeving, sociale verzekeringswetten, open school, part-time werk, 
politieke vorming, rolgedrag, zelfbeschikkingsraad en voorlichting 
van vrouwen op allerlei terreinen. Op al deze terreinen zijn allerlei 
groepen aktief. Dit verlengt de polsstok van bet Comite aanzienlijk. 
De taak van bet Comite wordt daardoor beperkt tot bet inpassen 
van al deze aktiviteiten in een programma dat speciaal voor bet 
jaar 1975 bedoeld is. Niet een programma bedoeld om maar ergens 
mee bezig te zijn, maar een programma dat het emancipatiebeleid 
op langere termijn kan bevorderen. Wat dit laatste betreft is bet 
een gelukkige omstandigheid dat in bet najaar van 1974 een 
Nationale Adviescommissie in bet Ieven is geroepen. Van de aan 
te leggen maatstaven voor bet aktieprogramma is daarom ook bet 
beleid op langere termijn een van de belangrijkste. 
Omdat men aileen maar politiek kan bedrijven wanneer de brede 
massa van het volk er achter staat, is ook een belangrijke maat
staf de doelgroepen (groepen waarop men zich richt) die men wi1 
bereiken. 
Met landelijke manifestaties bereikt men andere doelgroepen dan 
met gespreide, plaatselijke of regionale aktiviteiten. Om een proces 
op gang te brengen gericht op beleidsvoorbereiding, mentaliteits
verandering en roldoorbreking is bet juist noodzakelijk om aktivi
teiten te spreiden. Men bereikt dan weliswaar kleine groepen, maar 
door gespreidheid en bet grote aantal bijeenkomsten worden uit
eindelijk toch velen bereikt. Het meeste effekt is te verwachten 
wanneer deze bijeenkomsten op twee punten steunen, namelijk 
op gerichte kennisoverdracht en zelfwerkzaamheid. Op deze twee 
punten is bet zich erbij betrokken voelen en bet van daaruit be
wust meedoen, geent. Daar overheen is een landelijk gebeuren 
nodig om andere doelgroepen te bereiken. Ook een landelijke 
manifestatie richt zich op kennisoverdracht en zelfwerkzaamheid. 
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De doelgroepen waar men zich op richt zijn naast individuele be
zoekers, vooral groepen zoals verenigingen van huisvrouwen, werk
gevers, werknemers, vakbondsafdelingen, scholen e.d. 

Aktiviteiten 

De aktiviteiten van het Nationaal Comite kunnen in drie groepen 
verdeeld worden. 
In de eerste plaats kan het Comite projekten en aktiviteiten aan 
de basis financieel ondersteunen. Dat zijn dan projekten die er op 
gericht zijn een bewustwordingsproces op gang te brengen en be
paalde veranderingen in onze samenleving tot stand te brengen. 
Veranderingen, die ertoe leiden dat de mensen meer kansen krij
gen om zich te ontplooien en om meer invloed uit te kunnen oefe· 
nen op hun eigen situatie. 
In de tweede plaats zal het Comite een drieweekse 'basismarkt' 
organiseren vanaf 20 mei 1975 in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Alle groepen en organisaties krijgen op deze markt de gelegenheid 
om hun eisen op tafel te leggen en hun ideeen aan de man of aan 
de vrouw te brengen. In de derde plaats geeft het Nationaal Co
mite een informatieblad 'Zijwijzer' uit. In dit blad zijn opgenomen: 
een agenda van plaatselijke en regionale aktiviteiten, verslagen over 
de voortgang van de aktiviteiten en informatie over het thema vap 
het jaar. 
Tenslotte zal het Comite bepaalde gaten in aktiviteiten moeten op
sporen en deze zelf opvullen of de opvulling daarvan stimuleren. 
Zo zullen er hopelijk vele jaarvergaderingen, wetenschappelijke 
bijeenkomsten en dergelijke vanuit de verschillende lagen van de 
maatschappij zich wagen aan het thema van de emancipatie en de 
actieve deelname in het maatschappelijk gebeuren. 
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ENIGE GEZICHTSPUNTEN VOOR HET WERKGELEGEN
HEIDSBELEID 

door L. C. van Dalen 
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In allerlei commentaren is over de bij de Tweede kamer ingediende soc 
regeringsnota inzake de werkgelegenheid al het nodige gezegd. Op Ian 
een demonstratieve bijeenkomst in Utrecht heeft de vakbeweging he~ 

gematigde kritiek op het kabinetsbeleid geleverd. zijl 
Premier Den-Uyl is aan het eind van zijn latijn. Minister Boersma scl 
heeft niet de pretentie op aile vraagstukken een definitieve visie He 
te geven. Een groat aantal maatregelen is genomen of althans aan- we-
gekondigd. Het is juist om niet te beginnen met te vertellen hoe arl 
het niet moet, maar aan te geven hoe het wei zou kunnen. Ee 
De vraag is of er gegeven het beleid nog andere mogelijkheden Wf 
zijn om arbeidsplaatsen te scheppen en structuurverbeteringen no 
aan te brengen. Op verschillende plaatsen en bij uiteenlopende ge- lei 
legenheden zijn naar mijn mening enkele bruikbare suggesties ge- le! 
daan. Het lijkt mij goed daar in dit blad over te schrijven, nu ee 
kamerleden zich prepareren voor het kamerdebat en alom de dis- se 
cussies nog gaande zijn. Dat wil ik gaame doen met een aanloop V< 
over de toekomst van de volledige werkgelegenheid, wat nog steeds ac 
het beleidsuitgangspunt is. nc:: 

m 
De toekomst van de volledige werkgelegenheid vc 

m 
De indringende vraag is aan de orde, of we blijvend een herstel w 
willen van de volledige werkgelegenheid zoals deze sedert de Twee- w 
de Wereldoorlog is nagestreefd. Z1 
In de landbouw en nijverheid daalt de werkgelegenheid, terwijl w 
de mogelijkheid om werk te vinden in de dienstensector maar w 
matig toeneemt. Daarbij vermindert de werkgelegenheid in bepaal- w 
de sectoren nog eens extra door in de internationale arbeidsver- Z 
deling bewust te verschuiven ten gunste van de ontwikkeling in de sc 
arme Ianden. tf 
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De daling van de werkgelegenheid wordt nog wat versterkt door 
de eisen die wij tegenwoordig stellen aan het woon- en leefmilieu 
en door de neiging wat zuiniger om te springen met het gebruik 
van grondstoffen. Voorzover er wel de mogelijkheid voor het vin
den van werk bestaat, bespeurt men bij degenen die een beroep 
kiezen een voorkeur voor de sociale-, administratieve- en creatieve 
betrekkingen. Verder zijn de banen met onregelmatige werktijden 
en het zwaardere en vuilere werk bijna niet meer in trek. Het 
sociaal-culturele passieve gedragspatroon dat veel werklozen door 
langdurig niets doen mede door gebrek aan andersoortige bezig
heden- moeten volgen, geeft hen het gevoel van uitgeschakeld te 
zijn en het gevoel van een onrechtvaardige verdeling van het 
schaarser wordende werk. Er schort echt iets aan die verdeling. 
Hoeveel mensen zijn er niet overbelast. Weer anderen kunnen hun 
werksituatie niet meer aan. Men meldt zich ziek. Velen zijn zelfs 
arbeidsongeschikt verklaard. 
Een oplossing zou kunnen zijn om de beschikbare hoeveelheid 
werk anders te gaan verdelen. Als middelen daarvoor worden ge
noemd, de vervroegde pensionering, de werktijdverkorting, de ver
lenging van de leerplichtige leeftijd, de spreiding van de werkge
legenheid over gebieden met een groot aantal werkzoekenden en 
een toenemend aantal mensen met een arbeidsloos inkomen tus
sen de 18 en 60 jaar. 
Voor de laatste catagorie van mensen moeten niet-produktieve 
activiteiten worden bedacht, want een mens moet zich toch kun
nen ontplooien al is het maar dienstverlenend. Door steeds minder 
mensen zal dan meer en meer geld moeten worden opgebracht 
voor het bekostigen van de collectieve voorzieningen. Dat is econo
misch m09elijk bij een sterk verhoogde produktiviteit van stu
wende diensten en industrieen met hoog gekwalificeerd werk of 
we moeten onze eisen lager stellen. 
Zulk een denken over de toekomst van de werkgelegenheid vraagt 
wetenschappelijke bezinning en een beleid op langere termijn, 
want zoiets fiksen we niet binnen vier jaren. De opdracht tot een 
wetenschappelijke benadering is reeds aan een stuurgroep gegeven. 
Zijn echter alle mogelijkheden voor het creeren van arbeidsplaat
sen al uitgeput? Neen, daar valt op de korte termijn wel wat aan 
te doen met toch nog resultaten voor de wat langere termijn. 
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Gericht bouwbeleid en betere acquisitie 

In de bouwnijverheid is de werkgelegenheid met sprongen terug
gelopen. Sommige gebieden noteren in hun werklozenbestand prak
tisch 40% aan bouwvakkers, die voor bijna 85% bestaan uit plaats
bare vaklieden. Er zit nog steeds vertraging in de bouw van goed
kope eengezinswoningen en scholen, terwijl in die gebieden nog 
een re(He behoefte bestaat. Zowel in de uitbreiding van het aantal, 
als in vervanging van bestaande gebouwen zou meer schot moeten 
zitten. Dat moet nog wat gemakkelijker worden gemaakt. Boven
dien moet de ambtelijke voorbereiding van bouwplannen eenvou
diger gaan verlopen. Zo kan de overheid ook haar eigen bouw
programma trachten sneller tot uitvoering te brengen. Daarnaast 
zouden ook de gemeenten, zeker de art. 12 gemeenten, nog meer 
financien ter beschikking moeten krijgen om plannen te kunnen 
voorbereiden en uitvoeren. AI die plannen zouden overzichtelijk 
in een meerjaren-programmering per regia moeten worden opge
nomen. Dan kan er een gericht bouwbeleid worden gevoerd. Zo 
worden de beschikbare gelden doelmatiger besteed en komt er 
continu een bepaalde hoeveelheid werk los. 
In de metaalindustrie zitten we met het probleem dat er in be
paalde gebieden door grotere orderportefeuilles behoefte bestaat 
aan geschoolde arbeidskrachten, die zich op de regionale arbeids
markt niet aanbieden. Er worden dan buitenlanders aangetrokken. 
Bijvoorbeeld zelfs Engelsen. 
Omscholingsprogramma's proberen vraag en aanbod wat tot el
kaar te brengen, wat hier en daar ook wei gaat lukken. Over
hevelen van orders naar collega-bedrijven elders in zwakke regia's 
wordt kennelijk uit concurrentieoverwegingen nagelaten. Interes
sant voor de regio's waar ook grate werkloosheid in de metaal 
heerst en er weinig nieuwe arbeidsplaatsen in deze sector bij ko
men doordat onvoldoende uitbreidingen van bestaande bedrijven 
plaats vinden, is het spreidingsbeleid. 
Het politieke overblijfsel van de wet op de selectieve investe
ringsheffing en een onvoldoende aantrekkend instrumentarium 
voor investeringen in de zwakke regio's bieden te weinig soulaas. 
Men mikt nu op de ontwikkelingsmaatschappijen. Daar worden 
miljoenen en mankracht in gestoken. De resultaten zullen echter 
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voor een belangrijk deel afhangen van de acquisitie. Een acquisitie 
die vooral moet berusten op een duidelijke taakverdeling tussen 
deze ontwikkelingsmaatschappijen en de economisch-technologi
sche instituten alsmede op een hartelijke samenwerking, over en 
weer, tussen de leidinggevende personen. Gegadigden uit het bui
tenland zijn soms stom verbaasd dat er binnen korte tijd uit een 
en hetzelfde gebied in Nederland verschillende acquisiteurs op hen 
afkomen. Enige coordinatie is toch wel gewenst. Men moet in con
vooi varen, zoals een ondememer dat uitdrukte. 

Bedrijven oprichten 

Kan de overheid zelf bijv., al is het maar tijdelijk, met behulp van 
de ontwikkelingsmaatschappijen bedrijven stichten voor het ver
vaardigen van bijv. metaalprodukten die nu van buiten Europa 
uit op zichzelf al rijke landen worden geimporteerd? Dat kan, als 
iemand, een politieke partij of vakbeweging maar concrete ideeen 
indient voor het stichten van bedrijvigheid die op de middellange 
termijn rendabel zal worden en die naar redelijke verwachting 
binnen afzienbare tijd afzetmarkten zal behouden, terwijl vast 
staat dat een particulier daar beslist niet aan wil beginnen. Het 
doen hangt af van de politieke wil in deze iets te ondememen. Een 
provinciale werkgroep of actiegroep kan hier een positieve bijdra
ge leveren. Uiteraard heeft het geen zin om in het binnenland te 
concurreren met bedrijven die reeds soortgelijke produkten met 
succes maken. Bieden overigens de aanvullende en de extra werk
gelegenheidsprogramma's van de overheid nog een passende uit
weg? 

Regionaal beheer van aanvullende werkgelegenheid 

Er zijn gebieden in ons land, waar men reeds jaren het probleem 
van de structuurwerkloosheid kent. Door een sterk afnemende 
werkgelegenheid in de agrarische sector en bijv. het gaan verdwij
nen van het veenderijbedrijf geeft dat bijzondere moeilijkheden. 
Veelal gaat de omschakeling naar een arbeidsplaats in een andere 
bedrijfstak gepaard met een betrekkelijk lange periode van werk
loosheid. Een aanzienlijk aantal ouderen is alleen al vanwege hun 
leeftijd niet herplaatsbaar in het vrije bedrijf. 
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Voor de opvang van deze structuur-werklozen blijft duidelijk be- ech 
hoefte bestaan aan aanvullende werkgelegenheid in de traditionele nog 
vorm. Eigenlijk zou je daar continu voldoende middelen moeten te ' 
hebben. Er wordt dan wei gedacht aan een met deze middelen pro 
gevoed provinciaal werkgelegenheidsfonds, waar het beheersor-
gaan bijv. de bestaande Regionale Commissie Openbare Werken 
de aanwending voor tewerkstelling van de bedoelde groepen oudere 
werklozen regelt. 
Voor plaatsingsmogelijkheden in geschikte objecten, gelet op het 
vroegere beroep, zou meer moeten worden gedaan aan landschaps
verzorging, bosonderhoud, gemeentelijk onderhoud en aanleg van 
groenvoorzieningen, recreatievoorzieningen in de open Iucht. Een 
decentralisatie van de bevoegdheden aan de R.C.O.W.'s om de pro
cedure met betrekking tot het aanvragen, goedkeuren en open
stellen van a.w.-object te bekorten, zou de slagvaardigheid van het 
beleid tevens vergroten. 
De behoefte van de departementen om een vinger in de pap te 
houden heeft deze decentralisatie tot nu toe verhinderd. Dat mag 
echter geen reden zijn om zich er bij neer te leggen. 

Regionale sociaal-economisch adviesorganen 

Niet aileen landelijk, maar ook regionaal wordt de arbeidsmarkt 
nog te separaat bekeken. In regionale raden voor de arbeidsmarkt 
blijkt telkens weer dat het arbeidsmarktgebeuren nauw samen
hangt met economische maatregelen, de ruimtelijke ordening en 
de aanpak van het onderwijs, wat een bredere scope vereist. Een 
samenhangend sociaal-economisch beleid dat als onderbouw ver
schillende adviesgroepen voor de diverse sectoren heeft, zal onge
twijfeld betere effecten sorteren voor de structuur van de werk
gelegenheid. 
Er zal echter nog veel aan inwendige zending in de achterbannen 
van sommige politieke partijen en maatschappelijke organisaties 
moeten worden gedaan om het zover te krijgen. Maar het is de 
moeite waard. 

• • * 

Inderdaad zijn we in Nederland afhankelijk van internationale in
vloeden en spoelen conjunctuurgolven over ons heen. Laten we 
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~- echter datgene doen wat structureel met binnenlandse middelen 
e nog valt te bereiken om des te sterker tegen de recessie bestand 
!1 te zijn en aan mogelijke oplevingen een rechtvaardiger verdeeld 
!1 profijt te geven. 
·-
1 
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BESTUURLIJKE HERVERKAVELING 

door Jr. N. Buijsert 

Bij een uiteenzetting over bestuurlijke berverkaveling, dient als 
eerste vraag gesteld te worden: 'Waarom?' Er zijn daarvoor al vele 
redenen aangevoerd, die ik kortbeidsbalve bier wel wil noemen, 
maar waar ik verder niet op inga, n.l. 

1. Het sterk gewijzigd waardenpatroon in onze samenleving; 
2. de grate veranderingen op bet terrein van economie, bevolkings

omvang en communicatie, resulterende in verstedelijking, mobi
liteit en groat ruimtebeslag; 

3. de maatscbappelijke scbaalvergroting; 
4. de toenemende taak van de overbeid. 

Als men bedenkt dat ons buidige bestuursbestel ± 125 jaar oud is, 
dan kan men zicb eigenlijk aileen maar afvragen: 'Hoe is bet mo
gelijk dat we ons - ondanks die zeer ingrijpende ontwikkelingen 
- zolang met dat stelsel bebben kunnen redden?' 

In feite beeft slecbts de Wet op de gemeenscbappelijke regelingen 
van 1950 enige mogelijkbeden geopend voor regionaal bestuur. Of 
moet ik zeggen dat deze wet die mogelijkbeden juist beeft beperkt? 
Dat een bestuurlijke berverkaveling dus nodig is, Iijkt mij buiten 
kijf. De volgende vraag is dan: 'Welk doel streven we met de ber
verkaveling na?' 
Elke bestuurlijke organisatie - en dus ook de tbans aan de orde 
zijnde berverkaveling- moet uiteraard gericbt zijn op en is slecbts 
middel om bet eigenlijke doel van bet bestuur te bereiken. En als 
doel van bet bestuur zie ik dan 'Het dienen van de burgers, d.w.z, 
bet treffen van voorzieningen en bet nemen van maatregelen die in 
bet belang zijn van de burgers'. 
Ik scbrijf bier met opzet 'burgers', in bet meervoud; dus niet 'de 
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burger', maar ook niet 'de gemeenschap'. De overheid moet zich 
richten zowel op de collectiviteit als op de enkeling, als op de bur
ger in groepsverband! 
Het gaat dus bij de bestuurlijke organisatie om een doelmatig, 
d.w.z. slagvaardig, rechtvaardig en rechtszeker bestuur, dat effec
tief en efficient kan werken. 
De eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen hebben er
toe geleid, dat het lokale bestuur in steeds sterkere mate wordt 
geconfronteerd met het feit, dat de plaatselijke gemeenschap 
slechts kan functioneren binnen het regionale kader; dat vele in 
die plaatselijke gemeenschap aanwezige problemen slechts kunnen 
worden opgelost in regionaal verband en dat door gemeentebe
sturen genomen maatregelen en getroffen voorzieningen hun in
vloed hebben op de mogelijkheden van en leefomstandigheden in 
andere gemeenten. 

Deze regionale vervlechting van het maatschappelijk gebeuren 
komt het sterkst tot uitdrukking op de beleidsterreinen van eco
nomie, werkgelegenheid, woningbouw, verkeer en vervoer en mi
lieubeheer, maar blijft daartoe niet beperkt. Ook de verzorging van 
de burgers in culturele, recreatieve en consumptieve zin blijkt be
langrijke regionale aspecten te hebben. De gemeenten konden 
daaraan slechts ten dele tegemoet komen door het vormen van 
schappen e.d. 
Er is daardoor een vraag ontstaan naar sterke, regionale besturen, 
die in staat zijn de coordinerende en integrerende bestuurstaak op 
de intergemeentelijke en bovengemeentelijke terreinen te vervul
len. Helaas zijn ook de provincies niet in staat gebleken deze taken 
te vervullen; noch de territoriale indeling, noch de traditioneel aan 
de provincies toegekende taken, noch de taakopvatting bij de 
meeste .Provinciale besturen waren of zijn daarop gericht. 

Wat dit laatste betreft hebben de provincies zich- wellicht door 
de rol die zij in hun toezichthoudende taak t.a.v. gemeenten hebben 
ingenomen - steeds als 'behoeder' en 'beschermer' van het gemeen
telijk bestuursbelang opgesteld en zijn zij zeer terughoudend geweest 
om taken van gemeenten naar zich toe te trekken. lk durf dat te 
stellen, ook al hoor ik uit gemeentelijke kring wei eens andere ge-
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luiden. Ook de wetgeving, b.v. op het terrein van de ruimtelijke or- ' 
dening, heeft de provincie nauwelijks ruimte gelaten - althans 
niet in het uitvoerende vlak. 
Dit alles heeft er toe geleid, dat de centrale overheid steeds meer 
naar zich toe heeft getrokken, centralisatie derhalve, het provin
ciale takenpakket onvolledig en de provinciale bevoegdheden on
voldoende zijn gebleven en de gemeenten sterk beperkt zijn in hun 
beslissingsmogelijkheden en beslissingsvrijheid. En van een goed 
regionaal het gehele maatschappelijk gebeuren omvattend beleid 
is geen sprake. Bovendien heeft dit geleid tot een soort onderlinge 
concurrentie tussen de drie overheidsniveau's, waarbij men soms 
de indruk heeft, dat elk lager niveau zich allereerst inspant om de 
door hoger bestuur genomen maatregelen te ontkrachten en tegen 
te werken en vooral de door eigen Iokaal of provinciaal gekleurde 
bril geziene belangen te behartigen. 
Hierdoor gaat uiteraard een grote hoeveelheid energie nutteloos 
verloren, het werkt bovendien een verdere centralisatie in de hand. 

Herstel van de eenheid van bestuur moet daarom een eerste doel-
stelling zijn. Een andere doelstelling is de bevordering van een 3. 
maximale decentralisatie. 
Vereist is hiertoe een duidelijke, onderlinge taakafbakening, een 
daarop afgestemde verdeling van bevoegdheden; maar bovenal een 
algemene aanvaarding van die taakafbakening en de daaruit voort
vloeiende konsekwenties. 
Voor een goede bestuurlijke organisatie zou ik de volgende voor
waarden willen noemen. 

Voorwaarden 

1. Het stelsel moet waarborgen bieden voor een goed functione
ren van de democratie, d.w.z. de taakdoeling en gebiedsomvang 
en begrenzingen van elke overheidslaag moet zo zijn, dat er 
belangstelling bij de bevolking is voor de uitoefening van zo
wel het actief als passief kiesrecht voor elke bestuurslaag. 

2. Het stelsel moet voor de burger doorzichtig zijn. Dit houdt 4. 
in dat in beginsel voor het gehele land een gelijke taakverdeling 
tussen de overheidslagen moet bestaan en als dus tot gewest-
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3. 

vorming wordt gekomen, dat geen 'witte vlekken' mogen blij
ven. 
Hier is vaak tegenin gebracht, dat de grote verschillen die het 
samenlevingspatroon in verschillende delen van het land ver
toont, min of meer automatisch tot verschillen in de taakver
deling moeten leiden. Ik kan dat niet inzien. Naar mijn mening 
zal dit - zoals dat ook nu het geval is - slechts tot gevolg 
hebben dater, wat de waardering en daarom de wijze van uit
voering voor de verschillende taakonderdelen betreft, zich in 
den Iande nogal verschillen zullen voordoen, maar dat doet aan 
het principe niets af. En als b.v. de provincie in beginsel een 
taak heeft voor het zeehavenbeheer, waarom zou Limburg die 
taak dan niet mogen hebben? 
Het gaat er mij echter om dat de burger en het bedrijfsleven 
in het gehele land voor dezelfde zaak met dezelfde overheids
laag te maken hebben en niet op de ene plaats zich voor een 
bepaalde vergunning tot het gemeentebestuur moeten wenden, 
elders tot een gewest en b.v. in Friesland bij de provincie 
moeten zijn . 
Het stelsel moet voor de burger zo goed mogelijk toegankelijk 
zijn. Dit betekent, dat elke taak moet worden verricht op dat 
niveau, dat gezien het minimale territoir dat voor een goede, 
doeltreffende, efficiente uitoefening van die taak vereist is, zo 
laag mogelijk in de hierarchie, dus zo dicht mogelijk bij de be-
volking staat. Dit beginsel van de zo groot mogelijke decentra
lisatie - door vrijwel iedereen verkondigd - staat m.i. sterk 
op de tocht. Als we de weg op gaan van een groot aantal ge
westen en een daarmede gepaard gaande degradatie van zowel 
het provinciale als het lokale niveau, dan leidt dat vrees ik on
vermijdelijk tot centralisatie. Voor een vrij groot aantal taken 
zal het grote aantal gewesten het rijk verplichten de zaak aan 
zich te trekken, terwijl ook de provincie niet voldoende be
werktuigd zal zijn en niet over voldoende bevoegdheden zal 
beschikken om dat te keren. Wij houden dan de huidige toe
stand, maar nog versterkt. 

4. Het stelsel zal voor elke overheidslaag een compleet, op aile 
aspecten van de samenleving betrokken takenpakket moeten 
hebben. Het gehele bestuur moet idealiter zijn het voeren van 
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een integraal, maatschappelijk beleid, waarin voor elke facet
matige ingreep de gevolgen voor het gehele beleidscala moeten 
worden afgewogen. Als op een bepaald niveau bepaalde beleids
onderdelen in het takenpakket niet voorkomen, dan is het ge
vaar niet denkbeeldig, dat het beleid eenzijdig bepaald wordt. 
Dus voor aile bestuurslagen gebiedcorporaties, die zo min 
mogelijk het karakter van doelcorporaties vertonen. 8. 
Aan het stelsel moet voor elk beleidsaspect een duidelijke, 
eenduidige taakverdeling ten grondslag liggen. Deze taakver
deling moet hierarchisch, maar tevens complementair zijn. Dit 
betekent, dat het rijk zich waar enigszins mogelijk moet be
perken tot het uitstippelen van het beleid in hoofdlijnen, zo 
nodig met regionale taakstellingen. De volgende overheidsla
gen moeten dit beleid dan verder binnen die hoofdlijnen en 
taakstellingen regionaal en lokaal (kunnen) differentieren en 
aanvullen, d.w.z. in belangrijke mate op de regionale en lokale 
omstandigheden afstemmen. Onderkennend, dat de maatschap
pelijke ontwikkeling een proces is, dient de overheid een pro
cesvormige beleidsvorming na te streven. 
In dat proces zal een voortdurende (her)overweging van de 
beleidsdoelstellingen plaats dienen te vinden, waarbij elke la
gere overheidslaag een belangrijke, voedende functie in de be
leidswaardering, derhalve in de terugkoppeling van de beleids
effecten op de doelstelling van de hogere overheidslaag moet 
hebben. Op deze wijze kunnen de lagere overheidslichamen op 
zeer positieve wijze bijdragen in de beleidsbepaling van de 
hogere en kan de zo noodzakelijke eenheid van bestuur wor
den bereikt. 
Het stelsel moet een effectief, slagvaardig beleid waarborgen. 
Dit houdt in, dat elke overheidslaag moet zijn toegerust met 
bevoegdheden, die zijn afgestemd op zijn takenpakket. Dit 
houdt ook in, dat een overheidslaag, die wetgevende of veror
denende bevoegdheden heeft, ook de daarbij behorende uitvoe
rende bevoegdheden heeft of op betrekkelijk eenvoudige wijze 
kan verwerven indien de omstandigheden dit vergen. 
Overigens dienen de toezichtverhoudingen te worden beperkt. 
Het stelsel moet efficient kunnen werken, zowel wat betreft 
het intern functioneren als voor de maatschappij die met de 
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8. 

overheid te maken heeft. Het gaat hierbij niet aileen om over
heidsfinancien, maar ook om de financiele gevolgen voor bur
ger en bedrijfsleven. Dit leidt er in mijn visie toe, dat het aan
tal overheidslagen tot een minimum beperkt moet worden; in 
ons kleine land tot drie! Dit houdt ook in, dat doublures in de 
taakverdeling moeten worden voorkomen! 
Het stelsel moet de rechtszekerheid van de burgers en de 
rechtsgelijkheid van de burgers en hun organen in de verschil
lende landsdelen veiligstellen. Ten aanzien van de rechtszeker
heid zou in vele gevallen volstaan kunnen worden met een 2-
delige rechtsgang, b.v. bezwaarschrift bij de vaststellende in
stantie en beroep bij de goedkeurende instantie. Dit verhoogt 
de slagvaardigheid van het bestuur; maar ook de burger weet 
dan sneller waar hij aan toe is. Wat de rechtsgelijkheid be
treft, denk ik vooral aan een goed uitgebalanceerde financiele 
verhouding tussen de lagere overheden en het rijk; in objec
tieve zin afgestemd op de eisen die de taakuitoefening in de 
lokale of regionale omstandigheden stelt. 

Inventarisatie 

Voor mij betekent de combinatie van al deze voorwaarden, dat een 
zinnige herverkaveling op het bestuursterrein alleen kan plaats
vinden indien de taakverdeling en de wijze van taakuitoefening 
over de gehele linie in overweging wordt genomen, dus zowel de 
rijks, als de provinciale, als de gemeentelijke taken, als de thans 
wat zwevende bovengemeentelijke taken moeten worden herver
kaveld. Er zal daarom een inventarisatie van alle bestuurstaken 
(huidige en te verwachten taken) moeten worden verricht. 
Dit onderzoek zal tevens de schaal moeten aangeven, die voor een 
optimale uitoefening van die taak gewenst is. Op grond van be
doelde inventarisatie en het schaalonderzoek zou de grote vraag 
naar het aantal bestuurslagen en de daarbij behorende schalen 
moeten worden beantwoord. 

Hierbij zal zich een groot probleem voordoen, n.l. het feit, dat voor 
de verschillende beleidsterreinen de optimale taakuitoefening be
langrijke schaalverschillen- wel tot een factor 10! - zal vertonen 
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en ook tot een verschillend aantal bestuurslagen zal leiden. Een Dez 
oplossing die aile voorwaarden en kriteria op elk beleidsterrein ren 
bevredigt is ondenkbaar. Naarmate meer tegemoet gekomen wordt ver: 
aan de functionele eisen per beleidsfacet, wordt het stelsel inge- ono 
wikkelder en daardoor ondoorzichtiger en zal ook meer en meer 
geweld worden aangedaan aan de compleetheid van het bestuur op De 
elk niveau. M.L is ook een andere werkwijze denkbaar, n.l. die kUIJ 
waarbij op min of meer arbitraire gronden het aantal bestuurs- de 
lagen wordt vastgesteld en vervolgens voor elk beleidsterrein een voo 
zo goed mogelijke verdeling van de taken over het aangenomen stn 
aantal bestuurslagen wordt vastgesteld. Op grond van een aantal voe 
van mijn eerder geformuleerde voorwaarden concludeer ik dan op wo1 
3 bestuurslagen, n.l. op grond van voorwaarde 1. 'het functioneren wei 
van de democratie', 2. 'de doorzichtigheid', 3. 'de toegankelijkheid', Hie 
4. 'de compleetheid', 6. 'de slagvaardigheid, de doelmatigheid' en vin 
7. 'de efficiency'. aan 
Overigens is het denkbaar dat deze werkwijze voor beide alterna- Er 
tieven, dus voor 3 en voor 4 bestuurslagen, wordt uitgevoerd. b.v. 

me1 
Voor de goede orde wil ik hier opmerken, dat de in de grootste gen 
gemeenten wei doorgevoerde, binnen-gemeentelijke decentralisatie tak 
m.i. slechts op beperkte schaal toepassing kan en behoeft te vinden wei 
en zodra van een echte delegatie van bevoegdheden sprake is en dat geli 
is toch de grondgedachte, van een extra bestuurslaag geen sprake 
is. Ik heb die laag dus niet meegeteld. Na 
In dit systeem is uiteraard de schaal, dus de rayongrootte van de ker 
2e en 3e bestuurslaag nog variabel. Het komt me voor dat op grond d.~ 
van de eerder genoemde taaktoedeling en de reeds bekende schaal- vrij 
wensen per beleidsfacet, het mogelijk moet zijn hierover uitspra- wa; 
ken te doen. Voc 
Ten aanzien van de middelste laag neig ik er dan vrij sterk toe de wo: 
schaaleisen van het meest veeleisende, dus de grootste schaal ver- mo 
gende beleidsaspect maatgevend te doen zijn. Het gaat dan dus tru 
vooral om de eisen, die de ruimtelijke en de economische ordening hel: 
stelt. Ik ben dan geneigd te aanvaarden dat voor andere beleids· voc 
facetten de gekozen schaal enkele malen te groot is. Dit moet er bie 
dan toe leiden, dat het bestuur van die 2e laag aan een gedifferen· tee 
W~erd beleid op die beleidsfacetten gestalte geeft. te 
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m Deze eis wordt thans ook wel aan de provincie- en gemeentebestu· 
in ren gesteld; voor de gemeenten b.v. voor verschillende wijken of 
:It verschillende kernen. Dit leidt niet tot moeilijkheden, althans geen 
e- onoverkomenlijke! 

1p De schaal van het lokale bestuur zal het sterkst gedifferentieerd 
ie kunnen en moeten worden. Uitgangspunt hiervoor kan voorhands 
s- de huidige gemeentelijke indeling zijn, al dienen daarbij - ook 
n voorafgaand aan de herverkaveling - wel belangrijke correcties in 
n streken waar veel kleine gemeenten voorkomen te worden doorge-
tl voerd en dient na de herverkaveling in overweging genomen te 
p worden of opdeling van de grootste gemeente in een aantal kleinere 
n wenselijk is. 

Hierbij wil ik ook opmerken, dat ik het nauwelijks bezwaarlijk 
a vind als het gebruik van de gemeenschappelijke regeling voor een 

aantal taakonderdelen wordt voortgezet. 
L- Er zullen altijd een aantal zuiver gemeentelijke taken blijven -

b.v. het ophalen van huisvuil - waarvoor het draagvlak per ge
meente te klein is om die taak op een efficiente, goede wijze per 
gemeente te vervullen. Voor die - zuiver technische- zakelijke 
taken blijft de gemeenschappelijke regeling aangewezen! Het is dan 
wel gewenst, dat de wet in die zin wordt gewijzigd, dat het mo
gelijk wordt meer taken in een regeling onder te brengen. 

Na - nadrukkelijk na - de aldus bepaalde herverkaveling van ta
ken, dienen de provincies territoriaal herverkaveld te worden, 
d.w.z. waar dat nodig is. Het komt me voor dat b.v. Friesland 
vrijwel ongeschonden kan blijven, Zeeland eveneens (of moet het 
wat groter worden?). 
Voor de territoriale indeling zal m.i. het modale principe moeten 
worden gevolgd, d.w.z. dat de gewesten of provincies georienteerd 
moeten zijn op een groot sociaal-economisch en geografisch cen
trum. Voor het gebied van West-Nederland, waar ik enige kijk op 
heb, betekent dit dat als centra van de gewesten wordt gekozen 
voor Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht. In dit ge
bied zijn b.v. Leiden en Delft zodanig op 's-Gravenhage georien
teerd, dat deze in een gewest of provincie met 's-Gravenhage dienen 
te worden ondergebracht, zoals Dordrecht en Rotterdam in een 
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gewest behoren. Voor een gewest Midden-Holland, dat maatschap
pelijk een geheel vormt met de omringende randstad, is in mijn 
visie dan geen plaats. Het zal u duidelijk zijn, dat ik op deze wijze 
tot een vrij gering aantal mini-provincies kom, maximaal 20! Het 
zal u ook duidelijk zijn, dat ik in navolging van o.m. prof. Verdam, 
de Commissaris der Koningin in Utrecht, dan qua wetgeving denk 
aan herziening van de Provinciewet. 

In het kort zie ik de werkwijze dus als volgt. 
Eerst op grond van algemeen bestuurlijke overwegingen duide
lijk uitspreken hoeveel bestuurslagen er moeten zijn - m.i. dus 
drie. 
Dan voor het gehele veld een globale taakverdeling over drie lagen 
tot stand brengen - eerder door mij het masterplan van de be
stuurlijke organisatie genoemd. Op dit moment kan en moet ook 
globaal de gewijzigde territoriale indeling van de provincies wor
den vastgesteld. 
Op grond daarvan provincie- en gemeentewet wijzigen, uiteraard 
met het nodige overgangsrecht. 

Daarna zijn er 2 mogelijkheden n.l. 

- eerst de territoriale indeling van de provincies wijzigen en suc
cessievelijk door wijziging van de functionele wetten de taak
toedeling tot stand brengen, of wei 

- eerst de taken herverkavelen, weer successievelijk bij wets
wijzigingen en daarna de territoriale herverkaveling tot stand 
brengen. 

Ik heb hierover nog geen afgerond oordeel, maar ik neig tot de 
eerste oplossing, omdat die vermoedelijk het meest soepel kan 
verlopen. 
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Naschrift: 

Bovenstaand artikel is de - enigszins bewerkte - tekst van een lnleiding 
die ir. Buijsert hield op 22 februari j.l. tijdens de jaarvergadering van de Ver
eniging van CH-Gemeente- en Provlnclebestuurders. Thema van deze bijeen
komst was het onderwel'p 'Bestuurlijke Herverkaveling'. 

Naast de heer Buijsert traden als inleider op mr. F. J. H. Schneiders, burge
meester van Almelo, als representant van een stedelljke gemeente; en mr. 
Sj. H. Scheenstra, bu11gemeester van Asperen en Heukelum, als vertegen
woordiger van een plattelandsgemeente. 

In overleg met de inleiders werd besloten het referaat van ir. Buijsert in het 
CH-Tijdschrift op te nemen. Voor verdere berichtgeving over de jaarverga
derlng van de Verenig.ing van C.H.-Gemeente- en Provinciebestuurders zij 
verwe1!en naar 'De Nederlander' van 28 maart en het maartnummer van 'Ge
meentebeleid'. 

Medewerkers aan dit nummer : 

lr. N. Buijsert; lid van het coHege van G.S. van Zuid-Holland. 

L. C. van Dalen; direkteur van de Raad van Arbeld, te Assen. 

I 
'I 

lr. Nellien C. de Ruiter; voorzitter van de Stichting Nationaal Comite Inter- . ! 
nationaal Jaar van de Vrouw 1975. 
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Boekrecensies 
dr. W. Verkade: 'Thorbecke als Oost-Nederlands patriot; uitg. De 
Walburgpers, Zutphen; 311 pagina's; prijs: ingen. f 24,-; geb. f 35,-. 

Met dit hoek publiceert Verkade de resultaten van een onderzoek, waarvoor 
hem, in overleg met het provinciaal bestuur van Gelderl·and, bij zijn pen
sionering als direkteur van de stichting Culturele Raad voor Gelderland de 
opdracht werd verstrekt. 

De auteur - die in 1935 promoveerde ·op het proefschrift 'Ove.rzicht van de 
staatkundige denkbeelden van J. R. Thorbecke' - hoopte dit boek tijdens 
de Thorbecke-herdenking, in 1972, te kunnen afronden. Dit is tot zljn spijt 
niet mogelijk geweest. Gelet op de omvangrijke hoeveelheid materiaal die hij 
heeft bestudeerd, is dit overigens ni·et ve·rwonde·~lijk. 

Verkade wil in deze studie onderzoeken in hoeverre Thorbecke beschouwd 
kan worden als drage•r van de Oost-Nederlandse Patriottentraditie, uit de 
achttiende eeuw. Dez·e tak van de Patriottentraditie, uit de aohttiendeETAO 
achtti•ende eeuw. Deze tak van de Patriottenbeweging ondersche·idt zich van 
het Hollandse Patrioisme door een geringere radicaliteit en door gematigd
held in godsdienstige kwesties. Deze Oost-Nederlandse tak van de Patriotten
beweging ontstond uit de stedellj.ke democratie en verzet tegen de regenten 
en de Oranjebeweging. 

Dez•e opvatting is niet geheel nieuw. Men komt een dergelijke gedachte bij 
voorbeeld tegen in de studie 'Het bedrijf der Thorbeokes te Zwolle· in de 
18e eeuw, van Z. W. Sneller; een studie uit 1935. 

De auteur stond voo·r de moeilijkheid dat bepe·rklng tot Gelderland problemen 
opleverde omdat het arohief van Thorbeokes belangrijke Gelderse tegenspeler 
g.raaf Sohlmmelpenninck nog niet te raadplegen is. Met toestemming van zijn 
opdraohtgever breidde hij zljn onderzoeksveld uit naar Twente en de IJssel
streek, daarmee tevens Thorbeckes g·eboorteplaats Zwolle in zijn studie be
trekkend. 

Verkade meent dat Thorbecke inderdaad als representant van het achttiende 
eeuws Oost-Nederlands Patriottisme zoals dat in het midden der negentiende 
eeuw is doorgewe11kt, kan worden g·ezien. Hij formuleert zijn conclusies met 
eni·g voorbehoud en restricties. 

Voor een deel is dit vermoedelijk veroorzaakt door het betrekkelijk sohaarse 
materiaal. Ande·rzijds lij•kt ook Thorbeokes persoonlijkheid daarvoor aan
leiding te g-even. 

Thorbecke was voor velen een moe·ilijk te doorgronden man. 
Door afkomst, studie en ervaring heeft hij een dermate sterk persoonlijk 
oordee·l ontwikkeld, dat het uiterst moeilij-k is specifieke invloeden op Thor
becke aan te wljzen. 
Daarbij komt dat Thorbecke doorgaans sterk formele argumenten hanteert, 
waardoor het lijkt dat hij persoonlijk In geringe mate bij de zaken betrokken 
is. 
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Ten aanzien van de jeugd van Thorbeoke valt op dat Verkade vooral wljst op 
de aandrang van Tho·l'beckes vader op Johan Rudolf om persoonlijke ernoties 
te verbergen en door hard te studeren zich op te werken. 
Sleohts terloops vermeldt de schrijver lnv,loeden van de Zwolse burgeri]. 
Voornamelij<k in relatie tot Thorbeckes vader die als zakenman failliet was 
gegaan. Naar ik meen is in studies over Thol'becke, ook wei g·ewezen op de 
installing van de burg,eri] van het negentiende eeuwse Zwolle waarbij afkomst 
een be,langrijker rol spe,elde dan de elgen prestaties. In Thorbeckes geval 
we~kte dit uiteraard frustre,rend. 

Verkades jongste studie heeft voor de kennis over Thorbecke veel verdienste, 
al blijven de conclusles wat speculatie·f, voor een de·el ove·rlgens ook omdat 
het tegenbewljs moeilijk leve·rbaar is. 

v. Sp. 

M. C. van den Toorn: 'Dietsch en Volsch', een verkenning van het taal
gebruik der nationaal socialisten in Nederland; (De Nieuwe Taalgids 
Cahiers nr. 5); uitg. Tjeenk Willink, Groningen; 120 pag.; f 12,50. 

Van den Toorn schreef deze studie vanuit de opzet het taalgebruik van de 
Nederlandse nationaal socialisten na te gaan op basis van hun eigen bedoe
lingen. Hij meent dat de tot nu toe gevolgde onderzo.ekmethodes gebre·ken 
hebben. De neo positivistische methode let te weinig op de inhoud van de 
taal; de ideologisohe methode - voornamelijk in Marxistische zin toegepast 
- is te abstract en te eenzijdig. 

Van deze laatste method·e is de studie van Van Nieuwstad, 'Van Aard
getrouw tot Aziatisch' (besproken in het CH-Tijdschrift van augustus 1971) 
een markant voorbeeld. 

De auteur moet concluderen dat zijn methode geen heldere oplossing laat 
zien. Van den Toorn stelt dat het nationaal socialistisch taalg·ebrulk uiterst 
vaag is en sl·echts als dubbelzinnige propagandistisohe taal kan worden be
sohouwd. Hij meent dat nog meer voorstudies nodig zijn onde-r andere over 
het taal·gebruik van andere partijen in de jaren dertig. 

Opvallend is overigens dat Van den Toorn, onder afwijzing van de Marxis
tische grondslag van Van Nieuwstads werkwijze toch in een riohting komt 
di·e de waarde van Van Nieuwstads methode enigszins onderstreept. 

Van Nieuwstad begint zijn ideologisoh onderzoek naar het nationaal socialis
tisch taalg,ebruiik op een punt waar Van den Toorn mel'kt dat zijn eigen 
methodiek min of mee·r vastloopt. 
Van den Toorn acht de Marxistische interpretaUe - niet ten onrechte -
eenzijdig maar heeft geen alternatieve ideologische benadering. Hij stelt 
dat het nationaal socialistisch taalgebruik in sterke mate - ondanks de 
taalkundige vaagheid - een psychologisohe werking heeft gehad die nader 
zal moeten worden onderzocht. 

Een belangrijke oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in het, door Van den Toorn 
genoemde felt, dat het taalgebruik van de Nederlandse nationaal socialisten 
volst~ekt was afg.eleid van de taal der Duitse Nazi's. 
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Dit ·verkla-art voor een deel wellicht ook de problemen die de methode van 
Van den Toorn oproept. Niet aileen was immers de pos.itie van de NSB een 
volstrekt andere dan die der Nazi's in Duitsland maar door de klakkeloze 
nabootsing van het Nazi-jargon moat de taal der Nederlandse nationaal 
socialisten als een 'volksvreemd e·lement' worden beschouwd. 

v. Sp. 
BIJ 

Ontvangen boeken 
Voo1 

De grondwetsherziening 1972; deel I en II; Staatsuitgeve·rij, Den Haag Wijl: 
drs. E. L. Berg: 'Decentralis·atie in drievoud' uitg. Ver. van Ned. Gemeenten de b 

f 4,50. 

mr. E. Bloembergen: 'De raad van commissarissen'; uitg. Samson, Alphen 
a/d Rijn. 

'Een goede Raad'; uitg. VNG; (Biauwe Reeks nr. 54); f 15,-. 

'Politiseri·ng van hat openbaar bestuur'; uitg. VNG (IBW-reeks nr. 22); f 25,-. 

Sikkes/Rasterhoff: 'Het lidmaatschap van de gemeenteraad'; 6e gewijzigde 
druk; uitg. Samson, Alphen a/d Rijn; f 19.50. 

'Topsport; Wi·ens verantwoordelij1k:heid?; uitg. VNG (Groene Reeks nr. 10); 
f 6,50. 

J. J. Lindner: 'Rijk, provincies en gemeenten op de helling'; uitg. Werk
groep 2000, Amersfoort (Katernen 2000, 1975 nr. 1 ). 

'Fietser, Kop op'; uitg. Werkgroep 2000, Amersfoort; (Katernen 2000; 1974 
nr. 10). 
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BIJ BEN AFSCHEID 

door mr. H. K. J. Beernink 

Voor mij ligt het 'Nieuws en Advertentieblad voor Epe, Heerde, 
Wijhe, Olst en omstreken' van 24 december 1938. In dit blad wordt 
de benoeming bekend gemaakt van mr. dr. I. N. Th. Diepenhorst 
tot burgemeester van Epe. Na een uitvoerige beschrijving van de 
levensloop van de nieuwe burgemeester volgt de wat wonderlijke 
mededeling dat 'dr. Diepenhorst staatkundig de anti revolutionaire 
of christelijk-historische richting is toegedaan'. 

le De inwoners van Epe zullen zich ongetwijfeld hebben afgevraagd: 
'Wat stemt onze nieuwe burgemeester nu eigenlijk. AR of CH.'? 

); Het antwoord kregen zein later jaren. Dr. Diepenhorst werd een 
zeer vooraanstaand lid van de CHU. 

k- Deze zelfde dr. Diepenhorst neemt binnenkort afscheid als voor
zitter van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting. Hij kan 

r4 dan op een welbesteed Ieven terugzien. 

Na zijn burgemeesterschap van Epe werd hij lid van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, om daarna lid van de Tweede Kamer te 
worden. Ook de Beneluxraad en het Europees Parlement telden 
hem onder haar leden. 

Het zal geen verwondering wekken dat hij met zijn wetenschappe
lijke inslag en zijn grote bestuurservaring in 1963 werd benoemd 
tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Deze benoeming heeft 
mij een tekort aan nachtrust bezorgd. Dr. Diepenhorst was toen 
hij als staatssecretaris werd aangezocht in Amerika als afgevaar-
digde bij de Verenigde Naties. Hij wilde overleg plegen met zijn 
fraktievoorzitter en belde mij uit bed. Ik heb toen maar gauw 'ja' · ! 
gezegd. 

In 1965 kwam aan het staatssecretarisschap van de heer Diepen
horst een ontijdig einde. 

53 



Maar daardoor kon hij zich opnieuw volledig geven aan het voor· 
zitterschap van de Lohmanstichting. Ik heb hem nu al weer 20 
jaar geleden bij de oprichting van de Lohmanstichting, persoon· 
lijk voorgedragen als voorzitter van deze stichting en daar nooit 
spijt van gehad. 

Zijn juridische en theologische vorming kwamen hem uitstekend 
van pas. Rustig en beheerst, bijzaken van hoofdzaken onderschei· 
dend wist hij Ieiding te geven aan de vergaderingen van het bestuur 
van de stichting. 

l,j 

De 
blie 

Ik geloof dat ik mij niet vergis wanneer ik zeg dat dr. Diepenhorst was 
veel genoegen aan dit voorzitterschap heeft beleefd. rest 
Anderzijds hebben zijn mede- bestuursleden zijn Ieiding steeds lair 
gewaardeerd. Enl 
En nu is het uur van het afscheid aangebroken. Hierbij past een bel: 
woord van heel hartelijke dank voor een man die in menige funktie toe: 
de Unie gediend heeft en die als voorzitter van de Lohmanstichting me1 
volledig aan de verwachtingen beantwoord heeft. naa 
Veel goede wensen vergezellen hem voor de jaren die God hem nog vor 
schenken zal. soc 

Mededeling van de redaktie 

Wij attenderen de lezers er op dat om technische redenen in het artikel over 
grondpolitiek van prof. de Haan de voetnoten 2 en 3 geplaatst zijn op biz. 
86/87 van deze aflevering van het CH-Tijdschrift. Het artikel wordt na biz. 85 
voortgezet op biz. 87, vierde regal. 
De auteur, prof. de Haan is hoogleraar in het administratief recht aan de 
Vrije Universiteit. 
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GEZONDHEIDSZORG IN BEN OVERGANGSSITUATIE 

door C. Blankestijn* 

1. Toenemende aandacht voor de gezondheidszorg 

De gezondheidszorg is lange tijd een terrein geweest waar de pu
blieke en ook de politieke belangstelling niet zo sterk op gericht 
was. Er gebeurde weliswaar wei wat en er werden ook belangrijke 
resultaten geboekt, maar het was blijkbaar toch niet ~o spectacu
lair, dat dit ook in de publieke en politieke sfeer sterk doorwerkte. 
Enkele van de belangrijkste verschijnselen waren bijv. het voor een 
belangrijk deel onder de knie krijgen van een aantal ziekten en het 
toenemen van de levensverwachting van de in ons land levende 
mensen. Daartegenover staat echter weer het aanzienlijk sterker 
naar voren komen van hart- vaatziekten en kwaadaardige nieuw
vormingen als doodsoorzaken. Ook is de betekenis van de psycho
sociale problematiek voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid 
van de mens zeer sterk toegenomen. Met name over dit laatste ver
schijnsel is in de afgelopen jaren veel geschreven. De aandacht is 
o.a. gevestigd op verschijnselen als arbeidsverzuim, relatieproble
matiek in huwelijk en gezin, en het gebruik van verdovende mid
delen en alcohol e.d. als zgn. indicatoren voor de gezondheidstoe
stand in ons land. Op regeringsniveau is de gezondheidszorg lange 
tijd kennelijk niet zwaar genoeg geweest voor een afzonderlijke 
politieke verantwoordelijkheid in een zelfstandig ministerie. Met 
name vanwege allerlei bindingen in de sfeer van de sociale verzeke
ringen vormde de gezondheidszorg met sociale zaken het ministerie 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

• Dr. Blankestijn is stafmedewerker bij het Nationaal Centrum voor Geeste
lijke Volksgezondheid. Hij is lid van de CDA-fractie in de gemeenteraad van 
Den Haag en van de Kerngroep Volksgezondheid van de wetenschappelijke 
instltuten van KVP, ARP en CHU. Dit artikel, geschreven naar aanleiding van 
de op 30 november 1974 gehouden CDA-studledag Volksgezondheid, wordt ook 
gepubliceerd in Anti-revolutionaire Staatkunde en Politiek Perspectief. 
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In de laatste jaren begint geleidelijk aan tegelijk met de inhoude
lijke veranderingen op het terrein van de gezondheidszorg ook de 
publieke en politieke belangstelling toe te nemen. Wij zouden kun
nen zeggen, dat de gezondheidszorg en de publieke en politieke 
aandacht daarvoor geleidelijk aan in een overgangssituatie begin
nen te komen. Een eerste signaal daarvoor was de zgn. V olksge
zondheidsnota 1966. Weliswaar een erg dik boek, maar veel invloed 
heeft het niet gehad. Daarna is met name sedert ± 1970 de aandacht 
voor de volksgezondheid betrekkelijk snel toegenomen. Gewezen 
moge o.a. worden op de invoering van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. Voor de sector van de geestelijke volksgezondheid 
was het verschijnen van de zgn. Nota-Kruisinga een belangrijke ge
beurtenis. Het was namelijk de eerste keer, dat door een bewinds
man de geestelijke gezondheidszorg als een onderdeel van de ge
zondheidszorg in een beleidsnota als zodanig aan de orde werd ge
steld. Van bijzondere betekenis is daarna geworden de instelling 
van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene bij de 
totstandkoming van het kabinet-Biesheuvel, terwijl als meest re
cente gebeurtenis de Structuurnota Gezondheidszorg•) van staats
secretaris Hendriks moet worden genoemd. 
In de laatste jaren, bij het geleidelijk toenemen van de publieke 
aandacht voor de volksgezondheid, kwamen eigenlijk twee centrale 
thema's telkens weer naar voren. Het ene thema was het feit, dat 
de kosten voor de gezondheidszorg steeds meer en steeds sneller 
gingen stijgen. Meer en meer gingen ook de politiek verantwoorde
lijke organen inzien, dat dit uit de hand dreigde te gaan lopen. De 
roep om beheersing van de kostenstijging werd steeds meer ge
hoord. Het tweede thema was het feit, dat de structuur van de 
gezondheidszorg niet meer aansloot bij de meest recente ontwik
kelingen. Deze structuur (o.a. grote nadruk op curatieve, vaak in· 
tramurale zorg) was en is nog sterk gebouwd op het oude model van 
de geneeskundige zorg met een sterk medisch primaat. In de Struc
tuurnota Gezondheidszorg komen beide thema's aan de orde. 

•) Rapport van de Beraadsgroep Knelpunten harmonisatie welzijnsbeleid en 
welzljnswetgevlng; Kamerstuk 1973-1974, zitting 12 968, nrs. 1 en 2; gepubli
ceerd op 17 juni 1974; uitg. Staatsuitgeverij, Den Haag. 
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2. H et CDA en de gezondheidszorg 

Ook in CDA-kringen worden deze problemen uiteraard onderkend. 
De fracties in de Tweede en Eerste Kamer houden zich ermee be
zig, omdat in de politieke praktijk standpunten over deze zaken 
moeten worden ingenomen. Zo is bijvoorbeeld op 6 en 7 mei jl. 
gedurende een tweedaags openbaar debat de Structuumota in de 
Tweede Kamer besproken. De wetenschappelijke instituten van de 
drie CDA-partijen houden zich eveneens met deze vraagstukken 
bezig. Door deze drie instituten is in 1974 een zgn. 'Kerngroep Volks
gezondheid' gevormd, die zich sindsdien ook met deze problematiek 
heeft beziggehouden, en wei in het bijzonder naar aanleiding van 
de Structuumota Gezondheidszorg. 
Tenslotte hebben ook de drie partijen deze vraagstukken op een 
gezamenlijke studiedag op 30 november jl. naar aanleiding van de 
Structuumota besproken. De studiedag was inhoudelijk voorbe
reid door de genoemde 'Kemgroep Volksgezondheid' van de drie 
wetenschappelijke instituten. De bijeenkomst werd bijgewoond 
door ruim honderd geinteresseerden, terwijl ook een aantal leden 
van de drie fracties en staatssecretaris Hendriks de bijeenkomst 
bijwoonden. De hiema volgende notities zijn geschreven naar aan
leiding van deze studiedag. Het is geen verslag in de strikte zin van 
het woord. Wei zijn de belangrijkste resultaten in de verschillende 
opmerkingen verwerkt. 

3. Enkele structurele aspecten van de huidige problematiek 

Gezondheidszorg - de naam zegt het al - behoort tot de soort 
van activiteiten waarin het element zorg, hulpverlening, centraal 
staat. Naast de gezondheidszorg kunnen we ook nog denken aan 
de maatschappelijke zorg of de maatschappelijke dienstverlening, 
aan de zorg voor bijzondere groepen, aan de zorg voor kinderen, 
voor reclassenten, voor psychopaten. In de Knelpuntennota Har
monisatie Welzijnsbeleid en Welzijnswetgeving•), die in 1974 -
twee maanden eerder dan de Structuumota - verscheen, worden 

*) Kamerstuk zitting 1973-1974, 13 012, nrs. 1 en 2; gepubliceerd op 9 augus
tus 1974; uitg. Staatsultgeverij, Den Haag. 
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de hier bedoelde activiteiten gegroepeerd random de zgn. 'kern
functiezorg'. In de achter ons liggende periode hebben de ver
schillende activiteiten van zorg elk een eigen ontwikkeling door
gemaakt. Zij zijn daardoor sterk uit elkaar gegroeid. Het voert te 
ver in dit artikel hierop dieper in te gaan. Volstaan mage worden 
met er op te wijzen, dat deze ontwikkeling met name sterk is be
vorderd door de professionalisering in de verschillende werk
vormen en - mede als gevolg daarvan - door de steeds verder 
gaande differentiatie en opsplitsing van deskundigen. 
In de laatste jaren begint hierin een duidelijke kentering te komen. 
De overgangssituatie waarop ik hierv66r al wees, dient zich ook 
in dit opzicht aan. In het werk zelf is steeds meer de overtuiging 
gegroeid, dat de menselijke problematiek onmogelijk kan worden 
opgesplitst in vakjes en specialisaties. Dat kan niet omdat de mens 
zelf niet kan worden opgesplitst in vakjes en sectoren. De mens is 
een eenheid van lichaam en geest. Deze mens is verbonden met zijn 
omgeving, zijn medemens. In die totaliteit van lichaam-geest en om
geving wordt de mens ziek, krijgt hij problemen, is hij gelukkig en 
is hij verdrietig of blij. 
Tegen deze achtergrond is in het werk zelf ook steeds meer de 
behoefte gegroeid aan samenwerking van verschillende deskun
digen en van verschillende werksoorten. In vaktermen spreken we 
dan van multidisciplinair en multifunctioneel. Uiteraard is deze 
ontwikkeling niet aan de gezondheidszorg voorbijgegaan. Ook hier 
is het verschijnsel van de multidisciplinaire en multifunctionele 
samenwerking vrij algemeen geworden. Er zijn bepaalde vormen 
van gezondheidszorg waarbij dit echter heel in het bijzonder aan 
de orde is. Te denken valt aan de revalidatie, aan vormen van zorg 
voor langdurig zieken, aan zwakzinnigenzorg, aan de geestelijke 
gezondheidszorg in het algemeen; aan de maatschappelijke gezond
heidszotg, de huisartsen, de kruisverenigingen; aan de jeugdge
zondheidszorg; aan gezondheidszorg in bedrijven, in het Ieger, enz. 
enz. In de praktijk van deze en andere vormen van gezondheids
zorg wordt het vaak steeds moeilijker aan te geven, waar het gaat 
om gezondheidszorg en waar om een of andere vorm van maat
schappelijke dienstverlening. Deze vormen van zorg, van hulpver
lening, lopen vaak zodanig in elkaar over, dat de onderlinge grenzen 
vervagen en wegvallen. 
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Verwevenheid met maatschappelijke dienstverlening 
Vanuit de gezondheidszorg bezien kunnen we ook zeggen: de gren
zen van de gezondbeidszorg worden steeds moeilijker aan te geven. 
De typiscb geneeskundige zorg ontwikkelt zicb tot gezondheids
zorg en nu zien we, dat deze gezondbeidszorg meer en meer ver
weven raakt met maatscbappelijke dienstverlening. Anders gezegd: 
er vindt een proces van ontgrenzing van de gezondheidszorg plaats. 
In dit verband kunnen we tevens vaststellen, dat bet gebied van de 
'zorg', waarover wij hierv66r al enkele opmerkingen maakten, zicb 
steeds meer ontwikkelt tot een lange lijn van onderling samen
bangende werksoorten en deskundigbeden. Aan bet ene uiteinde 
van de lijn bevindt zicb een betrekkelijk klein gebied van puur 
maatscbappelijke deskundigbeid en bulpverlening en aan bet an
dere einde bevinden zicb de puur mediscbe deskundigbeid en bulp
verlening. Tussen deze twee uitersten ligt een uitgestrekt gebied 
van vloeiende overgangen in diverse activiteiten en werksoorten, 
waarin zowel mediscbe als maatscbappelijke deskundigbeden en 
aspecten een rol spelen. Wat binnen bet raam van deze buidige 
werkelijkheid in onze Nederlandse situatie formeel tot bet gebied 
van de volksgezondbeid wordt gerekend en wat niet, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door bistoriscbe ontwikkelingen en 
toevallige factoren. Een van de meest toevallige is wei de buidige 
departementale taakverdeling. Tenminste vier departementen beb
ben namelijk te maken met bovenbedoelde samenbangende lijn van 
voorzieningen, te weten Volksgezondbeid, CRM, Justitie en Sociale 
Zaken. 
Deze overwegingen zijn van veel betekenis voor bet vraagstuk van 
de berstructurering van bet totale zorg-gebied. In een dermate 
samenhangend gebeel van voorzieningen kan men niet op een be
paald gebied gaan berstructureren, zonder dat dit invloed beeft 
op de situatie in de aanverwante sectoren. Kortom, de samenhang 
in bet werk moet ook leiden tot samenhang in de structuur. Dit 
speelt op alle betrokken niveaus, te beginnen met bet plaatselijke 
niveau, waarbij bet gaat om de samenhang in de zgn. eerste lijn. 
In de gezondbeidssector komen we daar met name de buisarts 
en de verpleegkundige van de kruisvereniging tegen. In de 
maatscbappelijke dienstverlening ontmoeten we in bet bijzon
der bet algemeen maatscbappelijk werk en de gezinsverzor-
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ging. In de realiteit van het gewone dagelijkse werk van de hulp
verlening komen deze hulpverleners vaak in dezelfde gezinnen 
vanwege dezelfde oorzaak: ziekte - psychosociale problematiek. 
Het is dan ook niet houdbaar, dat door herstructureringsontwik
kelingen in bijv. de maatschappelijke dienstverlening of de gezond
heidszorg deze situatie zou worden doorbroken of afgeremd. Nee, 
precies het omgekeerde is aan de orde: er moeten zodanige rege
lingen en structuren komen, dat de samenwerking op dit eerste ni
veau, en deze eerste lijn, wordt vereenvoudigd en bevorderd. De 
gezondheidscentra, waar thans mee geexperimenteerd wordt, kun
nen wellicht het een en ander al een belangrijke stap verder bren
gen. 

Soortgelijke opmerkingen kunnen worden gemaakt over de tweede 
lijn in de hulpverlening. In de somatische gezondheidszorg is deze 
tweede lijn heel duidelijk aan te wijzen. Daarin bevinden zich de 
meer gespecialiseerde voorzieningen, waar de mensen niet zonder 
verwijzing naar toe kunnen gaan. Met name allerlei vormen van 
intramurale zorg vallen daaronder. In de maatschappelijke dienst
verlening kennen we echter ook vele voorbeelden van intramurale 
zorg. De bejaardenzorg en de zwakzinnigenzorg zijn daarvan spre
kende voorbeelden. Ook op het terrein van de kinderbescherming, 
de zorg voor alcoholisten en drugverslaafden komen intramurale 
voorzieningen voor. Soortgelijke opmerkingen over samenhang als 
wij maakten ten aanzien van de eerste lijn, zouden wij ook bier 
kunnen maken. Dat doen wij niet, want dat zou tot herhalingen 
leiden. Een punt echter nog: op de studiedag is er van meer dan 
een kant op gewezen, dat de huisarts niet de enige sluis kan en mag 
zijn tussen eerste en tweede lijn, zoals in de Structuumota wordt 
gesuggereerd. Dit vloeit als vanzelfsprekend voort uit de geschet
ste ontwikkelingen. 

Regionalisatie 

Een belangrijk punt, dat in het kader van de structuur van de ge· 
zondheidszorg aan de orde komt, is de regionalisatie. De Structuur
nota zegt zelfs, dat regionalisatie samen met de zojuist genoemde 
indeling van de gezondheidszorg in eerste- en tweedelijns voor
zieningen de twee grondprincipes zijn voor de herstructurering van 
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de gezondheidszorg. Nu is het verschijnsel van de regionalisatie 
niet zo heel erg nieuw en het is ook niet beperkt tot de gezond
heidszorg. Wel is nieuw, dat de ideeen hieromtrent op het terrein 
van de dienstverlening pas in de laatste jaren meer concrete vorm 
beginnen te krijgen en in bestuurlijk opzicht in verbinding worden 
gebracht met de bestuurlijke decentralisatie. Dit is een nieuw voor
beeld van de overgangssituatie waarin de gezondheidszorg zich 
thans bevindt. Deze zorg was immers tot dusverre nogal sterk 
centraal geleid en bestuurd. 
Op de studiedag is het onderwerp regionalisatie ook vrij uitvoerig 
aan de orde geweest. Het was daarbij onvermijdelijk, dat de be
stuurlijke decentralisatie - het leggen van beslissingsbevoegd
heden bij lagere overheidsorganen - en de functionele decentra
lisatie - het werk moet zo dicht mogelijk bij de bevolking tot ont
wikkeling komen -, sterk door elkaar liepen. Er bestond grote 
eenstemmigheid over het feit, dat de functionele decentralisatie of 
regionalisatie niet mag wachten op de bestuurlijke decentralisatie 
in de vorm van nieuwe wetgeving inzake gewestvorming. Tezelfder
tijd echter moet ook erkend worden, dat er voor de centrale over
heid, bij welke vorm van decentralisatie ook, belangrijke taken 
overblijven, zoals bijv. planning van zeer kostbare voorzieningen en 
zeer kostbare functies, algemene lijnen van het beleid, beheersing 
van de groei e.d. 

Ten aanzien van de functionele decentralisatie in de vorm van 
regio's is nog een duidelijke waarschuwing geuit, dat deze regio's 
niet uitsluitend mogen worden opgebouwd rondom samenwer
kingsverbanden van ziekenhuizen. Ook de extramurale zorg moet 
daarin een grote plaats hebben en vooral de preventie. Een zin 
uit het verslag van de studiedag spreekt in dit verband boekdelen: 
'Niet het ziekenhuis is het centrum van de curatieve voorzieningen; 
het centrum van de curatieve voorzieningen is de eerstelijns zorg'. 
In dit kader nog een opmerking over dit punt. De positie en de 
bevoegdheden van de bestuurlijke regionale organen waarover in 
de Structuurnota wordt gesproken, werden door de aanwezigen 
zeer onduidelijk gevonden. Op dit punt zal nog veel verheldering 
moeten komen, met name ook in relatie tot eventuele soortgelijke 
organen op aanverwante terreinen binnen het zorg-gebied. 
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Consequenties op landelijk vlak 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de samenhang in de ont
wikkelingen op het terrein van de welzijnszorg, inclusief de ge
zondheidszorg en mogelijke consequenties daarvan op landelijk 
vlak. (Over enige consequenties op lokaal en regionaal vlak hebben 
wij hierv66r al gesproken). Eerder in dit artikel hebben wij er al 
op gewezen, dat tenminste vier ministeries te maken hebben met 
de aaneengesloten lijn van samenhangende voorzieningen. Tijdens 
de studiedag is er dan ook met klem op gewezen, dat het drin
gend noodzakelijk is, dat er ook meer samenhang komt in het be
leid van deze vier departementen, wat betreft hun verantwoor
delijkheid voor activiteiten binnen de zorg-sector. Harmonisatie 
van beleid en wetgeving als follow-up van de Knelpuntennota werd 
sterk bepleit. Gewezen werd bovendien op de behoefte, dat de 
thans reeds bestaande functionele samenhang bij de volgende ka
binetsformatie zou worden voltooid in een politieke samenhang in 
de vorm van bijv. een ministerie van Volksgezondheid en maat
schappelijke dienstverlening. De huidige regering zou er goed aan 
doen nu reeds een commissie in te stellen die de totstandkoming 
van zo'n departement of, met andere woorden, de departementale 
herinstructurering voor de zorg-sector bij de volgende kabinets
formatie zou moeten voorbereiden. 

4. Enkele financiele aspecten 

Een ander belangrijk terrein waarop wij duidelijk van een over
gangssituatie kunnen spreken, is de financiering. Veel is er in de 
laatste paar jaar over dit vraagstuk al gezegd en geschreven. In 
politiek opzicht zijn met name de volgende punten van belang: 

a. welk deel van het nationaal inkomen willen we bestemmen voor 
de volksgezondheid? 

b. hoe houden we de kostenstijgingen zoveel mogelijk in de hand? 

c. wat vinden wij van regionale financiering en hoe regelen we 
dat? 

d. wat vinden we van een volksverzekering ziektekosten? 
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De vraag, welk deel van het nationaal inkomen we willen besteden 
aan de zorg voor de volksgezondheid, is een vraag van nationale 
prioriteitenkeuze. Afgewogen zal moeten worden tussen de ver
schillende sectoren van overheidsbestuur en in de meningsvorming 
van regering en parlement zal tenslotte de beslissing vallen. In de 
Structuurnota zegt de staatssecretaris, dat in 1980 niet meer dan 
8% van het nationaal inkomen zou mogen worden bestemd voor 
de gezondheidszorg. Nu is dat cijfer al weer achterhaald, zoals o.a. 
is gebleken uit recente berekeningen van de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid, waarbij een getal van 8,9% naar voren kwam. 
Wij willen ons in dit artikel niet zozeer verdiepen in de vraag of 
het nu 8,9% of nog meer moet zijn; wij willen slechts wijzen op 
de uiterst belangrijke politieke beslissingen die op dit punt geno
men moeten worden. Tegen welke achtergrond en op welke mo
tieven kiezen we? In de CDA-visie zoals we die voorstaan, werd op 
de studiedag op 30 november nog eens beklemtoond, dat de ge
zondheidszorg in het totaal een erg hoge prioriteit zal moeten 
hebben. De gezondheidszorg vormt namelijk een wezenlijk be
standdeel van een welzijnsbeleid zoals de drie CDA-partijen dat 
willen voeren. In ditzelfde verband speelt ook een rol de priori
teiten keuze binnen de gezondheidszorg, maar daar komen wij bij 
het volgende punt nog wei op. 

ad b 

De beheersing van de kostenstijging is wellicht het meest bespro
ken onderwerp in de gezondheidszorg gedurende de laatste jaren. 
De kosten van de gezondheidszorg stegen, aldus de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid in een recent rapport, van 1963 tot 1972 
maar liefst met 450%; in procenten van het nationaal inkomen 
van 4,5% in 1963 naar 7).% in 1972. Nog sprekender dan de mate 
van stijging in procenten van het nationale inkomen is de versne1-
ling waarmee de kosten stegen: 

1953-1958: stijging 0,6% over 5 jaar 
1958-1963: stijging 0,6% over 5 jaar 
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1963-1968: stijging lJ% over 5 jaar 
1968-1970: stijging 0,7% over 2 jaar 
1970-1972: stijging 0,8% over 2 jaar 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor deze kosten
stijging. Afgezien van de algemene kostenstijgingen, die zich op 
aile terreinen in onze samenleving voordoen, zijn er bij de gezond
heidszorg tenminste twee factoren die van bijzondere betekenis 
zijn geweest. 
De eerste factor is m.i. de ontwikkeling van de medische weten
schappen en met name van de medische technologie. Nieuwe 
methoden van onderzoek en behandeling werden ontdekt en in 
toepassing gebracht, dikwijls met grote investeringen aan voor
zieningen en apparatuur. De open hartchirurgie en nierdyalise zijn 
daar bekende illustraties van. Deze nieuwe ontwikkelingen maak
ten het mogelijk, dat mensen konden blijven Ieven waar dit eerder 
niet mogelijk was. De nieuwe voorzieningen schiepen daarmee als 
vanzelf nieuwe behoeften. De nieuwe behoeften vroegen weer om 
uitbreiding van de voorzieningen enz. enz. en zo komen we in de 
spiraal naar boven. Hier stuiten we dan op het probleem van de 
prioriteitenkeuze binnen de gezondheidszorg. Waaraan wordt het 
beschikbare geld primair besteed? Aan de dure en soms allerduur
ste voorzieningen, waarmee overigens toch altijd nog slechts een 
betrekkelijk klein aantal mensen kunnen worden geholpen, of aan 
de voorzieningen op het terrein van de preventie, de extramurale 
gezondheidszorg, de eerstelijns gezondheidszorg, waarmee zeer 
grate aantallen mensen kunnen worden bereikt? Een uiterst moei
lijke ethische vraag. Een typisch medisch probleem, dat binnen 
de gezondheidszorg zelf opgelost moet worden, zeggen sommigen. 
Anderen- en daar behoor ik ook toe- zeggen: dit is 66k een 
politiek-ethisch probleem, want het zal voor een deel het karakter 
van het gezondheidsbeleid bepalen. In politiek opzicht gaat het er 
ons om het belang, het gezondheidsbelang van zoveel mogelijk 
mensen te behartigen. Dat is dus een duidelijke algemene indicatie 
in de richting van prioriteit voor de preventie, de extramurale, de 
eerstelijns gezondheidszorg. Dit mag echter niet betekenen, dat 
levensreddende handelingen achterwege zouden moeten blijven. 
Het is echter inderdaad de primaire verantwoordelijkheid van de 
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medici, dit - binnen de grenzen van de in het kader van de po
litieke besluitvorming gegeven mogelijkheden en algemene priori
teiten - te realiseren. 
De tweede factor die van bijzondere betekenis is geweest bij de 
snelle groei van de kosten van gezondheidszorg, is het ontbreken 
van beleidswetgeving als complement van de bestaande financie
ringswetgeving (Ziekenfondswet) of de nieuw tot stand gekomen 
financieringswet (AWBZ). Deze financieringswetten garanderen 
een zekere financieringsstroom. Hoe die financieringsstroom ge
bruikt wordt, is echter een verantwoordelijkheid van de beleids
bepalende overheid. De moeilijkheid echter is, dat de beleidswet
geving waarop de beleidsbepaling zou moeten berusten en waarin 
de beleidsinstrumenten - zoals planning en ordening - zouden 
worden gegeven, ontbrak. De Wet Ziekenhuisvoorzieningen is een 
eerste voorbeeld van een beleidswet als aanvulling op de finan
cieringswetgeving. Daarna is het voorontwerp van Wet Gezond
heidsvoorzieningen gekomen, terwijl de huidige Structurnota weer 
een voorbereiding is van een nieuw ontwerp (of voorontwerp) van 
een wet gezondheidsvoorzieningen. 

Deze behoefte aan beleidswetgeving markeert o.i. opnieuw de over
gangssituatie waarin de gezondheidszorg thans verkeert. Voorheen 
is het eigenlijk steeds zo geweest, dat er 6fwel nauwelijks herken
baar een doelbewust beleid met o.m. doelbewuste planning plaats 
vond, 6fwel als er al beleid gevoerd werd of als er al gepland werd, 
dan geschiedde dit door de financiers, die het beschikbare geld 
verdeelden. Gelukkig begint steeds meer het besef door te dringen, 
dat dit niet juist is. Temeer zal dit nog gaan klemmen wanneer, 
zoals in de Structuurnota is aangekondigd, in de toekomst de hele 
ambulante maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg zal 
worden gefinancierd uit de eveneens aangekondigde volksverze
kering ziektekosten. Als we er niet voor zorgen dat er tijdig de 
nodige beleidswetgeving is, met instrumenten van planning en 
ordening, dan zullen we straks het verschijnsel van de onbeheerste 
groei ook op deze terreinen gaan meemaken en dan zullen de uit
voerders van deze volksverzekering - met andere woorden: het 
financieringskantoor - opnieuw belast zijn met de beheersing. 
Tevens zullen we dan het merkwaardige verschijnsel meemaken, 
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dat voor werksoorten die niet op basis van verrichtingen, maar op 
basis van begrotingen worden gefinancierd uit de volksverzekering 
(zoals thans bijv. al het geval is met de sociaal-psychologische 
diensten), een nieuw stelsel van subsidieregelingen tot ontwikke
ling zal komen in plaats van de thans nog bestaande rijksrege
lingen voor subsidit!ring uit de algemene middelen (zoals bijv. voor 
de kruisverenigingen, de medisch-opvoedkundige bureaus en de 
bureaus voor Ievens- en gezinsvragen). Het verschil is dan echter, 
dat in die mogelijke toekomstige situatie de subsidiering plaats
vindt uit de fondsen van de sociale verzekering, waarbij de be
paling van de omvang van het subsidie en daarmee van de ont
wikkeling van de werksoort opnieuw in handen zal zijn van de 
financiers en niet van de beleidsvoerders. 

Dit is opnieuw een indicatie hoe nodig wel een beleidswetgeving is 
die de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de finan
cieringsstroom en daarmee voor de ontwikkeling van de werk
soort legt in handen van de democratisch gekozen en controleer· 
bare overheden. 

ad c 

Een derde aspect van de financiering dat regelmatig aan de orde 
komt, is de regionale financiering of - preciezer gezegd - de 
regionale besteding van veelal centraal geinde financien. In het 
kader van de decentralisatie is dit een uiterst belangrijk punt. 
Immers, als we al vinden dat bet beleid en de beleidsbepaling 
binnen de gezondheidszorg zoveel mogelijk gedecentraliseerd zou
den moeten plaatsvinden binnen algemene landelijke richtlijnen, 
dan zal deze decentralisatie aileen dan iets kunnen gaan betekenen 
als ook regionaal de prioriteitenkeuze zou kunnen plaatsvinden 
binnen een bepaald beschikbaar budget. Naast een minimum
pakket aan voorzieningen, dat landelijk Z()U moeten worden vast
gesteld en dat in het hele land gelijk dient te zijn, zou aan iedere 
regio de nodige beleids- en financiele ruimte moeten worden ge
geven om daamaast en daarenboven aan het voorzieningenpakket 
in de regio een eigen kleur en betekenis te geven, aansluitend bij 
de specifieke omstandigheden en inzichten in de regio. In de Struc-
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tuumota wordt gezegd, dat ten departemente op dit onderwerp 
wordt gestudeerd. Tijdens de CDA-studiedag is beklemtoond, dat 
de regio dan ook werkelijk mogelijkheden zou moeten hebben 
voor prioriteitenkeuze en daarvoor ook werkelijk verantwoordelijk 
zou moeten kunnen zijn. 

Deze algemene stellingname is niet zo moeilijk. Ook zullen de me
ningen hierover niet zo erg uiteenlopen. De moeilijkheden en pro
blemen zullen m.i. pas gaan komen als deze ideeen worden uitge
werkt en concrete vorm moeten krijgen. Dan komen belangrijke 
vragen aan de orde, zoals bijv. de toedeling van financien aan de 
regio. Hoe gebeurt dat en op grond van welke criteria? Ook is een 
belangrijk punt hierbij, hoe dit zal gaan bij de algemene middelen 
en hoe bij de fondsen uit de sociale verzekeringen. 
Beseffende dat de regionalisatie-gedachte, die in zo onderscheidene 
sectoren wordt aangehangen, pas werkelijk inhoud zal krijgen 
als ook de financiering daarbij betrokken wordt, moeten wij in 
dit artikel volstaan met de conclusie, dat de hiermee samenhan
gende problemen nog lang niet zijn opgelost en dat er - wellicht 
ook in CDA-verband - nog veel studie en overleg op dit punt 
nodig is. 

ad d 

Als vierde punt in deze paragraaf over de financiering wil ik nog 
enkele opmerkingen maken over de volksverzekering ziektekosten. 
Zoals al eerder is opgemerkt, is tijdens de studiedag van verschil
lende zijden aangedrongen op verdergaande samenwerking tussen 
met name de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstver
lening. Dit heeft ook consequenties voor de financiering. Ben 
gevaar van een volksverzekering voor uitsluitend ziektekosten 
zou kunnen zijn, dat de reeds gesignaleerde ontwikkeingen van 
samenwerking en inhoudelijk naar elkaar toegroeien van de ver
schillende werksoorten, zou worden doorkruist door verschillende 
financieringsvormen, nl. subsidieregelingen uit de algemene mid
delen en financiering uit de volksverzekering. Ook in de al eerder 
genoemde Knelpuntennota is gewezen op het gevaar, dat de zo
zeer noodzakelijk geachte harmonisatie van beleid zou kunnen 
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worden belemmerd door verschil in financieringsbron en finan
cieringsvorm. Daarom is al vele malen en van verschillende kanten 
aangedrongen op een gelijke financieringsvorm voor onderling 
samenhangende pakketten van voorzieningen. Typische onderling 
samenhangende voorzieningen van intramurale zorg op het terrein 
van de bejaardenzorg bijvoorbeeld zouden een financieringsvorm 
moeten hebben, ongeacht of zij op dit ogenblik onder Volks
gezondheid ressorteren of onder CRM. 
Hetzelfde kan bijvoorbeeld ook gezegd worden van de verschil
lende vormen van residentiele zwakzinnigenzorg en van extramu
rale maatschappelijke gezondheidszorg en geestelijke gezondheids
zorg in samenhang met vormen van maatschappelijke dienstver
lening, enz. Anders gezegd: wanneer we deze financieringsproble
matiek benaderen vanuit het werk zelf - en dat wil dus eigenlijk 
zeggen vanuit de clii~nt/patient zelf -, dan zou de volksverzeke
ring zich niet mogen beperken tot uitsluitend de ziektekosten of 
de kosten van geneeskundige zorg. Dan zouden we moeten streven 
naar een 'volksverzekering zorg', waarbij dan telkens, al naarge
lang de premiedruk dat toelaat, samenhangende pakketten van 
risico-dekkende zorg-voorzieningen, ongeacht het departement 
waaronder zij ressorteren, onder de werking van de volksverzeke
ring zouden kunnen worden gebracht. 

5. Overheid- particulier initiatief 

Een derde belangrijk onderwerp, dat op de CDA-studiedag veel 
aandacht heeft gekregen, betreft de verhouding tussen overheid 
en particulier initiatief. Een tijdlang is het vrij stil geweest rondom 
dit onderwerp. De verschijning van de al eerder genoemde Knel
puntennota en van de Structuurnota Gezondheidszorg heeft echter 
de discussie hierover weer geactiveerd, omdat door beide nota's 
de vraag naar de betekenis van het particulier initiatief weer ac
tueel is geworden. Dat is ook zeer begrijpelijk, bekeken vanuit de 
achtergrond van wat oorspronkelijk als particulier initiatief werd 
gezien. Op de studiedag werd dit door een discussiegroep als volgt 
geformuleerd: 'Particulier initiatief is uit de gemeenschap voort
komende activiteit die door de gemeenschap wordt geaccepteerd 
en legaal is, en die de belangen van een bepaald facet van het wel-
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zijn nastreeft'. In ooze kring is dit initiatief in het verleden dan 
als regel gekleurd geweest door ooze levensovertuiging, en aldus 
zijn in de loop der tijden geweldige voorzieningen tot stand ge
bracht. Wie een beetje thuis is in de wereld van - bijvoorbeeld -
de zwakzinnigeozorg, de psychiatrische voorzieningen, de bejaar
deozorg, het onderwijs eoz., die zal diep onder de indruk komen 
van hetgeen in de achter ons liggende periode door het levensbe
schouwelijk particulier initiatief tot stand is gebracht. 
Toch zijn er in de laatste jaren wel problemen gerezen, omdat de 
eenmaal tot stand gekomen voorzieningen zich daarna nogal eens 
ontwikkelden los van hun oorspronkelijke, levensbeschouwelijke 
groep en aldus sterk in zichzelf besloten, onafhankelijke instellin
gen werden zonder verbindingen met het oorspronkelijke achter
land. In de Knelpuntennota en de Structuurnota Gezondheidszorg 
is de positie van het particulier initiatief aan de orde gekomen, 
in het bijzonder de vraag naar de autonomie van het particulier 
initiatief in het kader van de planning en beheersing van de ont
wikkelingen. 

Er was op de studiedag een duidelijke behoefte om de grote be
tekenis van het particulier initiatief nog eens te onderstrepen, 
met name ook in het belang van een zo democratisch mogelijk 
functioneren van ooze samenleving. Anderzijds was er ook de over
tuiging, dat de overheid het kader moet scheppen waarbinnen het 
particulier initiatief kan opereren. De overheid heeft een positief 
dienende taak en verantwoordelijkheid. De overheid is voorwaar
den-scheppend bezig, zij coordineert en ordent. De taak en verant· 
woordelijkheid van het particulier initiatief in de gezondheidszorg 
worden vooral gekenmerkt door het ideele, de bewuste wil om 
mede-verantwoordelijkheid te dragen voor activiteiten in en ten 
behoeve van de samenleving. Aldus de belangrijkste meningen 
tijdens de studiedag. De uitvoerige discussies rondom dit punt kun
nen wellicht het beste als volgt worden samengevat. 

Twee soorten verantwoordelijkheid 

Er zijn twee soorten verantwoordelijkheid in ooze samenleving 
aan te wijzen. Enerzijds is er de verantwoordelijkheid van de over-
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heid, onze democratisch gekozen overheid met daarenboven, in 
onze CDA-visie, een eigen, oorspronkelijke en authentieke verant
woordelijkheid om deze samenleving te leiden en te besturen, op
dat zij naar onze interpretatie zo dicht mogelijk komt bij de be
doelingen van God. Anderzijds zijn er in onze maatschappij einde
loos vele groepen, verbanden van mensen en individuele personen 
die ook verantwoordelijkheid willen dragen voor een bepaald stuk 
van het maatschappelijk functioneren. Dat is ook democratie; dat 
is onze sociale democratie! Ideaal in ons welzijnsbeleid en der
halve ook in de gezondheidszorg zou zijn, dat de belangrijke be
slissingen worden genomen daar waar die twee verantwoordelijk
heidslijnen elkaar ontmoeten, of - om het nog anders te zeggen 
- daar waar de politieke democratie (de overheid) en de sociale 
democratie (het particulier initiatief) elkaar ontmoeten. Daarbij 
heeft de overheid de formele verantwoordelijkheid voor de toe
deling van de door de gemeenschap opgebrachte gelden en voor de 
formele vaststelling van het algemene beleid waarbinnen deze 
gelden worden besteed. Aan de voorbereiding van dit beleid en aan 
de uitvoering ervan zal echter het particulier initiatief als uiting 
van onze sociale democratie een belangrijke bijdrage kunnen en 
moeten leveren. 
Het getuigt m.i. dan opnieuw van de overgangssituatie waarin wij 
thans verkeren, dat de betekenis van het particulier initiatief op
nieuw zo sterk in discussie is geraakt, nadat het jarenlang als een 
soort vanzelfsprekendheid had gefunctioneerd, zonder dat een we
zenlijke discussie werd gevoerd over de fundamenten en kenmer
ken ervan. 

6. Nogmaals: het CDA en de gezondheidszorg 

Naar het oordeel van de aanwezigen op de studiedag die zich 
daaromtrent uitspraken, kan de studiedag als geheel stellig ge
slaagd genoemd worden. Er is met grote belangstelling en inzet ge
discussieerd en over de verschillende problemen nagedacht. Toch 
blijft er na zo'n dag een zeker gevoel van onvoldaanheid over, als 
men beseft dat men toch eigenlijk in een zo'n bijeenkomst slechts 
vluchtig op enkele van de meest belangrijke vraagstukken kan in
gaan. Daarom is aan het slot van de vergadering ook gesuggereerd 
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de studie van deze vraagstukken voort te zetten. Daarbij gaat het 
vooral om drie fundamentele vragen: 

a. Waar willen wij als CDA naar toe met de gezondheidszorg, met 
name gezien in het verband van de totale ontwikkelingen in 
de zorgsector? 

b. Waar willen wij naar toe met de financiering van de gezond
heidszorg? Anders gezegd: hoe denken wij enerzijds over de 
exteme prioriteit van de gezondheidszorg in relatie tot de an
dere sectoren van het overheidsbeleid, en anderzijds: hoe den
ken wij over de interne prioriteitenkeuze binnen het gebied van 
de gezondheidszorg zelf? 

c. Het derde vraagstuk is de betekenis van het particulier initiatief 
in het licht van de huidige situatie en in relatie tot onze CDA
opvattingen over taak en verantwoordelijkheid van de over
heid. 

Indien wij als CDA aan de beleidsontwikkeling in ons land een 
bijdrage willen blijven leveren in de toekomst, zal het er niet ai
leen om gaan, dat wij op een gegeven moment een of meer pro
grampunten formuleren, waarmee wij aan verkiezingen deelnemen 
en die wij eventueel inbrengen in een daarop volgende kabinets
formatie en in een regeringsprogram. Het zal er met name ook om 
gaan, of wij als CDA een visie hebben ontwikkeld op de vraag 
waar wij naar toe willen met onze maatschappij. In dat kader 
komt dan aan de orde, of wij een visie hebben ontwikkeld omtrent 
de vraag, waar wij naar toe willen met de gezondheidszorg en de 
welzijnszorg als geheel. Wanneer wij nu mogen stellen dat de ge
zondheidszorg in een overgangssituatie verkeert, dan moet immers 
vanzelf de vraag gesteld worden waarheen wij dan op weg zijn en 
willen zijn. Welnu, wij als CDA dienen ons daarop grondig te be
raden. Als het CDA een eigen identiteit en een eigen visie wil ont
wikkelen ten aanzien van het welzijnsbeleid, dan is hier de CDA
identiteit aan de orde. De wetenschappelijke instituten zouden een 
initiatief kunnen nemen om deze grote taak aan te vatten. 
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EUTHANASIE, STERVENSHULP, STERVENSBEGELEIDING 

door L. de Bruyn 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Medlsch etische vragen zijn het laatste decennium door de dlscussles omtrent 
abortus provocatus In de politieke belangstelllng komen te staan. Abortus is 
echter niet hat enige en wellicht niet hat belangrijkste (maar wei hat meest 
'geladen') vraagstuk dat aan de orde is. Dtuggebruik, de ontwlkkeling van 
geestverruimende middelen, genetische manipulatie van mensen, reageer
buis kinderen zijn even zo vale vraagstukken. 
Dit alles is ook de reden dat er recentelijk een CDA studie (commissie onder 
voorzitterschap van Dr. E. Schroten) over medlsch ethische vraagstukken is 
gestart. 
In dit kader dient ook de euthanasia aan de orde te komen. In het artlkel van 
Mevr. de Bruyn wordt dit vraagstuk nader aangeduid en wordt er een verband 
gelegd met (het ontbreken van) stervenshulp en stervensbegeleiding. 
De redactie hoopt dat het stuk een stimulans zal zijn om in CDA kring over 
deze uitermate belangrijke levensvragen na te denken. 

De bedoeling van dit artikel is deze drie begrippen in samenhang 
te bespreken. Het lijkt mij echter noodzakelijk eerst elk begrip 
afzonderlijk te omschrijven. Wat euthanasie betreft leek het mij 
dienstig de diverse termen die daarbij gebruikelijk zijn in een 
schema onder te brengen en ze hieronder nader aan te duiden. 
Door de gezondheidsraad (interimadvies 1972) is euthanasie (uit 
grieks afgeleid: en = goed; thanatos = door of wei goede of zach
te dood) gedefinieerd als een opzettelijk levensverkortend hande
len, of een opzettelijk nalaten van levensverlengend handelen bij 
een patient die ongeneeslijk ziek is, in diens belang. 

INDIRECTE EUTHANASIE 
Is de handeling die gericht is op vermindering of wegnemen van 
ondraaglijk lijden (bijv. pijn), meestal door verdovende middelen. 
Het neveneffect (niet opzettelijk bedoeld dus), is levensverkorting. 

Mevrouw l. de Bruyn is medewerkster van de Werkgroep 2000 te Amersfoort 
en als zodanig betrokken bij het project Gezondheidsvoorlichting. Zij is mede· 
autrice van verschillende uitgaven op het terrain van de gezondheidszorg. 
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INDELING VAN EUTHANASIE 

INDIREKTE EUTHANASIE: 
hulpverlening bij ondraaglijk lijden (m.n. pijn) door middel van bljv. 
verdovende mlddelen, met als neveneffekt levensverkortlng. 

a. vrijwillige euthanasia: 
de betrokkene vraagt er 
zelf om, of geeft toe
stemming. 

- erom vragen tljdens - op eerder tijd-
stervensproces stlp In een rechts

geldig document 
vastleggen dat In 

DIREKTE EUTHANASIE. bepaalde omstandig
heden het Ieven be
eindigd moet (mag) 
worden. 

b. onvrijwilllge euthanasia: 
de betrokkene is zelf niet 
gevraagd of heeft geen toe
stemming gegeven ( = anderen 
nemen de beslissing). 

DIRECTE EUTHANASIE 

c. aktleve euth. 
handeling die 
rechtstreeks Is 
gericht op het 
bekorten van het 
Ieven 

d. passleve euth. 
het nalaten van 
handellngen die 
het Ieven zouden 
rekken. 

Is de handeling die direct erop gericht is het Ieven te verkorten, 
de dood te bespoedigen. Of ook: het nalaten van levensverlengen
de handelingen. 
Definities van euthanasie maken duidelijk dat het in feite gaat 
over directe euthanasie. Deze directe euthanasie kan weer vrijwil
lig of onvrijwillig zijn (wat terugslaat op de betrokkene), en actief 
of passief (wat verwijst naar de wijze waarop). 

VRIJWILLIGE EUTHANASIE 

Betreft die gevallen waarin de patient zelf vraagt of toestemming 
geeft zijn Ieven niet te verlengen of de dood te bespoedigen. De 
patient kan daarom vragen tijdens het ziekte- of stervensproces, 
of op een eerder tijdstip in zijn Ieven deze wens uiten, of rechts
geldig vastleggen. 
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ONVRIJWILLIGE EUTHANASIE 

Betreft die gevallen waarbij niet de betrokkene, maar anderen 
(familie, vrienden, vreemden) om de dood van deze mens vragen, 
omdat zij die dood in bet belang van de betrokkene achten. 
Zowel de vrijwillige als onvrijwillige euthanasie kan op twee ver
schillende manieren worden toegepast, waarbij de grens tussen 
beide niet (altijd) even duidelijk te trekken valt. 

ACTIEVE EUTHANASIE 

Hieronder wordt verstaan bet toedienen of gebruiken van een 
dodelijk middel in een zodanige hoeveelheid dat de dood snel in
treedt. 
Binnen de terminologie van de actieve euthanasie hoort ook thuis 
bet 'omdraaien' van de knop'. Hiermee wordt bedoeld dat bij on
geneeslijke en bewustloze patii!nten die door middel van bepaalde 
apparatuur (bijv. een beademingstoestel) soms zeer lang in Ieven 
kunnen worden gehouden, deze apparatuur doelbewust wordt af
gesloten, met als direct gevolg dat de patient in korte tijd over
lijdt. 

PASSIEVE EUTHANASIE 

Hieronder wordt verstaan dat door de arts (of anderen) doelbe
wust wordt nagelaten bepaalde ingrepen of kunstgrepen toe te 
passen (bijv. bet toedienen van zuurstof, geven van sondevoeding, 
injecties antibiotica, bloedtransfusie, operatie, reanimatie), waar
door bet Ieven verlengd had kunnen worden. Ook bier is dus van 
doelbewust handelen sprake, maar dit handelen is erop gericht bet 
Ieven niet (nodeloos) te rekken. De patient sterft dan aan zijn 
eigen, in hem al aanwezige doodsoorzaak. 

DE VRAAG NAAR EUTHANASIE - DE MOTIEVEN 

De vraag naar euthanasie kan van verschillende kanten komen, 
bijv. van de betrokkene zelf, van zijn familie/naaststaanden, van 
degene(n) die de betrokkene als patient behandelen of verzorgen, 
van de maatschappij. 
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De motieven kunnen verschillend zijn: 

- Het ondervinden (of het zien, meemaken) van ondraaglijk of zwaar lijden. 
Zowel de betrokkene zelf, de familie, of ook anderen (arts, verpleegkundi
gen) kunnen dit motief aanvoeren. 

- Het zien van een zinloos geacht, vegeterend bestaan; voor de keus staan 
zinloos geachte medische of verpleegkundige handelingen te (blijven) ver
richten. 
Het zijn vooral de naaststaanden die in dit geval aan euthanasie denken. 
Maar ook degenen die dergelijke mensen verplegen, verzorgen, behande
len, kunnen in deze gevallen aan euthanasie denken, zowel omwille van 
de betrokkene, als omwille van de familie, maar ook om andere redenen 
(zie hieronder). 

- Het kan ook zijn dat de vraag naar euthanasie opkomt als op een gegeven 
momeRt een keuze gemaakt moet worden omdat de middelen beperkt 
zijn (bloedtransfusies, bijzondere apparatuur voor hart, longen, enz., bij
zondere operaties die ook een zeer intensieve nazorg en verpleging vra
gen, enz.). De keuze is dan: hoeveel patienten kunnen er geholpen worden 
met de beschikbare mogelijkheden, en welke patient heeft de meeste of 
meest reele levenskansen? 

- Nog andere motieven vanuit de maatschappij kunnen zijn: de gemeen
schap kan wei voor een bepaalde tijd, maar niet ongelimiteerd en in toe
nemende mate de financiele lasten dragen of de man(vrouw)kracht leve
ren die nodig is voor verpleging, verzorging. 

In de hierboven genoemde gevallen kunnen mensen denken aan 
euthanasie als een mogelijkheid. Soms kunnen mensen in de ge
noemde gevallen duidelijk voor een dilemma komen te staan. 
Duidelijk komt ook uit dat het hoge medisch, verpleegkundig of 
technisch niveau mogelijkheden schept tot behoud van Ieven, 
waarbij dan toch de vraag opkomt: behoud van Ieven tot (w)elke 
prijs? 

STERVENSHULP EN STERVENSBEGELEIDING 

De ethicus prof. Sporken maakt onderscheid tussen stervenshulp 
en stervensbegeleiding. Stervenshulp wordt door hem omschreven 
als 'het geheel van de hulp die aan een stervende wordt geboden. 
Deze hulp bevat meerdere onderdelen, die een sterker accent krij
gen overeenkomstig de verschillen die zich in stervensprocessen 
voordoen. 
Om enkele aspecten te noemen: uitstekende medische en verpleeg
kundige verzorging, hartelijkheid, pijnbestrijding, psychofarmaca 
en zelfs bepaalde vormen van verkorting van het stervensproces 
zijn mogelijkheden tot realisering van stervenshulp, omdat zij er-
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toe kunnen bijdragen het stervensproces draaglijk en leefbaar te 
maken. 
Daarbij geldt dat hulp aan patienten zeer vaak met zich mee
brengt, dat tegelijkertijd de familieleden (en anderen die in relatie 
staan met de patient) moeten worden begeleid. 
Stervensbegeleiding houdt alles in wat hierboven omschreven 
staat, maar duidt veel meer op de hulp om het stervensproces in
nerlijk te verwerken. Stervensbegeleiding zou men daarom de 
optimale vorm van stervenshulp kunnen noemen. 

Zij bestaat uit : 
1. het bespreekbaar maken van de dodelijke afloop van 

de ziekte, maar vooral van de gevoelens van onze
kerheid, angst, opstandigheid, eenzaamheid en ver
driet, die zich in de laatste fase voordoen. 

2. het opbouwen van een relatie en het voeren van ge
sprekken, waardoor men op zodanige wijze bij de 
stervende is, dat deze in staat is om overeenkomstig 
zijn persoonlijke mogelijkheden zijn eigen dood te 
sterven. 

Sporken constateert dan nog dat in een aantal gevallen stervens
begeleiding niet mogelijk is, zodat we moeten volstaan. met ster
venshulp. Het is duidelijk dat stervensbegeleiding niet mogelijk is 
bij bewustelozen, zwaar demente, of geestelijk gestoorde mensen, 
mensen die plotseling sterven of (bijv. na een ongeval) nog maar 
zeer korte tijd Ieven, en bij zeer jonge kinderen. 

EUTHANASIE, STERVENSHULP, STERVENSBEGELEIDING 

Zoals hierboven is gesteld zijn er omstandigheden waarbij 6fwel 
de betrokkene zelf, 6fwel de omgeving de vraag naar euthanasie 
onder ogen zien. 
We zullen hiema een paar van deze omstandigheden nader bezien, 
mede in relatie tot stervenshulp en stervensbegeleiding. 

1. Ondraaglijk lijden 

Dr. 0. de Vaal (aangehaald door prof. Drogendijk) geeft als zijn 
mening dat euthanasie in het algemeen een schijnprobleem is. Hij 
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stelt dat de moderne geneeskunde in een hoogontwikkeld land in 
staat is, ieder lijden, als het moet met drastische ingrepen en mid
delen, te verzachten en weg te nemen. Als dit bereikt wordt, is er 
geen behoefte aan verder ingrijpen (dus euthanasie). De vraag naar 
euthanasie komt pas op als de geneeskundige verzorging faalt en 
de omgeving op menselijke en redelijke gronden tot de conclusie 
komt dat het lijden waarvan zij getuige is, kennelijk niet verzacht 
of gelenigd kan worden. 
Ook dr. Leering stelt: In mijn eigen ervaring bij ongeveer 1500 
sterfbedden heb ik niet eenmaal een als ondraaglijk te kwalificeren 
lijden meegemaakt. Wei vaak emstig lijden, ofwel aan pijn of wei 
aan besef van de naderende dood. Beide fenomenen waren echter 
goed te behandelen zonder tot zogenaamde actieve euthanasie over 
te gaan. 
Dr. de Vaal lijkt mij gelijk te hebben waar het in het algemeen 
gaat over lichamelijk lijden. Of dit lijden nu betiteld wordt als 
'ondraaglijk' of als 'ernstig' lijkt mij niet het punt. De medische 
wetenschap heeft inderdaad het punt bereikt waarop ze in staat 
is zwaar lichamelijk lijden te verzachten of weg te nemen. Dit te 
doen is volgens Sporken stervenshulp. Op deze stervenshulp heeft 
een mens recht. Maar het is ook Sporken die signaleert dat de 
toediening van pijnbestrijdende middelen vaak te routinematig 
gebeurt, n.l. zonder rekening te houden met de z.g. 'pijnpieken'. 
En verder zegt hij dat er ook specialisten zijn die weigeren de 
dosis pijnstillende middelen in de laatste dagen van het stervens
proces te verhogen met het wat vreemde argument: 'Ik wil van 
mijn patienten geen verslaafden maken'. Dit brengt mee, aldus 
Sporken, dat het stervensproces juist tegen het einde onnodig 
zwaar is. Dat betekent bovendien een onnodig zware belasting voor 
het verplegend personeel, dat aan de vraag om hulp van de patient 
niet kan (mag) voldoen. 
Deze situatie zou er dan aanleiding toe geven dat 6fwel de patient 
zelf, 6fwel zijn familie toch euthanasie overwegen, ondanks het 
feit dat meer dan een arts constateert dat zwaar lichamelijk lijden 
bij de huidige stand van de medische wetenschap geen aanleiding 
hoeft te zijn voor een verzoek om euthanasie. 
Waar dr. de Vaal de vraag om euthanasie een schijnprobleem 
noemt bij zwaar lijden, lijkt hij voorbij te gaan aan het feit dat 
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ondraaglijk lijden niet altijd de betekenis heeft van lichamelijk 
lijden. Het gaat ook om 'emotionele pijnen': het besef te moeten 
heengaan, de angst voor dit moeten heengaan, het moeten afscheid 
nemen van geliefde naaststaanden, schuldgevoelens (al of niet te
recht) t.a.v. zichzelf en t.a.v. naaststaanden. Men kan dan, wat 
soms ook gebeurt, de patient voor lichamelijk en geestelijk lijden 
'platspuiten', zodat hij geen weet meer heeft van zijn lijden. Maar 
het is de grote vraag of dit de juiste weg is. Wellicht is het juist 
ons onvermogen t.a.v. stervenshulp en stervensbegeleiding die ons 
verleidt tot een dergelijke ingreep. 
Juist op het punt van geestelijk/emotioneel lijden, zal er hulp en 
begeleiding moeten zijn om het stervensproces te verwerken. Ster
vensbegeleiding in deze betekent dus het bespreekbaar maken 
van deze emotionele pijnen, het opbouwen van een relatie (als die 
er niet was), het voeren van gesprekken en het verbreken van de 
eenzaamheid door een 'aanwezig zijn voor die ene mens'. 
Wellicht zou stervensbegeleiding bij een moeilijk sterven (m.n. 
geestelijke nood die zowel de betrokkene, als de naaststaanden 
ondervinden) veel duidelijker en gerichter gestalte moeten krijgen 
zonder dat dit een volledig achterwege Iaten van medicamenten 
hoeft (of moet) betekenen. Pijnstillende middelen in een evenwich
tige dosering, helpen niet aileen de pijn verlichten, maar ook de 
stervende kalmer en rustiger te maken zonder hem onvermijdelijk 
in een apathische of suffe toestand te brengen. Psychofarmaca 
kunnen directer en gerichter helpen om de gespannen en angstige 
toestand te verlichten en de patient toegankelijker te maken voor 
stervensbegeleiding. In bepaalde gevallen zal het toedienen van 
pijnstillende middelen als neveneffect hebben dat de patient eer
der sterft. Er kan dus sprake zijn van indirecte euthanasie. 

2. Zinloos geacht Ieven, zinloos geacht handelen 
Hier kan het gaan om Ieven dat door anderen dan de betrokkene 
als zinloos wordt ervaren. Het gaat dan om diepzwakzinnigen, 
zwaar demente (hoog)bejaarden, mensen met een langdurig (trau
matisch)coma, of mensen die na hersenletsel blijven Ieven met 
zware defecten. 
Het Ieven wordt in deze gevallen behouden door een hoog medisch
en verzorgend niveau, maar tot welke prijs en wat voor een Ieven? 
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Het blijkt mogelijk menselijke wezens die bijna geen menselijk 
gedrag meer vertonen, zeer lang in leven te houden. 
Aan euthanasie wordt in deze gevallen gedacht als zulke patienten 
een of andere ziekte oplopen die (ook weer door ons hoog medisch 
niveau) bestreden en overkomen kan worden. De vraag rij st dan: 
zijn we verplicht deze ziekte effectief te bestrijden? Als de vraag 
met 'nee' beantwoord wordt, zou er sprake zijn van directe, pas
sieve euthanasie. 
Het is duidelijk dat de betrokkene zelf geen of minimaal weet 
heeft van de situatie en dat van stervensbegeleiding geen sprake 
kan zijn. Wei (natuurlijk!) van stervenshulp. Sporken zegt met 
name t.a.v. diegenen die niet meer over zichzelf kunnen beslissen: 
'Het achterwege laten van levensverlengende ingrepen betekent 
echter niet dat men de patient aan zijn lot overlaat: toepassen 
van passieve euthanasie houdt in dat men (juist daarom!) een op
timale menselijke verzorging geeft om het sterven voor de patient 
zo dragelijk mogelijk te maken.' 
Het is echter wel de vraag of het in deze gevallen niet juist de 
familie is die hier een zeer bijzondere huip nodig heeft, die gere
kend moet worden onder de stervenshulp (zie Sporken, omschrij
ving stervenshulp). Of anders gezegd: dat stervensverwerking en 
begeieiding in het rouwproces voor naaststaanden dringend nodig 
is. 
Tegelijk moet men constateren dat deze begeleiding dikwijls niet 
gegeven wordt. 
Ook de betrokkene zelf kan de vraag stellen naar een (be)handeling 
die naar zijn gevoel zinloos is, en die zijn leven nodeioos rekt. Zo 
ieni.and kan de arts vragen die behandeling niet uit te voeren, of 
deze te staken. Hij kan, tegen de wens en de adviezen van de arts 
in, eenvoudigweg een verdere behandeling weigeren omdat hij een 
komend aftakelingsproces een zinioze uitrekking van zijn leven 
vindt. 
Het is duidelijk dat hier wel stervensbegeleiding mogelijk is. Waar 
een stervensbegeieiding in deze gevallen ontbroken heeft, of veel 
te laat op gang is gekomen, is er wel de vraag of dit ontbreken 
van begeleiding niet mede geleid heeft tot het weigeren van de be
handeling. Die vraag is zeker niet makkelijk te beantwoorden. lk 
denk wei dat ze onder de ogen gezien moet worden. 
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Algemene orientering 
Als een algemene orientering t.a.v. eutbanasie, stervensbulp en 
stervensbegeleiding zouden we bet volgende kunnen zeggen: 
Ben 'goede dood' zal in ieder geval te maken bebben met een ster
ven 'op de juiste tijd'. D.w.z. een Ieven mag niet ontijdig beeindigd 
worden, maar evenmin onnodig gerekt worden. Wat 'tijdig' of 'on
tijdig' is zal mede en op de eerste plaats van de betrokkene af
bangen. 
Dat zou wei betekenen dat we tijdens ons Ieven de eigen dood 
onder ogen zouden moeten zien. Dan zou er ook een bezinning 
kunnen zijn op de betekenis van deze 'juiste tijd' en wat dit in
boudt. 
Maar sterven is niet aileen een individueel gebeuren. Het draagt 
zeer duidelijk sociale kenmerken en gevolgen. Dit 'sociale karakter' 
is dusdanig dat de samenlevenden mede-verantwoordelijkbeid dra
gen voor bet stervensproces. 
De vraag naar eutbanasie is dan ook nooit een vraag voor die ene 
persoon (betzij de vraag komt van die ene persoon, betzij zij komt 
van anderen voor die persoon), maar bet is een vraag die vel en 
aangaat en mede-verantwoordelijkbeid geeft. Men zal niet kunnen 
stellen dat de vraag naar eutbanasie altijd voorkomen zal worden 
door een adekwate stervensbulp en/of stervensbegeleiding. Er zijn 
zeker gevallen en omstandigbeden waarbij juist vanuit de zorg om 
een goede stervensbulp, aan eutbanasie wordt gedacbt. 
Niettemin moet bet zeer duidelijk zijn dat de vraag naar eutbana
sie ook een signaal kan zijn, n.l. dat de stervensbegeleiding gebeel 
beeft ontbroken, of veel te laat is begonnen of onvoldoende is ge
weest. Ook kan de stervenshulp in gebreke zijn gebleven (bijv. 
wat de medicatie betreft). Waar bierbij de medicus in gebreke is 
gebleven kan dat erop duiden dat er zoiets bestaat als een onver
werkte stervensproblematiek bij de arts. 
Doordenkend op de constatering dat bet juist de arts is die dik
wijls een belangrijke rol speelt bij een beslissing tot (of uitvoering 
van) euthanasie, maar ook bij de stervensbulp en stervensbege
leiding, zou men wensen dat stervensbegeleiding in de mediscbe 
opleiding evenveel aandacbt krijgt als welk onderdeel van de 
geneeskundige opleiding ook. Dan zou ecbter de problematiek 
rond eutbanasie in bet totaal van de stervensbegeleiding moeten 
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worden geplaatst (waar het ook thuis hoort). 
Maar het is zeker niet juist, aileen de arts in het middelpunt te 
plaatsen: van het grootste belang is, dat alle betrokkenen in het 
proces van de stervende hun hulp willen geven. 
Dat zou ook betekenen dat allen die vanuit hun werk met ster
vendeii te maken hebben, in hun opleiding zowel over stervens
hulp en -begeleiding, als over euthanasie moeten zijn ingelicht. 
Ook zou aandacht moeten worden besteed aan het leren hanteren 
van eigen gevoelens, en waar nodig,, moeten zij daarin- begeleid 
worden. 
De vraag om euthanasie kan voortkomen uit het feit dat een mens 
zich juist in zijn sterven volkomen alleen voelt, omdat ieder die 
hem na staat (maar ook degenen die hem verzorgen of behan
delen) zich in zwijgen hullen over het sterven, of zich zo min mo
gelijk Iaten zien aan het sterfbed. Wij zijn echter allen verant
woordelijk voor een medemens in zijn terminale fase, n.l. om te 
sterven naar 'een goede dood'. Allen die op een of andere wijze 
bij een sterven betrokken zijn hebben een taak, een eigen gezicht, 
een eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt wanneer er gevraagd 
wordt om euthanasie, wanneer afgewogen wordt of en h6e we op 
deze vraag kunnen en mogen ingaan, maar geldt ook t.a.v. de vraag 
hoe binnen dit alles de stervenshulp en -begeleiding haar plaats 
heeft. Binnen dit kader zullen taken en verantwoordelijkheden op 
elkaar afgestemd moeten worden. Dat betekent dat mensen met 
elkaar moeten gaan samenwerken. Dat betekent dat arts, familie, 
verpleegkundigen, ev. de medisch maatschappelijk werker, samen 
een situatie onder ogen gaan zien en daarvoor samen een gedrags
lijn ontwikkelen. 

Die gedragslijn zal als uitgangspunten moeten hebben: 
- een houding van eerbiediging van het Ieven en het sterven, 
- de onschendbaarheid van het eigen beslissingsrecht van 

de patient, 
- het recht van ieder op een adekwate stervenshulp en 

(waar mogelijk van stervensbegeleiding. 

Het 'goede sterven' zou doel moeten zijn van het handelen in de 
eindfase van het mensenleven. 
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Een zeer belangrijk, maar verwaarloosd vraagstuk, is de begelei
ding van de familie of naaststaanden. Of feitelijk: de problematiek 
bestaat juist in de afwezigheid van begeleiding van de familie. Ik 
heb al gesignaleerd dat stervenshulp en stervensbegeleiding nood
zakelijkerwijs zouden moeten inhouden: opvang en begeleiding van 
de naaststaanden, hulp om te kunnen en te m6gen rouwen om een 
geliefd mens. Ook de afwezigheid van goede hulp voor de familie 
kan de vraag naar euthanasie beinvloeden. 
Dr. Leering wijst wat betreft de familie nog op een andere proble
matiek die rechtstreeks de vraag naar euthanasie betreft: 

Binnen het normenstelsel van waaruit wij ten aanzien van 
het dreigend stervensgevaar handelen, is het doden van een 
mens onaanvaardbaar. Ons systeem van denken kan niet toe
staan dat, binnen een ander normenstelsel, juist het verder 
Ieven van een mens - vooral een ouder, vrouw of kind -
als onaanvaardbaar wordt ervaren. Wij kunnen ons temau
wemood realiseren dat dit andere denkpatroon eveneens be
rust op liefde en eerbied voor het Ieven, dat het veeleer in
houdelijk is gericht op de kwaliteit van de relatie die men 
met de betrokkene heeft of gehad heeft. 

Samenvattend moet ik zeggen dat het mij niet mogelijk lijkt over 
euthanasie te denken en te discussit:iren, zonder stervenshulp en 
stervensbegeleiding daarin te betrekken, en omgekeerd. 
Eveneens lijkt het mij niet mogelijk om euthanasie en stervens
begeleiding ter sprake te brengen, zonder de naaststaanden een 
zeer duidelijke plaats en taak te geven. 
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GRONDPOLITIEK 
IN BEN CHRISTEN-DEMOCRATISCH PERSPECTIEF•) 

door prof. mr. P. de Haan 

1. Inleiding 

In het tijdschrift De Pacht van juni 1974 trachtte ik onder de titel 
'Grondpolitiek in juridisch perspectief' deze op een wat hoger 
niveau van discussie te brengen dan thans rond het aloude twist
punt van de gebruikswaarde bij onteigening veelal het geval is. 
Zulks in de hoop daarmee de bestaande impasse in de samenwer
king tussen socialistische en christen-democratische partijen op dit 
punt enigszins te kunnen helpen doorbreken. Het artikel behelsde 
mijn bijdrage tot een debat met o.a. dr. ir. A. Vondeling, gehouden 
voor het Staatsrechtelijk Dispuut Res Publica te Leiden op 16 
februari 1974. Ik deed die poging door de gebruikswaarde allereerst 
te toetsen aan de fundamentele rechtsbeginselen van rechtsgelijk
heid, rechtszekerheid, billijkheid en doelmatigheid, welke test zij 
op geen enkel punt bleek te kunnen doorstaan, en door vervolgens 
de grondpolitiek als geheel te plaatsen in het juridische perspec
tief van een optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de 
gemeenschap over de grond, uitgaande van de christen-democra
tische opvatting omtrent de eigendom als rentmeesterschap en de 
daarin naar mijn mening besloten liggende erkenning van de pri
maire gemeenschapsfunctie van de grond. 
Het begint er nu enigszins op te lijken dat de PvdA toe is aan een 
herbezinning op haar grondpolitieke strategie, waarbij zij inder
daad tracht deze ook van haar kant wat meer in het zojuist ge
noemde perspectief te plaatsen, zij het zoveel mogelijk met be-

1) Jaargang 1, nr. 5, 4 juni 1975. 

• Dit artikel wordt ook gepubliceerd in A.A. Staatkunde en Politiek Perspectief. 
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houd van haar uitgangspunt dat de grond als gemeenschapsgoed 
ook in gemeenschapshanden moet komen. Dit blijkt uit een van 
de laatste nummers van het nieuwe kaderblad van de PvdA, ge· 
naamd 'Roos in de Vuist' 1) Deze benaming kan op het eerste ge
zicht de neiging doen opkomen om maar liever met deze partij 
op de (grondpolitieke) vuist te gaan in plaats van naar een com
promis te zoeken. De titelpagina 'Grondpolitiek in het jaar van 
de waarheid', met een weiland op de voorgrond en fabrieken op 
de achtergrond, lijkt echter toch weer zodanig in het teken te 
staan van het streven naar vereniging van het onverenigbare, dat 
ik dit zoeken zal voortzetten. 
Het PvdA-Tweede Kamerlid Voortman lijkt mij daarbij te willen 
helpen, want na mij op blz. 12 van het bedoelde nummer eerst 
te hebben ingedeeld bij de progressieven in confessionele kring 
geeft hij vervolgens blijk het met mij te betreuren dat de grond
politieke benaderingen van de progressieven buiten die kring - ik 
ben van mijn kant uiteraard bereid de heer Voortman daarbij in 
te delen en ga hem nu citeren - 'wat te eenzijdig gericht (mis
schien wei 'gefixeerd') geweest te zijn op een beperkt aantal 
'issues' en daarmee op een te partHHe aanpak van het omvattende 
vraagstuk'. Wanneer hij echter meent dat ik speciaal de socialisten 
hiervan een verwijt zou hebben gemaakt, stelt hij zich daaraan 
onnodig bloot, want ik hield slechts het oog gericht op de toe
komst, immers het perspectief van optimale beschikkings- en be
heersbevoegdheid van de gemeenschap over de grond. 

2. Optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de 
gemeenschap 

Wat is nu die optimale bevoegdheid, resp. in een socialistisch en 
in een christen-democratisch perspectief? Om maar met het laatste 
te beginnen, meermalen, onder meer in vermeld nummer van De 
Pacht, bepleitte ik een zodanig arsenaal van juridische middelen 
betreffende inrichting en beheer van onroerend goed ten dienste 
van de gemeenschap, dat de overheid steeds dat middel zou kun
nen, maar ook moeten kiezen, dat voor het beoogde beleidsdoel het 
meest passend ware, met behoud van een zo groot mogelijke 
plaats voor het particulier initiatief. M.a.w. het middel zou niet 
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over het doel heen en evenmin tekort mogen schieten. Kortom, 
geen maximale, ook geen minimale, doch een optimale beschik
kings- en beheersbevoegdheid voor de gemeenschap. Daartoe zou 
het arsenaal van middelen, dat nu in hoofdzaak beperkt is tot 
onteigening, vergunningen, subsidies, enkele onderhoudsplichten 
en verder de agrarische ruilverkaveling en de privaatrechtelijke 
middelen van eigendom en overeenkomst, sterk moeten worden 
uitgebreid, o.a. met een voorkeursrecht2), mogelijkheden tot het 
opleggen van bouw-, aanleg-, verbeterings- en beheersplichten, in
voering van de mogelijkheid van niet-agrarische en zelfs stede
lijke herverkaveling, regelingen omtrent inrichtings- en beheers
overeenkomsten, financiele en organisatorische middelen, dit alles 
gekoppeld aan duidelijk gestructureerde plannen. 
Uit het genoemde nummer van 'Roos in de Vuist' blijkt nu dat de 
PvdA haar grondpolitieke strategie vooral heeft vastgelegd op een 
drietal middelen in onderlinge samenhang, n.l. onteigening en voor
keursrecht, beide tegen gebruikswaarde3), als vormen van grond
verwerving enerzijds en erfpacht als vorm van gronduitgifte ander
zijds. In uiterste consequentie zouden deze middelen, zij het ge
leidelijk, moeten leiden tot het in gemeenschapshanden brengen 
van de grondeigendom en het in erfpacht uitgeven van gronden 
voor particulier gebruik tegen voor de gemeenschap gunstige fi
nanciele en beheersvoorwaarden. Hiermee schiet men verre over 
het doel van een redelijke grondpolitiek heen en streeft men naar 
een maximale in plaats van een optimale beschikkings- en be
heersbevoegdheid voor de gemeenschap. Waarom? Wei, omdat in 
vele gevallen de particuliere eigendom als beleggingsinstituut of 
als gebruiksrecht functioneert op een wijze die noch aan het be
lang van de gemeenschap noch aan dat van de enkeling ook maar 
iets tekort doet. 
Als beleggingsinstituut is dit bijv. het geval bij de eigendom van 
verpachte gronden, zij het dat daar de balans eerder ten nadele 
van de particuliere verpachters is doorgeslagen. Met de heer Voort
man wil ik dan ook met kracht streven naar handhaving van de 
doeleinden van de Pachtwet, hoewel een zekere verbreding daar
van met het oog op de belangen van bedrijfsvergroting en land
schapsbeheer op haar plaats lijkt. De Nederlandse land
bouw mag blij zijn met haar particuliere verpachters die bijna 
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2) Eenvoorkeursrecht is de rechtsfiguur waarbij de overheid, 
wanneer iemand een onroerend goed of een daarop gevestigd 
zakelijk recht wil overdragen het recht van eerste koop heeft. 
Een aspirant-koper moet zijn onroerend goed dus eerst aan 
bijv. de gemeente aanbieden en met haar onderhandelen. 
Een voorkooprecht houdt in dat de overheid door een een
zijdige verklaring kan besluiten al dan niet in een reeds met 
een derde gesloten koopovereenkomst te treden en zich in de 
plaats van de koper te stellen en diens rechten en verplich
tingen, inclusief die betreffende de koopprijs, over te nemen. 
Een voorkooprecht is niet, zoals het voorkeursrecht een recht 
om v66r een ander te kopen, doch in plaats van een ander. 

Het voorkeursrecht onderscheidt zich van het voorkooprecht 
met name door de wijze van prijsvaststelling. Een voordeel 
van het voorkeursrecht is dat overheid en vervreemder nog 
over de voorwaarden moeten onderhandelen, zodat allerlei 
manipulaties met prijs en bijkomende bedingen vooraf uitge
sloten worden. Bij uitblijven van overeenstemming wordt de 
prijs vastgesteld door een onpartijdige instantie, bijv. door 
tussenkomst van een rechter of de grondkamer (vgl. art. 56 
e.v. van de Pachtwet). Bij een voorkooprecht is de verkoop
prijs gelijk aan de tussen partijen reeds overeengekomen 
prijs. Bij een voorkooprecht is het grote voordeel de een
voudige wijze van prijsvaststelling en daardoor de snellere 
werking en het ontbreken van de noodzaak tot regeling van 
een terugtredingsmogelijkheid voor beide partijen, als de prijs 
blijkt tegen te vallen. Daar staat echter weer als emstig na
deel tegenover dat de derde na eerst de onderhandelingen te 
hebben gevoerd en de financiering te hebben geregeld, zich 
uiteindelijk toch nog door de gemeente ziet uitgeschakeld. 

3) Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de waarde 
van de grond, zoals deze wordt bepaald door de aard van het ge
bruik dat daarvan ten tijde van de onteigening c.q. de ver
werving krachtens voorkeursrecht in feite wordt gemaakt. 
Zulks in tegenstelling tot de toekomstige gebruikswaarde con
form de nieuwe bestemming, die men behalve ruwe bouw-
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grondwaarde ook exploitatie- of ontwikkelingswaarde kan noe
men en die ook vaak als verwachtingswaarde wordt aange
duid. (einde voetnoot). 

de helft van het agrarische grond- en gebouwenkapitaal finan
cieren op uiterst gunstige voorwaarden, en zij is dat ook. Met de 
andere helft van dit kapitaal en dus met de eigendom als agrarisch 
gebruiksrecht staat het er minder gunstig voor. Daar zal met 
middelen als een voorkeursrecht en erfpacht iets aan moeten ge
beuren; ik kom daarop terug. 
Bij de stedelijke grondeigendom is het eerder omgekeerd: veelal 
een tekortschieten van de eigendom als beleggingsinstituut met het 
oog op het beheer van woningen (mede overigens door de Iage 
huren) en minder kiachten over de eigendom ais particulier ge
bruiksrecht, tenzij uit een oogpunt van grondkostenverhaai of 
milieubeheer. Maar ook hier zou de socialistische grondpolitiek 
over haar doel heenschieten, met name als men via onteigening en 
voorkeursrecht tot aigemene invoering van het erfpachtstelsei zou 
willen komen, omdat men dan voikomen onnodig begint met het 
particuliere grond- en gebouwenkapitaal geheel uit te schakelen, 
terwiji de omzetting in erfpacht waar nodig zoveel eenvoudiger zou 
kunnen worden gerealiseerd via stedelijke herverkaveling. Ook 
hier zal ik bij de behandeling van de diverse middelen nader op 
ingaan. 
Waar het echter in de kern om gaat is dat de gemeenschap de 
particuliere eigendom niet moet uitschakelen, daar waar zij goed 
functioneert of kan functioneren met behulp van minder ver 
gaande inrichtings- en beheersmiddelen, zoals verplichtingen, ver
gunningen, subsidies en overeenkomsten. Ik zeg dat niet, omdat 
de particuliere eigendom voor mij iets heiligs zou zijn, dat op 
zichzelf voorrang zou hebben boven gemeenschapseigendom. Eer
der verdenk ik de socialisten er van dat voor hen de eigendom nog 
altijd iets mystieks en begeerlijks in zin heeft, waar de gemeen
schap zich meester van zou moeten maken. Voor mij is de eigen
dom een juridisch instrument ais vele andere, maar dan wei een, 
waar de gemeenschap niet nodeloos gebruik van behoort te maken. 
En wei vooreerst om reden dat de gemeenschapsgeiden niet moe
ten worden verspild aan de financiering van grondeigendom, als 
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particuliere financiering mogelijk is zonder schade voor de ge
meenschap. 
Voor een belangrijk deel gaat het bij de keuze tussen individuele 
eigendom, erfpacht en huur of pacht als vormen van gronduitgifte 
door de overheid inderdaad om een financieringsvraagstuk. Glo
baal is het hierbij zo, dat bij uitgifte in eigendom grond- en ge
bouwenkapitaal door de particulier worden gefinancierd, bij uit
gifte in erfpacht het grondkapitaal door de gemeenschap en het 
gebouwenkapitaal door de particulier en bij uitgifte in huur en 
pacht beide door de gemeenschap. In aile drie gevailen dient een 
redelijk evenwicht tussen gemeenschapsbelang en individueel be
lang tot stand te komen. En juridisch gezien is het eenvoudig 
onzin te menen dat dit aileen bij erfpacht zou kunnen. Eerder is 
juist daar vanwege de verdeling van de financieringslast tussen 
gemeenschap en individu dit evenwicht moeilijker te bepalen, 
zoals wij nog zullen zien. 
Het gaat echter bij de keuze van de gronduitgiftevorm niet aileen 
om financieringsaspecten. Er speelt ook de verhouding tot het pu
blieke recht, met name het administratieve grondgebruikrecht, een 
rol. Die wordt in de socialistische beschouwingswijze gemaks
halve vaak maar vergeten. Men doet het dan voorkomen, alsof een 
particuliere grondeigenaar zou kunnen doen wat hij wil. In feite 
kan de overheid beschikken over een publiekrechtelijk instrumen
tarium betreffende ruimtelijke ordening, milieubeheer, water
staatsbeheer, woningbeheer etc., dat weliswaar nog verre van vol
maakt is, maar niettemin in vergaande mate de particuliere eige
naar, evengoed als andere recht- en belanghebbenden, kan dwingen 
zich te gedragen naar de eisen van het algemeen belang. Met een 
verdere uitbouw van dit instrumentarium in het kader van een ge
coordineerde wetgeving inzake bestemming, inrichting en beheer 
van onroerend goed houd ik mij ten zeerste bezig. En ook hierbij 
gaat het om een evenwicht tussen de eenheid en doelmatigheid van 
het overheidsbeleid enerzijds en die van de individuele rechts
bescherming anderzijds. Dit evenwicht kan al evenzeer door een 
verkeerd gebruik van de erfpachtsvorm in gevaar worden gebracht. 
Maar ook los daarvan geldt dat de gemeenschap niet naar de 
zwaarste privaatrechtelijke middelen moet grijpen, als zij met 
minder zware publiekrechtelijke kan volstaan. Want de eigendom 
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is voor de gemeenschap een even zware kapitalistische verzoeking 
als voor de particulier. 
Ik zal nu achtereenvolgens op de onderscheiden middelen tot het 
voeren van een optimaal grondbeleid nog wat dieper ingaan. 

3. Onteigening 

De Nederlandse overheid kan juridisch en feitelijk beschikken 
over een onteigeningsmogelijkheid die zo ruim is, dat geen van de 
westerse landen daarmee ook maar in de verste verte kan worden 
vergeleken. Men kan zeggen dat onteigening bij ons nagenoeg geen 
politieke weerstand ondervindt, zelfs niet bij de onteigenden. Dat 
ligt bepaald niet aan de hoogte van de onteigeningsvergoeding, 
want ook die kan een internationale vergelijking glansrijk door
staan. Over het algemeen kan de gemeenschap ten onzent tegen 
zeer redelijke voorwaarden over de grond beschikken. Veeleer 
ligt dat niet aan de onteigening als zodanig, maar aan de publiek
rechtelijke instrumenteD die haar omringen, zoals het bestem
mingsplan, de exploitatieverordening, de bouwverordening en de 
vergunningen en subsidies. Met behulp van deze en dergelijke in
strumenteD is het tot nu toe gelukt de particuliere grondexploitatie 
tot een minimum te beperken en, waar zij voorkwam, binnen de 
perken van het gemeenschapsbelang te houden. 
Van de kant van bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen was tot 
voor kort de belangstelling voor grondexploitatie niet erg groot, 
omdat er op door de gemeenten uitgegeven gronden genoeg te 
bouwen viel en omdat bovendien het zwaartepunt lag op de wo
ningwetbouw waaraan wat de grond betrof als gevolg van de strin
gente subsidievoorwaarden vrijwel niets te verdienen was. Pas de 
laatste tijd lijkt dat enigszins te gaan veranderen en gaan particu
liere maatschappijen hoe langer hoe meer in bestemmingsplannen 
kopen, niet zozeer vanwege een verbeterd winstperspectief, doch 
om zich een redelijk aandeel in de teruglopende bouwmarkt te 
verzekeren met het oog op de continuiteit van hun bedrijfsvoering. 
Een legitiem en respectabel belang dus, waar echter voor de ge
meenten wel een gevaar aan zit, n.l. dat zij door deze maatschap
pijen in een positie worden gedrongen, waarin zij, met name bij de 
uitwerking en uitvoering van het (vaak globale) bestemmingsplan 
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niet meer voldoende vrij zijn. Zij zullen dan ook met dankbaar
heid kennis hebben genomen van het K.B. van 11 april 1974, nr. 6, 
inzake Nieuwerkerk aan den IJssel, waarin werd uitgemaakt dat 
onteigening van een bouw- of ontwikkelingsmaatschappij mogelijk 
is, wanneer met deze geen overeenstemming over de uitwerking en 
uitvoering van het plan kan worden bereikt. Men zou er aan toe 
moeten voegen: op voor de gemeenschap redelijke voorwaarden. 
Een verdere wettelijke verruiming van de onteigeningsmogelijk
heid zou kunnen zijn dat reeds bij het globale plan gronden kun
nen worden aangewezen voor onteigening, zodat onmiddellijk 
daama zo nodig tot dagvaarding kan worden overgegaan. 
Kan nu door invoering van de gebruikswaarde als grondslag voor 
onteigening de positie van gemeenten tegenover particuliere maat
schappijen worden versterkt? Ik geloof er niets van, tenzij dit 
gebeurt in combinatie met een zo rigoreus gebruik van het voor
keursrecht, dat dit praktisch op een koopplicht voor gemeenten 
zou neerkomen. Dit schijnt Voortman voor ogen te staan, als hij 
mij op biz. 12 en 13 van zijn Roos in de Vuist toegeeft dat er door 
toepassing van de gebruikswaarde twee grondmarkten zullen ont
staan - een voor de gemeenten tegen de exploitatiewaarde van 
ruwe bouwgrond - met aile rechtsongelijkheid voor de oorspron
kelijke eigenaren daaraan verbonden. Maar - zegt hij - waarom 
zoekt DeHaan niet met mij naar middelen om dit te voorkomen:> 
Nu wil ik hem graag helpen bij het zoeken naar middelen, zoals 
uit het vervolg zal blijken, maar de door hem voorgestelde com
binatie onteigening-gebruikswaarde-voorkeursrecht lijkt mij toch 
bepaald onvoldoende. Want de gemeente zal financieel gezien niet 
altijd kunnen kopen en bovendien zal dit kopen worden bemoeilijkt, 
doordat de particuliere maatschappij er echt niet tegenop zal zien 'n 
paar gulden per m2 meer te bieden dan de gebruikswaarde, omdat 
dit zelfs bij latere onteigening tegen die waarde geen groot verlies 
oplevert. Dit betekent dat de eigenaar tot het uiterste zal trachten 
aan de particuliere maatschappij te verkopen en het voorkeurs
recht te frustreren met als gevolg een lange procedurele lijdens
weg, tenzij de gemeente toegeeft en zelf ook meer betaalt, wat 
waarschijnlijk zal gebeuren. Maar dan viert de rechtsongelijkheid 
weer hoogtij en is het systeem van de gebruikswaarde van de baan. 
Met geen woord rept Voortman echter over de andere fundamen-
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tele rechtstbeginselen dan de rechtsgelijkheid, waarmee ik bij in
voering van de gebruikswaarde strijd had geconstateerd. Ik vat 
deze bezwaren hier nog maar even samen met verwijzing naar het 
juninummer van De Pacht 1974 voor het overige: 

- rechtsongelijkheid in vergelijking met degenen die aan een parti
culiere bouw- of ontwikkelingsmaatschappij mogen verkopen 
en die wei de exploitatiewaarde ontvangen; 

- rechtsonzekerheid omtrent het bestaande gebruik in afwach
ting van de nieuwe bestemming, waardoor het niet meer moge
lijk is de gebruikswaarde en het daaruit resulterende inkomen 
door investeringen op peil te houden; 

- onbillijkheid, doordat de gemeenschap de onteigende eerst aile 
risico's van daling van gebruikswaarde en -inkomen als gevolg 
van wettelijke maatregelen en autonome stedelijke ontwikke
lingen laat dragen en hem vervolgens op die basis gaat ont
eigenen; 

- ondoelmatigheid, omdat de onteigening van landbouwgronden 
(zeker 90% van het totaal) bij de boeren impopulair zal wor
den, waardoor ons land zijn unieke positie van relatief gemak
kelijke grondverwerving voor niet-agrarische doeleinden gaat 
verliezen en in plaats daarvan eindeloze procedures over ont
eigening en voorkeursrecht beide tegemoet kan zien. 

Dit alles voor het twijfelachtige voordeel van hooguit enkele gul
dens per m 2, een paar procent van de prijs van bouwrijpe grond 
en nog geen half procent van de prijs van een woning. 
Tegenover de eenzijdige nadruk op de gebruikswaarde van de 
socialisten stel ik het systeem van vrije keuze tussen gebruiks
waarde en exploitatiewaarde. Onder de laatstgenoemde waarde 
versta ik die welke door consequente doorberekening van publieke 
investeringskosten op basis van een exploitatieverordening, gekop
peld aan ruimtelijke plannen van voldoende grote schaal, ont
staat. Dat is in wezen ook de enige wijze van waardebepaling, die 
voor bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen relevant is. Hierbij 
bepleit ik met de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening4) 

een regionalisatie van het grondbeleid, zodat de grote verschillen 
in grondprijzen tussen en zelfs binnen gemeenten verdwijnen. 
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Voornoemde keuze komt uiteraard niet toe aan de gemeenten, g 
maar aan de onteigenden c.q. verkopers in geval van voorkeurs- d 
rect. De exploitatiewaarde kan immers bij consequente doorbe- t 
rekening van kosten zelfs beneden de (agrarische) gebruikswaarde 1: 
+ininkomensschade komen te liggen en in dat geval dient deze het 1: 
minimum te zijn. 1: 

4. Voorkeursrecht 

Ook in mijn gedachtengang neemt een dergelijk recht voor de over
heid een belangrijke plaats in, al is het dan niet om de gemeen
schapseigendom op een soort socialistische troon te verheffen, 
doch veeleer om de overheid op het juiste moment op de grond
markt te Iaten opereren, n.l. wanneer de eigenaar toch al wil ver
kopen. Ik kan mij uiteindelijk 66k verenigen met de constructie 
van het voorkeursrecht, waarbij eerst niet - zoals bij een voor
kooprecht- aan een derde mag worden verkocht, mits de waarde 
wordt bepaald conform het zo juist genoemde keuzesysteem. Als 
grondslag kan dienen de door mij bepleite operationele gebieds
aanwijzing op basis van streek-, structuur- en bestemmingsplan
nen, waarbij een gebied wordt aangewezen voor enigerlei vorm 
van overheidsingrijpen (inrichting of beheer). 
In de gemeentelijke sfeer valt te denken aan stadsvernieuwings
en behoedingsgebieden en aan uitbreidings- en recreatiegebieden 
rond de kern, in de rijks- en provinciale sfeer aan landinrichtings
en landschapsbeheersgebieden. Wel dient het voorkeursrecht dan 
duidelijk op deze inrichtings- en beheersdoeleinden te zijn gericht 
en niet maar de gemeenschapseigendom als doel in zichzelf te heb
ben. 
Hieruit volgt dat het voorkeursrecht van de overheid beslist niet 
algemeen zou moeten gelden. Waartoe zou bijvoorbeeld, afgezien 
van de zoeven genoemde doeleinden, een dergelijk voorkeursrecht 
t.a.v. verpachte gronden moeten dienen, nu de pachter al voor
keursrecht heeft? Een andere zaak .is dat de pachter zelf de grond 
bank moet kunnen inschakelen, wanneer hij liever in erfpacht of 
pacht dan in eigendom zou exploiteren. Dit brengt mij op de moei
lijke problematiek van de eigendom als agrarisch gebruiksrecht. 
Voortman herinnert er aan, dat ik destijds met de socialisten te-
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gen de afschaffing van de koopprijsbeheersing voor landbouwgron
den was. Dat klopt en ik ben er nog altijd tegen. Zoals ik principieel 
tegen het vrije marktmechanisme als regulerende factor voor prijs
bepaling en toewijzing van gronden ben. Meer dan ooit is de eigen 
boer thans bezig het slachtoffer te worden van een vorm van li
beraal kapitalisme, die men in deze tijd niet meer voor mogelijk 
zou houden. In een felle concurrentiestrijd met collega's en specu
lerende beleggers is hij veelal genoodzaakt een prijs te betalen, 
die meer dan tweemaal zo hoog ligt als de agrarische gebruiks
waarde van zeg f 10.000,- per ha. Met het Pvd.A-Tweede Kamerlid 
ben ik van mening dat hier ten spoedigste iets aan moet worden 
gedaan. 
Hijzelf werpt zich in een afzonderlijk artikel over de agrarische 
grondpolitiek op blz. 14 e.v. van het Roos in de Vuistnummer ander
maal op het erfpachtstelsel dat dan met tussenkomst van de SBL
grondbank via een voorkeursrecht tegen gebruikswaarde zou moe
ten worden gerealiseerd. Zelf zou ik toewillen naar een systeem 
waarin de boer vrij kan kiezen tussen eigendom, erfpacht of pacht 
als exploitatievorm op basis van de agrarische gebruikswaarde. 
Waarom hier, anders dan bij onteigenin gof voorkeursrecht voor 
niet-agrarische doeleinden, wel de agrarische gebruikswaarde? Wel, 
omdat deze waarde binnen het kader van de agrarische bestem
ming de enige rciHe is, zoals in feite de niet-agrarische gebruiks
waarde op basis van exploitatieberekening dat is binnen het kader 
van de niet-agrarische bestemming. Wel veronderstel ik daarbij, dat 
de agrarische gebruikswaarde evenals de niet-agrarische wordt 
vastgesteld op grondslag van volledige doorberekening van inves
teringskosten. Dit betekent dat niet zonder meer de huidige ver
pachte waarde kan worden aangehouden, omdat de pachtprijzen 
nog steeds onvoldoende het doorberekeningsprincipe kennen. Met 
deze correctiefactor inbegrepen zou ik de agrarische gebruiks
waarde tot grondslag willen maken van de agrarische grondpoli
tiek, ongeacht of de exploitatie geschiedt op basis van eigendom, 
erfpacht of pacht. 

4) Advies over de gewestvorming; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 
1974, par. 10. 
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Hoe nu tot een dergelijk stelsel van vrije keuze voor de individuele v 
boer te komen? Voor de verpachte landbouwgronden (ongeveer de il 
helft) is dit stelsel al vergaand gerealiseerd via wettelijk vastge- s 
stelde pachtprijs en voorkeursrecht tegen verpachte waarde. li 
Er behoeft nog slechts bij te komen invoering van bet doorbere- g 
keningsprincipe in de pachtprijzen (door mij al in een preadvies van c 
1963 bepleit) alsmede de mogelijkheid om na aankoop door te ver- l: 
kopen aan de grondbank tegen verlening van een erfpachtsrecht e 
of pachtrecht en bet stelsel is voor verpachte gronden compleet. ' 
Voor niet-verpachte landbouwgronden zijn wij daar nog ver van- e 
daan. Hoe houdt een wetgever het anno 1975 vol zo'n rechtsonge- l 
lijkheid te betrachten tussen eigenaren en pachters, beide beho- l 
rende tot de sociaal zwakkere kleine zelfstandigen? Wat anders dan 
een oud-liberale waanidee dat eigendom per se de grillen van bet 
marktmechanisme zou moeten volgen? Wat is dat mechanisme bij 
een schaarse grondmarkt rechtens anders dan willekeur? Als we
derinvoering van een koopprijsbeheersing een onhaalbare kaart is 
- en dat is bet - zit er niets anders op: dan moet een voorkeurs-
recht tegen verpachte waarde worden toegekend. Echter niet pri-
mair aan de overheid, doch aan de gebruiker zelf. De pachter heeft 
het al, de opvolger van de eigenaar-gebruiker hoort bet te krijgen, 
met name bij vererving, zoals zowel door Rombach (De Pacht mei 
1975) in de vorm van een recht op ovemame in eigendom als door 
mijzelf in de vorm van een recht op overname in pacht wordt be-
pleit. Resteert dan de vervreemding van pachtvrije grond. Hier zou 
een voorkeursrecht van de SBL-grondbank op haar plaats zijn, die 
dit recht dan ten behoeve van de meest aangewezen gegadigden voor 
bedrijfsvergroting zou moeten uitoefenen. Deze grondbank zou 
tevens een overnameplicht moeten hebben tegenover een boer die 
zijn eigendom in erfpacht of pacht wil omzetten tegen ontvangst 
van de verpachte waarde. 

5. Erfpacht 

Wei, daar hebben wij dan bet stokpaardje - naast de gebruiks
waarde - van de socialistische grondpolitiek. Laat mij, bij wijze 
van afwisseling, eerst even te velde mogen trekken tegen wat ik zou 
willen noemen het sociale kapitalisme. In de laatste kwartaal-
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vergadering van de Vereniging voor Bouwrecht werd het door de 
inleider notaris Santen genoemd het doorvoeren van een stuk 
socialistische grondpolitiek met behulp van monopolistisch-kapita
listische middelen. Wat toch is het geval? Kennelijk zonder enige 
gewetenswroeging voert men in de grote en ook reeds enkele mid
delgrote steden een tamelijk rigoreus erfpachtstelsel in, met ge
bruikmaking van de vermaledijde contactsvrijheid uit de vorige 
eeuw. Gen wonder dat men zo graag gemeenschapseigendom wil, 
want de gemeenschap is nog de enige grondeigenaar in de twintigste 
eeuw met een vrijwel onbeperkte beschikkingsmacht. Immers met 
behlp van onteigening en straks voorkeursrecht voert de gemeente 
het nagenoeg absolute bouwgrondmonopolie. Vanuit deze mono
poliepositie kan zij praktisch bedingen wat zij wil. Niet helemaal 
natuurlijk, want zij wil ook dat er op de erfpachtsgrond gebouwd 
wordt en daartoe is hypotheek op het erfpachtsrecht nodig, zodat 
dit recht minstens de waarde moet hebben van het door de erf
pachter gebouwde. In feite is de erfpachter economisch eigenaar 
van de gebouwen en dient hij via de voorwaarden ook als zodanig 
te worden erkend, zodat een evenredig deel van de waardestijging 
van het geheel ook aan hem ten goede moet komen. Wil men dit 
niet, dan moet men accepteren dat de gemeenschap tevens de ge
bouwen gaat financieren, maar in dat geval heeft men ook de erf
pachtsconstructie niet meer nodig en kan met uitgifte in huur of 
pacht worden volstaan. Kortom, dit is de juridische techniek en 
de rest is politieke mystiek. 
Is het dus hier de privaatrechtelijke financieringswal die het so
ciaal-kapitalistische schip keert, aan de publiekrechtelijke kant is 
dit helaas minder het geval. Daar doen zich de uitwassen van een 
nagenoeg absolute contractsvrijheid voor een monopolistisch op
tredende overheid nog volop gelden. Sprekend voorbeeld is de re
cente affaire Oxyrane in Rotterdam, waar een college van B en W 
het bestond krachtens erfpachtsvoorwaarden een boete op te leg
gen van 4,5 miljoen gulden voor een milieudelict waarvoor de milieu
wetgeving slechts een boete van enkele tienduizenden guldens kent. 
De gemeenteraad was gelukkig wijzer, maar met prof. Bloember
gen ( op de genoemde vergadering van de Vereniging voor Bouw
recht) ben ik van mening dat hier niets minder dan de rechtsstaat 
op het spel stond: strafrechtspraak door een politiek college, zon-
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der enige behoorlijke procedure en met exorbitante boetes. Zo gaat d 
het dus niet Ianger en dat niet aileen om deze reden. In feite staat tl 
met het erfpachtsinstituut de hele publiekrechelijke wetgeving in- d 
zake ruimtelijke ordening, milieubeheer, vestigingsbeleid etc. met al b 
haar waarborgen van inspraak en rechtsbescherming voor de bur- v 
gers op het spel. Met al haar waarborgen ook voor een democrati- e 
sche besluitvorming omtrent een zo inzichtelijk mogelijk beleid. v 
Als men heel Nederland in erfpacht zou uitgeven, zou men theore- c 
tisch de hele uitgebreide administratiefrechtelijke wetgeving in- 1 
zake onroerend goed kunnen ter zijde stellen en zelfs een heel s 
stuk van de sociaal-economische wetgeving, zoals het veel omstre- r 
den sociale vestigingsbeleid van alweer de gemeente Rotterdam r 
bewijst. < 
In feite zit er in de sfeer van het gemeentelijke gronduitgiftebeleid c 
een enorm stuk onvoldoende gecontroleerde economische macht, s 
ditmaal gepaard gaande- en dat maakt haar dubbel gevaarlijk- ' 
met overheidsgezag dat zich beurtelings van publiekrechtelijke en c: 
privaatrechtelijke middelen bedient, al naar het uitkomt. Het gevaar < 
zit er daarbij ook in, dat - vooral kleinere - gemeenten deze macht 
overdragen aan projectontwikkelaars, zodat men van het ene ka-
pitalisme in het andere valt. De enige controle is die van de ge
meenteraad, op zichzelf belangrijk, maar niet voldoende. De erf-
pacht is bezig uit te groeien tot een planologisch, milieutechnisch en 
sociaal-economisch beleidsinstrument van de eerste orde. Op zich-
zelf niets op tegen, maar dan dient zij wei te worden ingebed in het 
administratieve recht met zijn bestuursrechtelijke waarborgen. 
Misschien is dan de aardigheid er voor de socialisten een beetje af, 
maar daar kan ik ook niets aan doen. Per slot van rekening mogen 
ook zij niet van twee walletjes eten, hoe aantrekkelijk de absolute 
eigendomsmacht ook voor hen moge zijn. 
De mogelijkheden die ik zie voor een verantwoorde bestuursrech
telijke regeling van het gronduitgiftebeleid zijn o.m. de volgende. 
Vooreerst dient dit beleid doorzichtig en controleerbaar te worden 
gemaakt via openbare procedures met de nodige inspraak, hogere 
bestuurlijke controle en rechtsbescherming. Dit kan langs twee 
wegen: enerzijds die van een gemeentelijke uitgifteverordening 
waarbij de algemene voorwaarden voor de gronduitgifte worden 
vastgesteld onder toezicht van de provincie met de mogelijkheid om 
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daartegen bezwaren in te dienen, en anderzijds die van een gemeen
telijk uitgifteplan in aansluiting op het bestemmingsplan, waarin 
de criteria voor de keuze van personen en bedrijven aan wie en de 
bijzondere voorwaarden waaronder de grond zal worden uitgege
ven worden vastgesteld, eveneens met de nodige inspraak, controle 
en rechtsbescherming. Tenslotte dient er dan een regeling te komen, 
waarbij totstandkoming, inhoud en uitvoering van de gronduitgifte
contracten aan de toets van de algemene beginselen van behoor
lijk besuur worden onderworpen, wat nu via de burgerlijke rechter 
slechts marginaal het geval is. Zolang er geen administratieve ka
mers bij de gewone rechter bestaan - een grote leemte in ons 
rechtsbestel - kunnen de burgerlijke hiermee worden belast. 
Onder deze voorwaarden mag de stedelijke erfpacht van mij, zelfs 
op ruime schaal, want het is ook in mijn gedachtengang een uit
stekend beheersinstument ten dienste van de gemeenschap. Met de 
agrarische erfpacht staat het nog weer anders, aangezien die niet op 
een uitgifteplan behoeft te berusten, behalve in de IJsselmeerpol
ders. De grondbankuitgifte steunt op algemene voorwaarden van 
Stichting Beheer Landbouwgronden en Domeinen, die echter niet 
kunnen concurreren met de pachtvoorwaarden, noch wat bedrijfs
cintinuiteit noch wat prijs (canon) betreft. Met Voortman meen 
ik dat daar verandering in moet komen. 

6. H erverkaveling 

Het is opmerkelijk dat de socialisten, die zich zozeer met de grond
politiek bezighouden, dit belangrijke grondpolitieke instrument dat 
vrijwel alle mogelijkheden in zich bergt, kennelijk tot nu toe over 
het hoofd hebben gezien. Het kan zijn dat het ligt aan de juridisch
technische ingewikkeldheid ervan- maar het kan ook zijn dat men 
liever op de onteigeningstoer blijft gaan vanwege de geschetste 
privaatrechtelijke vrijheid die daar bij de uitgifte op volgt. lnder
daad is er bij de toedeling in herverkavelingsverband een gebonden
heid aan normen, maar ten eerste zou - als gezegd - ook de uit
gifte na aankoop of onteigening aan normen moeten worden ge
bonden en ten tweede staan er ook overigens grote voordelen te
genover. Vooreerst behoeft geen tijdrovende grondverwerving door 
de overheid, met de enonne financieringslast daaraan voor de ge-
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meenschap verbonden, vooraf te gaan om toch volledig over de o 
grond te kunnen beschikken, zowel juridisch als feitelijk. Voorts o 
biedt de herverkaveling een veel betere mogelijkheid voor samen- b 
werking met de bevolking dan de wei zeer eenzijdige methodiek van d 
onteigening gevolgd door uitgifte. Dat geldt voor aile gevallen waar- o 
in bestaande eigenaren en gebruikers niet noodzakelijkerwijs be- o 
hoeven te verdwijnen om de doeleinden van inrichting en beheer te n 
realiseren. k 
Met name bij stadsvernieuwing zal dit veelal het geval zijn. Wenst I: 
men daar niettemin de eigendom in erfpacht om te zetten, teneinde n 
het beheer van vernieuwde woningen beter te kunnen regelen, dan h 
is dat ook via herverkaveling mogelijk te maken en wei zonder on- a 
nodige voorfinanciering van de gebouwen. Via de canon kan dan de v 
bijdrage in de kosten worden verhaald. Ook bij uitbreidingsplannen a 
is een herverkaveling tussen gemeente en bouwgegadigde eigenaren g 
denkbaar in plaats van deze eerst te moeten onteigenen. Laatstge- F 
noemden kunnen dan kiezen of zij op de van gemeentewege toe- Il 

gedeelde gronden willen bouwen volgens de door de gemeente te :k 
stellen voorwaarden dan wei prijs stellen op algehele vergoeding o 
in geld. Ook hier weer zouden reeds bij het globale bestemmings- t 
plan gronden moeten kunnen worden aangewezen voor herverka- 1: 
veling, waarbij dan de uitwerking met het plan van toedeling zou 1: 
kunnen samenlopen. Bovendien kan men de toedelingsnormen zo e 
vaststellen als het beste overeenkomt met de doeleinden. lk be- t 

schouw de herverkaveling potentieel als de meest optimale vorm van z 
beschikkingsbevoegdheid, welke de gemeenschap zich bij herin- ~ 

richting van een landelijk of stedelijk gebied als regel kan wensen. r 
I 

7. Andere middelen ~ 
~ 

Deze zal ik hier niet uitputtend behandelen. Naast de hierv66r be- ~ 
sproken beschikkingsbevoegdheden van de gemeenschap noemde 
ik reeds de mogelijkheden van op te leggen verplichtingen, vergun- ~ 
ningen, subsidies en overeenkomsten, aile strekkende tot het van 
overheidswege beinvloeden van particuliere inrichting en beheer 
van onroerend goed. Opzettelijk zijn zij in deze volgorde geplaatst 
als een reeks met een afnemende mate van overheidsdwang. Van 
christen-democratisch standpunt beschouwd meen ik dat de volg-
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orde van toepassing omgekeerd moet zijn. Ook op het CDA-congres 
over de dynamische stad wees ik er reeds op, dat het openbaar 
bestuur veel te lang in het teken heeft gestaan van eenzijdig optre
den van de overheid en dat, juist nu er zoveel voor de gemeenschap 
op het spel staat bij inrichting en beheer van de grond- men denke 
o.m. aan milieu-, energie-, voedsel- en grondstoffenbeleid - primair 
naar overeenstemming met de burgers (i.e. de eigenaren en gebrui
kers van grond) moet worden gestreefd. 
Dat kan via een stelsel van inrichtings- en beheersovereenkomsten, 
mits op behoorlijke wettelijke grondslag. Voor het landelijke gebied 
is men, blijkens de drie regeringsnota's over het landschapsbeheer, 
al bezig deze weg in te slaan, voor het stedelijk gebied zal het ook 
wei komen. Trouwens, de stedelijke erfpacht, mits op de eerder 
aangegeven wijze gehanteerd, past volkomen in deze gedachten
gang. 
Pas wanneer de weg van overeenstemming onbegaanbaar blijkt, 
moet men andere inrichtings- en beheersmiddelen kunnen inscha
kelen, maar ook dan nog slechts naar de mate waarin dit nodig is 
om met behoud van particuliere eigendom of andere gebruiksrech
ten de gemeenschapsdoelen te realiseren. Lukt ook dat niet, dan 
ligt de weg voor de gemeenschap vrij om zelf over de grond te gaan 
beschikken, waarbij ik overigens aan middelen als voorkeursrecht 
en herverkaveling weer de voorkeur geef boven onteigening die het 
uiterste middel is en ook moet blijven. Naast het voorkeursrecht 
zal tevens een koopplicht van de overheid in bepaalde gevallen, n.l. 
wanneer het door de gemeenschap opgelegde inrichtings- of beheers
regiem niet Ianger van de eigenaar kan worden gevergd, op haar 
plaats zijn. In het algemeen is voor overheid en burgers beide een 
keuzesysteem omtrent de rechtsvorm van het grondgebruik - ei
gendom, erfpacht, huur of pacht - steeds met eerbiediging van de 
eisen van het algemeen belang, aan te bevelen. 

8. H et jaar van de waarheid 

De socialisten hebben 1975 uitgeroepen tot het jaar van de waar
heid, voor wat betreft de samenwerking met de christen-democra
ten, en zij noemen daarbij als toetsstenen de democratisering van 
de ondememing, het inkomensbeleid en de grondpolitiek. Die waar-
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heid ligt voor mij, zeker ten aanzien van de grondpolitiek, in het 
beslist niet kleurloze, maar juist veelkleurige midden. Alle bewe
ringen over een noodzakelijke keus tussen socialisme en liberalisme 
ten spijt. Beide gaan mank aan de eenzijdigheid, zo men wil een
kleurigheid van hun uitgangspunt: het gaat niet aileen of zelfs maar 
primair om het collectieve belang, resp. het individuele belang. 
Het gaat om het evenwicht tussen beide en het zoeken naar dat 
evenwicht is voor mij het christen-democratisch perspectief. Noch 
de gemeenschapseigendom, noch de individuele eigendom zijn in 
dat perspectief gezien doeleinden in zichzelf. Erkenning van de 
primaire gemeenschapsfunctie van de grond als fysiek en sociaal
economisch draagvlak van de samenleving sluit in het ene geval 
een voorkeur voor gemeenschapseigendom in, n.l. wanneer het 
evenwicht van algemene en bijzondere belangen daarmee in con
creto het beste kan worden bereikt, en in het andere geval een 
voorkeur voor individuele eigendom om precies dezelfde reden. 
Ik noemde als voorbeeld van het laatste reeds de verpachte eigen
dom die dankzij de overigens nog voor verbetering vatbare Pacht
wet het algemeen belang van de landbouw uitnemend dient. Beide, 
gemeenschapseigendom en individuele eigendom, dienen naar de 
schriftuurlijke gedachte dan ook te worden gezien als een rent
meesterschap, dus een beheer in verantwoordelijkheid tegenover 
God ten behoove van enkeling en gemeenschap. 
Biedt dit perspectief ook een grondslag voor grondpolitieke samen
werking met socialisten, zoals het dat in het verleden herhaalde
lijk met liberalen heeft gedaan? lk dacht het wei, mits van de chris
ten-democraten niet maar hand- en spandiensten worden gevraagd 
(zoals Voortman het t.a.v. hun vroegere samenwerking met de libe
ralen uitdrukt), maar van beide kanten gezocht wordt naar datgene 
wat in de praktische uitwerking van ieders beginsel gemeenschap
pelijk kan zijn. 
Van de gemeenschap over de grond, met behoud van een zo groot 
mogelijke plaats voor het particuliere initiatief en de particuliere 
eigendom. 
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WAARHEEN MET DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE? 

door mr. H. K. J. Beernink 

'Das Alte stlirtzt, es andert sich die Zeit'. 

Zij die belangstelling hebben voor de bestuurlijke organisatie van ons land, 
hebben bepaald niet te klagen over gebrek aan literatuur over dit onderwerp. 
In 1969 verscheen de nota Bestuurlijke Organisatie. Daarin werd gewezen 
op de schaalvergroting, welke de maatschappij in de laatste jaren te zien 
heeft gegeven, en werd de onvolkomenheid vari de orgc1nisatie van het lokaal 
bestuur aangetoond. 
Deze nota werd in 1971 gevolgd door een antwerp-wet op de gewesten. 
Dit wetsontwerp had als grondslag het in bovengenoemde nota ingenomen 
standpunt, dat de gemeenten in beginsel zeit bevoegd zouden zijn gewesten 
in te stellen, met als stok achter de deur, de oplegging van gewesten door 
de Kroon, wanneer gemeenten in gevallen dat gewestvorming evident nood· 
zakelijk was, onwillig bleken. 
Dit wetsontwerp hield bepaald nlet de bedoeling in een deflnitieve regaling 
voor nieuwe vormen van bestuurlijke organisatie te beogen. Te veel is mijns 
inziens uit het oog verloren dat het wetsontwerp een voorlopige regaling 
bedoelde te treffen; een regaling bij wijze van proef. Zou het wetsontwerp 
in 1971 tot wet verheven zijn, dan zou men nu over een vierjarige praktijk
ervaring beschikt hebben en zou men de voor- en nadelen van gewest
vorming op vrijwillige basis hebben kunnen beoordelen. 

Intussen- men weet het- de Tweede Kamer voelde in meerder
heid niets voor dit wetsontwerp. Men zag de gevaren van een vier
de bestuurslaag opdoemen; men had onzekerheid over de taken 
en bevoegdheden van het gewest en weinig vertrouwen in de be
reidheid van de gemeentebesturen om vrijwillig tot gewestvorming 
over te gaan, en daarbij taken en bevoegdheden over te dragen. 
Bovendien vond een meerderheid in de Tweede Kamer dat meer 
perspectief moest worden geboden ten aanzien van een meer om
vattende bestuurlijke reorganisatie, waarbij met name de decentra
lisatie van taken van rijk, provincie en gemeenten in het geding 
was. 
Ik herhaal dat wanneer het wetsontwerp in 1971 - bij wijze van 
proef - was aanvaard, we in de loop van een viertal jaren rijke 
ervaring op al deze punten hadden kunnen opdoen. 
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Vermeldenswaard is het feit dat van een CDA-standpunt omtrent d 
dit wetsontwerp van meet af aan geen sprake is geweest. De AR- 1 
Tweede Kamerfraktie heeft met de PvdA-fraktie altijd gekozen r 
voor een andere oplossing. v 
Minister Geertsema voelde aanvankelijk wei iets voor het wets- I 
ontwerp maar dacht later veel meer in de richting van oplegging c 
door de Kroon van 20 a 25 gewesten, met vermindering van het I 
aantal provincies tot vier a vijf. Door zijn kortstondig ministers- e 
schap heeft hij zijn plannen niet kunnen realiseren. 1 
De opvolger van de heer Geertsema, minister De Gaay Fortman i, 
kwam in november 1974 met een concept voor de struktuurschets t 
voor de bestuurlijke indeling. In dit concept werden 44 ruimtelijke 
kaders voorgesteld. In territoriaal opzicht zouden zij zich lenen 
zowel voor de instelling van gewesten als eventueel van stads
gewesten, terwijl zij als hulpmiddel zouden kunnen fungeren in-
geval de wetgever tot vorming van streekgewesten zou besluiten. 
Deze concept-struktuurschets - een lijvig hoek van 396 pagina's, 
met bijbehorende kaarten - is bijzonder interessant. Maar het 
ziet er naar uit dat deze stukken een plaats zullen krijgen in de 
departementale archieven. 
Vermoedelijk onder invloed van niemand minder dan de minister
president, die van zijn kant begrijpelijk, een einde wilde maken 
aan de eindeloze discussies over de vraag welke bestuurlijke orga
nisatie nu de beste is, kwam in juli 1975 een concept-ontwerp van 
wet inzake de reorganisatie van het binnenlands bestuur op tafel. 
Dit concept verdeelt ons land in 26 provincies. Deze provincies 
nieuwe stijl zullen veel meer bevoegdheden krijgen dan de thans 
bestaande 11 provincies. 
Ongeveer een maand voor dit voor-ontwerp was verschenen het 
lijvig eindrapport over de bestuurlijke organisatie van het Instituut 
voor Bestuurswetenschappen. 
In 695 bladzijden kwam dit instituut tot geen andere conclusies dan 
het voorontwerp verkondigt. Het instituut staat op het standpunt 
dat het lokaal bestuur moet bestaan uit niet minder dan 45 gewes
ten en niet meer dan ongeveer 75, waarbij de provincies plaats 
moeten maken voor vier a vijf landsdelen. Het beleid moet volgens 
het IBW trapsgewijze worden bepaald zodat taxaties die achteraf 
minder juist blijken kunnen worden herzien. Daarnaast kan op 
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deze manier het overleg met de bevolking het best verlopen. 
Tot weer geheel andere conclusies komt de Raad voor de Territo
riale Decentralisatie. Deze raad is voorstander van 20 tot 25 ge
westen, die door splitsing van provincies tot stand moeten komen. 
Deze constructie is volgens de raad de evenwichtigste en minst 
dure oplossing. 
Het zou op zichzelf interessant zijn dieper op de inhoud van het 
eindrapport van het I.B.W. en op het advies van de Raad voor de 
Territoriale Organisatie in te gaan, maar nu het Kabinet duidelijk 
iets anders wil, is het beter het concept-ontwerp van wet nader te 
bezien. 

Wat wil nu dit concept? 

Hierin wordt gestreefd naar een bestuursmodel voor het binnenlands bestuur 
waarin: 

1. de bestuurlijke organisatie van ons land Is opgebouwd uit rijk, provincies 
en gemeenten; 

2. die gemeenten en provincies weliswaar feitelijk van taak zullen veran
deren, maar in beginsel zullen blijven stoelen op autonomie in de mime 
betekenis van het woord; 

3. de provincia met een reeks van gemeentelijke taken en bevoegdheden 
zal worden belast en aan de voorwaarden tot verdere decentralisatie van 
rijkstaken voldoet; 

4. de provincia daarnaast enkele nieuwe eigen - niet afgeleide - taken en 
bevoegdheden zal krijgen op het gebied van planning, coordinatie en be
sturing; 

5. de taken en bevoegdheden van de gemeente en de provincia met waar
borgen omringd zijn; 

6. de voortgaande centralisatie - waaronder mede begrepen de sterker 
wordende afhankelijkheid, met name ook in financieel opzicht, van be
slissingen van de centrale overheid - een halt kan worden toegeroepen 
en daartegenover meer decentralisatie van rijkstaken en -bevoegdheden 
mogelijk is. 

Het is bekend, dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 
een eerste reactie op de regeringsplannen geprotesteerd heeft te
gen de wijze, waarop het kabinet de reorganisatie van het binnen
lands bestuur heeft uitgewerkt. 
Naar de mening van de VNG betekenen de regeringsplannen een 
eenzijdige versterking van de provincies ten koste van de gemeen
ten en derhalve een nodeloze breideling van de lokale democratie. 
Wat betreft de decentralisatie van rijkstaken naar de provincies 
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merkt de VNG op, dat het opvallend is, dat de regering van haar hi 
voornemens op dit punt nog vrijwel niets waar maakt maar wei Ia 
uitgewerkte voorstellen doet om gemeentelijke taken, en dat K 
soms onnodig, over te hevelen naar de provincies nieuwe stijl; v: 
de gemeenteraden zullen nauwelijks nog een eigen beleid kunnen d 
voeren. v1 
De VNG acht de oplossing van het kabinet te technocratisch, ter- v. 
wijl in feite het democratisch functioneren voorop dient te staan. v< 
Leest men de toelichting op het voorontwerp door, dan blijkt, dat b 
verkeer en vervoer, gezondheidszorg, de grotere industrievestiging, 
veel ruimte vragende recreatie, culturele voorzieningen als biblio- S 
theken en muziekscholen, politie en brandweer voortaan tot de o 
provinciale taken zullen behoren. z 
Een geweldige uitholling van de gemeentelijke taken dus. C 
Taakoverdracht impliceert echter niet de volledige uitvoering van d 
de taak. De provincies nieuwe stijl zullen daarvoor de medewer- z 
king van de gemeenten kunnen inroepen (medebewind). Afge- F 
wacht moet worden wat hiervan in de praktijk zal terecht komen. d 
Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat - gaan de plannen van b 
het kabinet door - gemeentelijke gas- water en electriciteits- \ 
bedrijven ook de langste tijd hebben bestaan. o 
Gaan de gemeenten op de duur verdwijnen? k 
Krijgt het kabinet zijn zin, dan blijven er voor de gemeenten niet f 
al te veel taken meer over. a 
Ik vermoed, dat de samenstellers van de toelichting op het concept I 
ontwerp van wet wel eens binnenpretjes zullen hebben gehad, toer a 
zij als onderwerpen, die van zuiver plaatselijk belang zijn en di1 c 
onder de zorgen van de gemeente moeten blijven, hebben genoem0 ~ 

de straatnaamgeving, de zorg voor het markt- en kermiswezen. l' 
de aanleg van sport- en speelvelden, de stichting van badhuizen en I 

meer van dergelijke 'kleinigheden'. 2 
De stelling laat zich verdedigen, dat ook de provincies nieuwe I 

stijl deze taken er even bij nemen. 1 
Dit voorkomt in ieder geval debatten in de gemeenteraden over c 
de vraag, of het wel toelaatbaar te achten is, dat straten ver- ( 
noemd zijn naar Paul Kruger, Colijn, Jan Pieterszoon Coen, Chur- r 
chill en andere als conservatief te hoek staande personen. c 
Natuurlijk blijven de gemeenteleden hun bevolkingsadministraties t 
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houden en blijft de burgerlijke stand in gemeentehanden. Voor hoe 
lang nog? 
Komt de provincie Haarlem-IJmond slechts negen gemeenten om
vattend en nog geen 40.000 inwoners tellend, tot stand, dan zie ik 
de vraag rijzen of het niet beter is deze negen gemeenten te Iaten 
verdwijnen. Als men op het postkantoor terecht kan voor rijbe
wijzen, bejaardenpassen e.d. en er wat hulpsecretarieen komen 
voor eenvoudiger zaken is er dan - zo zal men redeneren - nog 
behoefte aan deze negen gemeenten? Wat een geweldige bezuiniging 
- zo zal men er aan toevoegen - is daarmee te bereiken. 
Samenstellers van aardrijkskundeboekjes en wandkaarten zullen 
over de plannen van het kabinet niet ontevreden zijn. Er zit mu
ziek in. 
Of de jongens en meisjes op de basisscholen er net zo over zullen 
denken, is de vraag. In de plaats van de namen van 11 provincies 
zullen zij misschien 26 namen moeten onthouden. 
Het kabinet wil haast met de zaak maken. Blijkbaar is het de be
doeling het wetsontwerp nog tijdens zijn zittingsperiode door de 
beide kamers der Staten-Generaal te loodsen. 
Vandaar dat de tijd, die de provinciale besturen hebben gekregen 
om te reageren, zeer beperkt is. Weliswaar is het niet de eerste 
keer, dat de provincies met deze aangelegenheid worden gecon
fronteerd, maar het voorontwerp vertoont toch wel een heel 
ander beeld dan vroegere stukken. 
De voorgenomen wijzigingen zijn van een dusdanig ingrijpende 
aard - zij maken een einde aan het bestaan van onze 11 provin
cies - dat toch waarlijk wel wat meer tijd had mogen worden toe
gestaan. 
Naar het standpunt van de individuele gemeenten wordt helemaal 
niet gevraagd. 
Zij kunnen natuurlijk elk voor zich hun bezwaren Iaten horen, 
maar veel inspraak is ze tot heden niet gegund. 
Haastige spoed is zelden goed. De vraag rijst dan ook, of dit voor
ontwerp nu werkelijk door het parlement moet worden gejaagd. 
Ons parlement is met werk overladen. Stapels wetsontwerpen en 
nota's liggen op afdoening te wachten. Zullen de kamerleden vol
doende tijd en gelegenheid hebben om deze materie van alle kanten 
te bekijken? Zullen zij de consequenties van bet ontwerp kunnen 
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overzien? Of zullen zij, strijdensmoe, hun fiat geven aan een zaak, g• 
die zij niet Ianger slepende willen houden? De tijd zal het lerenl rr 
Door de betrachte spoed is de takenoverdracht door het Rijk aan h 
de provincies niet goed uit de verf gekomen. Ik geloof trouwens 'W 

niet erg in een dergelijke overdracht op enigszins behoorlijke g. 
schaal. f 
Op de ministeries zal men zich tot het uiterste blijven verzetten S 
tegen het overdragen van bepaalde rijkstaken aan de provincies. r 
Dit heeft de praktijk van jaren geleerd. En als deze takenover- d 
dracht niet plaats vindt, betekent het ontwerp in wezen een stuk 01 

extra-centralisatie. g 
De gemeente, de lokale bestuurslaag, waarmee de burger het meest :d 
in aanraking komt, verliest immers taken en de sterk van het Rijk VI 

afhankelijke provincies krijgen er taken bij. Te weinig rekening <J! 
houdt het ontwerp met het feit, dat de 26 provincies lang niet lj 
allemaal hetzelfde beeld vertonen. I 
Sterk verstedelijkte provincies zullen dezelfde taken krijgen als ri 

provincies met een meer landelijk karakter. Dit zal tot moeilijk- f 
heden kunnen leiden. Zo zie ik het ook nog niet zitten, dat elke r. 
provincie haar eigen politie en brandweer zal krijgen. ' 
Het ontwerp wil een vierde bestuurslaag vermijden, maar deze r. 
vierde bestuurslaag komt toch weer om de hoek kijken in de vorm v 
van wijk- en buurtraden. I 
Iedereen wil tegenwoordig 'de burger' in de watten leggen, maar c· 
deze burger zal weldra bemerken, dat hij in zijn eigen gemeente ~ 

voor bepaalde zaken niet meer terecht kan, maar verderop zijn e 
heil moet zoeken. 1 

Financiele gevolgen 

Doodgewoon centralisatie. Wat gaat dit allemaal kosten? ~ 

Niemand die het weet. Toch lijkt het mij verstandig, dat het parle- 1 
ment geen beslissing over deze nieuwe bestuurlijke organisatie 
neemt voor en aleer meer inzicht in de financiele gevolgen is ont- t 

staan. 1 
Enkele vragen rijzen daarbij. Wanneer de gemeenten bevoegdheden 1 
gaan verliezen, zullen vele gemeente-ambtenaren overbodig worden. J 
Een deel daarvan zal door de provincies nieuwe stijl worden over-
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., genomen, de rest zal op wachtgeld komen. Hoeveel zullen de geza
menlijke wachtgelden bedragen? Elke provincie zal een provincie
huis moeten hebben, terwijl daamaast ook huisvesting zal moeten 
worden geboden aan diverse provinciale diensten en bedrijven. Wat 
gaat dat kosten? 
Het aantalleden van de Provinciale Staten en van de Gedeputeerde 
Staten zal worden verdubbeld. Dit brengt extra kosten aan sala
rissen en presentiegelden met zich. Rekening moet daarbij nog wor
den gehouden met de in sommige provinciale kringen levende wens 
om de statenleden een vaste vergoeding van f 15.000,- per jaar te 
geven. Zullen er 26 commissarissen van de Koningin komen of zal 
men dit kostbare instituut - hiermee is niets ten nadele gezegd 
van de meestal zeer verdienstelijke figuren, die dit ambt bekleden 
of bekleed hebben - Iaten uitsterven en naar een eenvoudiger op
lossing zoeken? Een gekozen voorzitter bijvoorbeeld? 
In het laatste geval is trouwens een wijziging van de grondwet 
noodzakelijk. 
Het aantal vragen over de financiele gevolgen kan gemakkelijk met 
nog enige worden vermeerderd. 
Vast staat, dat enorme bedragen met de nieuwe organisatie ge
moeid zullen zijn. Maar wie ligt daar tegenwoordig nog wakker 
van? 
In de bestaande financH:;le verhouding tussen de verschillende 
overheden zal vanzelfsprekend wijziging moeten worden gebracht. 
Wanneer in de toelichting op het voorontwerp gezegd wordt, dat 
elke bestuurslaag dient te kunnen beschikken over een eigen be
lastinggebied van zodanige omvang, dat een redelijke afweging 
tussen belastingdruk en voorzieningenniveau mogelijk is, betekent 
dit vanzelfsprekend een herverkaveling van het belastinggebied. 
In hoeverre het Rijk bereid zal zijn terrein aan de provincies nieu
we stijl af te staan, zal afgewacht moeten worden. 
De inkomsten van de nieuwe provincies zullen bestaan uit een 
algemene uitkering uit 's Rijks Kas, doeluitkeringen, rijksbijdragen 
ten behoeve van de uitvoering van bepaalde projecten of voor 
bepaalde concreet te omschrijven taken of taakgebieden en be
lastingen, waaronder met name belasting op onroerend goed. 
De gemeenten zullen deze laatste belasting moeten prijs geven. 
Vragen te over op financieel gebied. 
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Beoordeling 

Hoe moet nu het ontwerp uiteindelijk beoordeeld worden? 
In de eerste plaats moet het als een bezwaar worden gevoeld, dat 
onvoldoende inzicht bestaat omtrent de financii:He consequenties. 
In de tweede plaats wordt de taak van de gemeenten teveel uit
gehold, zodat er veel meer sprake is van centralisatie in plaats 
van decentralisatie. 
In de derde plaats bestaat te weinig inzicht in de takenoverdracht 
van Rijk naar provincie. 
In de vierde plaats is te weinig rekening gehouden met het feit, 
dat de 26 te vormen provincies lang niet hetzelfde beeld vertonen. 
Zolang geen klaarheid in deze dingen is gebracht, zal het parlement 
verstandig doen het ontwerp niet in behandeling te nemen. 
Zou het ontwerp ongewijzigd het staatsblad bereiken dan is er 
geen weg terug meer en dan kon wei eens blijken, dat onherstel
bare fouten gemaakt zijn. 
Het ontwerp bevat goede elementen, maar de er aan verbonden 
bezwaren zijn te groot om ze naast zich neer te leggen. 
Het parlement zal er verstandig aan doen zich niet te laten op
jagen en zich de nodige tijd te gunnen om aile aan de voorgenomen 
bestuurlijke organisatie verbonden facetten rustig op zich te laten 
inwerken. Hopelijk geeft het op de vraag: 'Waarheen met de be
stuurlijke organisatie?', een verstandig antwoord. 

Mr. H. K. J. Beernink is ood-mlnister van Blnnenlandse Zaken. 
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DISCUSSIE ROND DE NATIONALE LANDSCHAPSPARKEN 

door ir. Jan Petri 

lnleidlng 

e In februari 1975 bood staatssecretaris W. Meijer, CRM, de 2e kamer een 
drietal nota's aan : 

1. Advies van de lnterdepartementale Commissie Nationale 
parken en Nationale landschapsparken, deel I : Nationale 
Parken. 

2. Dito : deel II : lnterimadvies Nationale landschapsparken. 
3. Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en land

schapsbehoud. Gemeenschappelijke uitgangspunten voor het 
beleid inzake de uit een oogpunt van natuur- en landschaps
behoud waardevolle agrarische cultuurlandschappen (de z.g. 
'relatienota') 

e In de aanbledingsbrief stond vermeld dat de regerlng heeft ingestemd 
met de in de nota gedane aanbevelingen. De nota inzake de landschaps
parken heeft overigens vooralsnog de vorm van een interimadvies waar
aan de betreffende commlssie nag voort zal wer·ken. 

e We zullen ons In dit arUkel beperken tot enkele discussiepunten rondom 
de nationale landschapsparken en oak proberen daaraan een kleine bij
drage te leveren. We zullen enkele hoofdpunten uitlichten zoals deze zich 
aandienden tot in de zomer van het jaar 1975. De nota's worden bekend 
verondersteld; in toepasselijk groen gewaad werden ze uitgegeven door 
de Staatsuitgeverij. De discussie is goed op gang. De afdeling Bibliotheek 
en documentatie van de 2e kamer vermeldde op 28 mel reeds 269 ge
drukte stukken en dit aantal zal inmlddels zeker zijn verdubbeld. Zij be
treffen ook de nationale parken en de relatienota maar het zijn tach 
vooral wei de nationale landschapsparken welke de gemoederen in be
waging brengen. 

e En inderdaad: het gaat om niet geringe zaken. 

W at is een nationaal landschapspark ? 

e De nota geeft de volgende omschrijving van het nationale land
schapspark: 'een door de rijksoverheid als zodanig aangewezen 
gebied van tenminste 10.000 ha., bestaande uit zowel natuurter
reinen, wateren en/of bossen als cultuurgronden en nederzet
tingen, dat een grote rijkdom vertegenwoordigt aan natuurlijke 
en landschappelijke kwaliteiten en aan cultuurhistorische 
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waarden en als zodanig een overwegend samenhangend en har
monisch geheel vormt, waarin het beleid van de overheid er 
op is gericht - uitgaande van een conceptie voor inrichting, 
ontwikkeling, beheer en bestuur van bet gebied als geheel -
het specifieke en gedifferentH!erde karakter van het gebied, 
met name ook ten behoeve van de zich recreerende mens, in 
stand te houden en te ontwikkelen, waarbij rekening wordt ge
houden met de sociaal-culturele en economische belangen van 
de aldaar wonende en werkende bevolking.' 

e De nota noemt een aantal gebieden welke ongeveer aan deze 
omschrijving voldoen en waar men aanvankelijk ook niet veel 
weerstand verwachtte: Noord-west Overijssel, de Veluwe, het 
gebied rondom Winterswijk, Waterland, Mergelland, Zuidwest
Drenthe, Zuidoost Utrecht en wellicht midden-Brabant. Deze 
gebieden, welke 'intuitief' voor ogen stonden, varieren in groot
te tussen de 10.000 en 30.000 ha. De nota stelt dat het voorzie
ningenniveau voor de eigen bevolking en de gewenste b~stuur
lijke organisatie een belangrijke rol spelen bij het bepalen van 
de omvang van de nationale landschapsparken. 

e Veel aandacht trokken de voorstellen tot het instellen van 
proefgebieden ten dienste van het toegepast onderzoek nal;lr de 
bestaande en te ontwikkelen landbouwsystemen tegen de ach
tergrond van wensen t.a.v. het natuurlijk milieu, het landschap, 
de cultuurhistorische waarden en de belevingswaarden. Men wil 
beheersexperimenten uitvoeren en bezien hoe de betrokkenen 
daarop reageren. Ook de begrenzing, het verkeer en vervoer, 
het wonen, het toerisme en de openluchtrecreatie, de begelei
ding en inschakeling van de plaatselijke bevolking, de financiele 
consequenties en de toereikendheid van het instrumentarium 
wil men in deze proefgebieden onderzoeken. Niet wordt beoogd 
een formele status voor deze proefgebieden en per gebied wil 
men slechts enkele facetstudies verrichten. 

De ontwikkeling van het landschap 

e Het woord landschapspark omvat de begrippen landschap en 
park. Het woord park duidt op een bundeling, stylering en pre
sentatie ten dienste van beschouwers welke er hun genoegen 
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aan beleven. Het landschap is een neutraler begrip dat ongeveer 
aile land omvat buiten dorpen en steden. Het woord landschaps
park geeft dus een programma aan; men wil een aantal land
schappen samenvoegen tot parken waaraan de natie zijn ge
noegen beleeft. 

e In het algemeen bepaalt het gebruik van een landschap ook zijn 
uiterlijke verschijningsvorm. De macro-structuren als gebergten, 
vlakten, rivieren en zeeen vormen een natuurlijk gegeven waar
binnen de begaanbare gebieden een vorm krijgen welke door 
menselijke activiteiten wordt bepaald. Dit geldt wei met name 
voor het nederlandse landschap dat, in ieder geval binnendijks, 
voor bijna honderd procent een gebruikslandschap werd. Dit 
betreft ook de gebieden welke we tegenwoordig natuurgebieden 
noemen. De woeste gronden in het oosten van het land vorm
den tesamen met de essen voor de landbouw en de madelanden 
voor het vee een uiterst essentiele schakel in de gesloten keten 
van de voedsel- en grondstoffenproductie. Zij leverden turf, hout, 
en weidegrond voor de schapen die zelf weer onmisbaar waren 
voor mestproductie voor de bouwlanden. In andere streken 
vormden bossen, duinen en heiden jachtgebieden voor adel en 
regenten die wei toezagen dat niemand hen dit plezier ontnam. 

e Eeuwenlang heeft in het landschap een zeker evenwicht be
staan. De occupatie stond in een directe relatie met de natuur
lijke mogelijkheden van de bodem en de menselijke bedrijvig
heid vond zijn beperkingen binnen de primaire grenzen van 
handenarbeid, natuurlijke vruchtbaarheid (ook van het gezin 
zelf), de aanwezigheid van water en de wind als bron van ener
gie voor productie en vervoer. De werktuigen dienden nauwe
lijks tot meer dan tot een directe verlenging van de handvaar
digheid en ook de exploitatie van het dier voor trekkracht, 
voedsel en grondstoffen bleef binnen de natuurlijke verhou
dingen. 

e Het is duidelijk dat een slimme en subtiele aanpassing aan de 
natuurlijke mogelijkheden van de bodem en van het klimaat in 
een land als Nederland leidde tot een landschap dat mild en 
veelzijdig was als de wisselingen van bodem en water. De neder
landse samenleving ging daar ook steeds meer van genieten en 
juist deze zomer kunnen we tot 2 november in het Rijksmuseum 
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te Amsterdam de tentoonstelling 'Prenten van buiten' bezoeken 
om te zien hoe de kunstenaar uit de zeventiende eeuw gelukkig 
was met de landschappen welke hij vanuit zijn steden bezocht. 
De gewone man plantte zijn bloemen- en kruidentuintje; de rijke 
regent en koopman belegde zijn geld in Ianderijen en liet een 
lusthof bouwen langs het water; het negentieneeuwse patriciaat 
beplantte en bewoonde de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe
zoom. De boer, hij ploegde voort waar hij ploegen kon en hij 
zaaide waar hij zaaien kon; hij paste zich aan bij grond en 
maatschappij. 

e De ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap kan men zo 
verdelen in twee grote perioden. In de eerste periode stonden 
de werk-, woon- en vrijetijdsrelaties met de bodem in het teken 
van een aanpassing aan het natuurlijke milieu. In een land met 
een veelzijdig genuanceerd bodemprofiel als Nederland leidde 
dit tot een landschap dat we - vroeger en thans - ervaren 
als herbergzaam en harmonisch en dat we in zijn restanten 
graag zouden conserveren. De tweede en daaraan tegengestelde 
periode vangt aan in de negentiende eeuw waar de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek het de mens mogelijk maken zich 
te onttrekken aan de bevangenheid binnen het natuurlijk ge
geven. De kunstmest doorbreekt de beperkingen van het biolo
gisch evenwicht in het bodemgebruik, moderne cultuurtech
nieken formeren het landschap naar de eisen van productie en 
efficiency, de ontwikkeling van de vervoerstechnieken door
breekt de plaatselijke en regionale gebondenheid en de telecom
municatie in aile huiskamers attaqueert het gezins- en dorps
eigene. 

e AI meer dan een eeuw en in toenemende versnelling maken we 
de afwikkeling mee van de natuurgebonden periode. Overal -
en dus ook in het landschap - zien we hoe krachten worden 
ontbonden en bestaande evenwichtsgrenzen worden doorbroken. 
We weten niet waar dit heengaat, hoewel het bijbels perspec
tief misschien duidelijker is dan we wei zouden willen. In 
filosofische zin lijkt de afbraak van de natuurgebondenheid niet 
zonder meer in strijd met de christelijke visie. Hoewel; zowel 
in het oude als in het nieuwe testament wordt wei ten strijde 
getrokken tegen een vergoddelijking van de natuur en zijn krach-
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ten maar is de natuur met zijn krachten en evenwichten toch wei 
het uitgangspunt waarbinnen de mens leeft zoals de vis het wa
ter behoeft maar het nauwelijks herkent. 

e Het is vooral in technische zin dat de ont-binding van de na
tuurkrachten (b.v. de atoomenergie) en de ont-binding van de 
natuurlijke evenwichten (b.v. de milieuvervuiling) ons uit de 
hand dreigen te lopen. Er dreigt een wanverhouding te ont
staan tussen de macht-der-krachten en de hand die ze moet 
geleiden. De geschiedenis van de mensheid toont een spoor van 
bloed en tranen maar ook van heroische inspanning om zich een 
huis te bouwen waar vrede heerst en het eeuwigheids-leven zijn 
wortels en bloei vindt in de God die boven de tijden staat. De 
mens in zijn labiel evenwicht tussen goed en kwaad, zijn de
monie en heilige hunkering, beschikte tot nu toe over middelen 
welke bleven binnen zijn schaal. De explosieve ontwikkeling 
van wetenschap en techniek heeft thans zijn vermogens tot goed 
en kwaad tot in het miljardvoudige doen toenemen. Het tech
nisch kunnen is - in de beeldvorming van de tovenaarsleerling 
die tijdens afwezigheid van zijn meester de geest uit de fles laat 
ontsnappen - ontsnapt aan de binding van de fles en we zijn 
het machtswoord vergeten om het tot de fles te doen weder
keren. 

e Na een eeuwenlange voortgang binnen de natuurlijke even
wichten bevinden de mensheid en het landschap zich thans 
binnen de stroomversnelling van gigantische krachtsontbin
dingen. De werker grijpt zijn kans - de beschouwer huivert. 

De relatie van de mens met het landschap 

e In zijn meesterlijke boekje 'Filosofie van het landschap' herin
nert Ton Lemaire ons aan Petrarca die in 1336 als eerste een 
hoge berg beklom, !outer en aileen om van het uitzicht te ge
nieten. In de cultuurgeschiedenis beschouwt men hem als de 
eerste modeme europeaan. Na de aanvankelijke mening dat 
buiten de ziel niets de moeite waard is om bewonderd te wor
den, groeit de verwondering en de bewondering voor de groots
heid van de wereld. In de schilderkunst van die tijd ontwikkelt 
het landschap zich van achtergrond van een bijbels tafreel tot 

113 



een eigen en onafhankelijk gegeven in de kunst. De ontdek
kingsreizigers en reizende geleerden volgen de pelgrim op langs 
de europese wegen. In de romantiek worden zij gevolgd door de 
kosmisch-doorhuiverde wandelaar en deze weer door de horde 
toeristen van onze eeuw die als fotografen van impressies 
' ... overal thuis en telkens ontheemder' (Ellen Warmond) ge
raken. 

e En dan, daarnaast en soms daar tegenover, de bewoner van het 
landschap, de boer voor wie het bewonen en bewerken van het 
land geen kunst is en geen impressie maar een levenswerkelijk
heid van aile dag. Na eeuwen zwerven en roofbouw vestigt de 
mens zich in een domein waar hij heer en meester wordt en 
waar hijzelf de productie van zijn voedsel ter hand neemt. 
Er ontstaat een binding tussen de mens en de bodem die hij 
bezit, bewerkt en bewoont en mede daardoor wordt de plaats
bepaling ook kenmerkend voor zijn zeden en gewoonten. De 
relaties met de bodem zijn van grote invloed op zijn ethiek en 
op zijn sociale structuren. De tijd rolt voort in een voortdurende 
cirkelgang binnen het natuurlijk rhytme van de seizoenen. Om
ringd door de vitaliteit der natuurvormen geboorte, huwelijk 
en dood realistisch beleefde merktekenen in de voortgang van 
het !even van geslacht op geslacht. De boer heeft altijd geleefd 
binnen gebonden en bindende structuren waarbij het mate
riei:He, het culturele en het religieuze elkaar doordringen. 

e Zeker in ons land heeft deze boerencultuur weinig te maken 
met een natuurmystiek die in de romantiek zijn poetische hoog
tepunten en in bloed en bodem zijn dramatische dieptepunten 
vond. Ook de natuurmystiek als de religie van de natuur en van 
het natuurlijke vindt zeker niet zijn bronnen in de boerenwereld. 
Deze zaken passen meer bij de beschouwer die zich uit onvrede 
en heimwee onderdompelt in de vreugde der natuur, dan bij 
de werker die worstelt met de kluiten en op tijd zijn belasting 
moet betalen. 

e In de relatie van de mens tot het landschap heeft men zo in 
aile tijden twee duidelijk te onderscheiden groepen gekend. Aan 
de ene kant staat de bezoeker, de reiziger, de beschouwer die 
van elders komend het landschap doorkruist en in zijn voelen, 
denken en zijn het landschap als een reeks van indrukken er-
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vaart. Aan de andere kant staat de bewoner/bewerker die in zijn 
materiele en sociale bindingen zelf deel uitmaakt van dit land
schap. Het zijn de beschouwer en de bewerker, de reiziger en 
de bewoner die in het verleden elkaar misschien nauwelijks 
merkbaar passeerden maar thans strijden om de macht over 
dit landschap. 

De situatie van vandaag 

e Thans maken we dus de periode mee waarin de natuurgehondenheid te
rugtreedt als subtiel vormgevend element in het landschap. Het zijn niet 
aileen de bodemgebruikers zelf welke aan dit proces deelachtig zijn maar 
tevens - en misschien in nog sterkere mate - al die occuperende en 
dus vormgevende krachten welke van buiten af op het landschap afkomen. 
De technische en psychologische elementen van de stadscultuur dringen 
met explosieve kracht door tot in de uiterste hoeken van ons kleine land. 
Als deel van Noordwest Europa moeten we wei beseffen dat we eigenlijk 
geen agrarische gebieden meer kennen in de klassieke zin: regio's, pro
vincies en misschien zelfs staten welke geheel gedomineerd worden 
door de landbouw; waar men dagreizen nodig heeft om stede,lijke centra 
te bereiken en waar b.v. de opleiding van de kinderen hoven het lagere 
schoolniveau slechts op afstand en via internaten tot stand kan komen. 
Behalve de Waddeneilanden zijn er in Nederland geen gebieden meer waar 
enigerlei vorm van voortgezet onderwijs niet dagelijks vanuit huis is te 
bereiken, waar de maatschappelijke en technische elementen van de stad 
niet binnen een ochtend of middag bezocht kunnen worden en waar zelfs 
agrarische kamerleden niet nog de avond na het spannend debat de elgen 
woonstede kunnen bereiken. 

e Als de boer dicht bij de stad woont, ligt ook de stad dicht bij het boeren
land. De directe invloedszone van de randstad als grootstedelijke milioe
nenconcentratie bereikte het Marsdiep, de IJssel en de Westerschelde. 
Ook daarbuiten rijst binnen een uur rijden altijd een stad of agglomeratie 
op aan de horizont. Waar steden concentratiepunten zijn maar in niet 
mindere mate eruptiecentra van maatschappelijk en technisch gebeuren, 
daar blijft geen deel van het platteland verschoond van stedelijke ele
menten. En dan spreek ik nog niet over onze cultuur van denken, geloven, 
opvoeden en ontspannen welke staat onder het dagelijks bombardement 
van radio en televisie welke aile huiskamers gelijkelijk bezet houden. 

e Uit deze beelden treedt een schaal naar voren waarbinnen een sterke 
onderlinge betrokkenheid tussen stad en platteland niet meer valt te ont
kennen. De doordringing neemt toe en het proces lijkt niet omkeerbaar. 
Men kan ook moeilijk bewijzen dat dit proces zonder meer verwerpelijk zou 
zijn hoewel het duidelijk is dat het vele problemen opwerpt. We moeten 
dus deze onderlinge nabijheid en penetratie als uitgangspunt nemen en 
vanuit dit realistisch startpunt zal een beleidsplanning opgesteld moeten 
worden we·lke dit proces creatief geleidt. 

Het instrumentarium 

• Het is helaas niet altijd gebruikelijk maar het verdient aanbe-
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veling zich eerst over het instrumentarium te bezinnen alvorens 
men tot doelstellingen komt voor het beleid. 

e Het nederlandse landschap is thans reeds voor honderd procent 
een gebruikslandschap en dat wil zeggen dat iedere vierkante 
meter een bepaald direct of afgeleid gebruik kent en toebe
hoort aan een zakelijk gerechtigde. Deze gerechtigden hebben 
alle hun eigen bedoelingen maar binnen de nederlandse wetge
ving leggen plaatselijke of nationale - en in toenemende mate 
ook intemationale-instanties beperkingen op ten aanzien van de 
vrijheid van gebruik en beschikking. 

e De geleiding door de overheid van de ruimtelijke ontwikkeling 
vindt plaats via verbods- en gebodsbepalingen, via stimulerings
of afremmingsregelingen (subsidies en heffingen) en via het 
rechtstreeks ingrijpen en aanleggen door de overheid zelve. 
Het instrumentarium om ontwikkelingen te geleiden of uit te 
voeren treedt altijd in werking over een bestaande ruimtelijke 
situatie heen. In deze bestaande situatie is meestal een groot 
kapitaal geinvesteerd aan energie en geld maar ook aan plezier 
en verdriet. Ook de rijkste en meest ondememende overheid 
zal hierin slechts in beperkte mate en geleidelijk veranderingen 
kunnen aanbrengen. 

e Gezien vanuit het instrumentarium biedt de uitvoering van 
nieuwe projecten thans de minste problemen. De wet op de 
ruimtelijke ordening geeft spelregels welke sedert het begin 
van deze eeuw langzamerhand een zekere volwassenheid be
reikten. Er blijft altijd te wensen over maar een permanente 
discussie maakt een voortdurende aanpassing en verbetering 
mogelijk. 

e Een zeker optimisme kan ook bestaan omtrent de methodieken 
welke men gebruikt of poogt te ontwikkelen voor de inrichting 
- en dat betekent in dit verband her-inrichting - van gebieden 
waar het eenduidige of complexe gebruik van de bodem in 
wezen niet belangrijk verandert maar de inrichting en het ar
rangement worden verbeterd. Bij agrarische ruilverkaveling en 
naar verwachting bij de herinrichting van meer complex samen
gestelde gebieden volgens een nieuwe Landinrichtingswet kent 
men een tijdelijke inlevering van eigendom en een terug
ontvangen als deel van een betere hoofdstructuur. In uitgangs-
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punt is dit een bijzonder positieve methode daar zij berust op 
een voorafgaande stemming onder de deelnemers, op een be
houd van eigendomsrechten behoudens enige afstand ten alge
mene nutte, en op een optimalisering van de inrichting die door 
de overheid en door de deelnemers tesamen wordt gedragen. 

e Het valt te wensen dat de nieuwe Landinrichtingswet deze 
positieve elementen behoudt. Zij zal gericht zijn op gebieden 
met een gevarieerd bodemgebruik zoals agrarisch en recreatief 
gebruik en natuurgebieden. Alsdan zou zich de mogelijkheid 
moeten voor doen dat eigenaren niet alleen hectaren maar ook 
categorieen uitwisselen zodat men bij inlevering van natuurge
bieden agrarische gebieden terug krijgt of agrarische hectaren 
kan omzetten in recreatiehectaren. Tevens zou men een recht 
op onteigening moeten invoeren voor crepeergevallen, d.w.z. dat 
de overheid verplicht is de gronden over te nemen (althans als 
daarom wordt verzocht) indien kan worden aangetoond dat 
bestemmings- en gebruiksvoorschriften een redelijke exploi
tatie onmogelijk maken. De bepaling van de onteigeningsvergoe
ding zal dan echter niet gemakkelijk zijn en mede afhangen 
van de afloop van de debatten welke hierover naar verwachting 
binnenkort weer gevoerd zullen worden. 

e De verwerving van eigendommen, het uitruilen van gronden 
en het inrichten of her-inrichten van gebieden zijn reele zaken 
waarvan het begin en het eind, dat wil ook zeggen: de propor
ties, zijn te overzien. Volkomen onoverzichtelijk wordt het ech
ter indien - ons beperkend tot het landschap - de overheid 
allerlei voorschriften gaat geven over het doen en Iaten van de 
grondgebruiker en hieraan financiele consequenties gaat ver
binden. Wel aanvaardbaar is het subsidieren van uit landschap
pelijk oogpunt positieve activiteiten welke in de richting gaan 
van een monumentenzorg of een nieuwe landschapsbouw zoals 
het restaureren van een kostbaar rieten dak of de aanleg van 
een forse erfbeplanting. Maar voor zover we ook als niet-boer 
beschikken over een gezond boerenverstand en bovendien als 
belastingbetaler willen weten waar we blijven, hebben we 
grote bezwaren tegen het uitkeren van een soort smartegeld 
aan een ieder die zo graag iets zou willen doen maar dit niet 
mag. 
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e Om reeel te blijven: dit 'iets willen' zal meestal in verband 
staan met de bedrijfsvoering. In het landschap hebben we 
vooral te maken met agrarische- en met recreatieondernemers 
en het zal voortdurend voorkomen dat men uit bedrijfsoogpunt 
nieuwe investeringen wil (meestal: moet) plegen, b.v. door uit
breiding van zijn grondgebied, het oprichten van gebouwen 
voor een meer intensieve veehouderij of het onderbrengen van 
gasten, of misschien zelfs volledige omschakeling van het be
drijf naar een andere categoric waardoor land en gebouwen 
meer zouden opbrengen. Binnen de regelingen van de ruimte
lijke ordening is het niet gebruikelijk dat het niet kunnen uit
voeren van deze plannen aanleiding geeft voor schadevergoe
ding. Het ligt anders als men zich op basis van vigerende be
palingen op uitbreidingen heeft voorbereid en een wijziging van 
bestemming dit plotseling onmogelijk maakt. De uitvoering van 
de schadevergoedingsartikelen 49 en 50 van d.e wet op de ruim
telijke ordening is tot nu toe onvoldoende uit de verf gekomen 
maar men kan zeker stellen dat aanvragen om schadevergoeding 
in zodanige gevallen een partie billijkheid aan hun zijde hebben. 

e Binnen de landschapsparken wil men een aantal bedrijven een 
aantal beperkingen in de bedrijfsuitvoering opleggen om het 
historisch karakter van het landschap, of elders een moderne 
gaafheid, te handhaven. Dit is een bijzonder moeilijk punt. 
Enerzijds is het duidelijk dat de wens tot het behoud of de 
opbouw van een gaaf landschap beperkingen moet meebrengen 
in de bedrijfsvoering. Anderzijds is het duidelijk dat men on
dernemers die Ieven van het grondgebruik een bepaalde vrij
heid van beschikking over hun kapitaal aan grand moet toe
kennen omdat het anders met het ondernemerschap is afge
lopen. Misschien dragen we met deze opmerking de sleutel aan 
tot een redelijke oplossing en verdient het aanbeveling de bui
tengebieden niet alleen op te delen in verschillende bestemmin
gen maar tevens en parallel daaraan in gebieden waar een com
mercieele, ondernemingsgewijze exploitatie wordt nagestreefd 
(en mogelijk gemaakt!) en in gebieden waar uit overig nationaal 
belang andere belangen domineren. 

e Maar dan vragen we ons af waarom men de laatste categorie 
niet onderbrengt bij de 'nationale par ken'. De betreffende nota 
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zegt dat dit gebieden zijn welke beheerst moeten worden ten 
dienste van de instandhouding en/of ontwikkeling van de aan
wezige natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuur
historische waarden. lets meer openheid naar de cultuurland
schappen en naar niet alleen historische maar ook naar nieuwe 
landschapsopbouw - en we zijn waar we wezen willen. De 
evidente prioriteitsstelling, de mogelijkheid tot een duidelijke 
regeling, de daaruit voortkomende rechtszekerheid en de ver
wachting dat de financi<~le consequenties in de hand gehouden 
kunnen worden, dit alle zijn pluspunten voor een ruimere toe
passing van het begrip nationale park. 

e We menen dat men op deze wijze een groat gedeelte van de 
positieve bedoelingen welke aan de nationale landschapsparken 
ten grondslag liggen, zou kunnen realiseren. Het voorstel tot 
instelling van nationale landschapsparken, zoals dit in de be
betreffende nota naar voren komt, zou men dan verder maar 
moeten vergeten. De naar oppervlakte geweldige en naar inhoud 
uitermate complexe nationale landschapsparken schenken wei
nig vertrouwen op het gebied van doeltreffendheid, rechtszeker
heid en overzichtelijkheid van de financiele consequenties. De 
manier waarop bijvoorbeeld de proefgebieden werden gepre
senteerd schenkt weinig vertrouwen in het inzicht in de werke
lijke situatie en verhoudingen ten plattelande. Twee keer noem 
ik het woord vertrouwen want het is tach dit begrip dat aan de 
wieg moet staan van een zo geweldige operatie als de instelling 
van nationale landschapsparken. Nogmaals: dit vertrouwen ten 
aanzien van effectiviteit, rechtszekerheid en financiele beheer
sing heeft men niet kunnen wekken. 

e Via een beschouwing van de aanvaardbaarheid en effectiviteit 
van het instrumentarium komen we zo tot een afwijzen van de 
nationale landschapsparken zoals deze in het interimadvies 
worden gepresenteerd. 

Het bereiken van de doelstellingen 

e In de paragraaf 'De situatie van vandaag' stelden we dat we in 
de nederlandse landschappen de onderlinge nabijheid en de 
daaruit voortkomende penetratie als uitgangspunt moeten ne-

119 



men en dat het beleid dit proces creatief zou moeten gel~iden. 
e Het woord geleiden geeft een proces weer. Het is bekend dat 

de modeme ruimtelijke ordening zich vooral richt op de tot
standkomingsprocessen. Bij stedelijke uitbreidingen resulteert 
dit in een evidente fysieke vormgeving die zo'n jaar of vijftig 
moet kunnen functioneren en dat wil zeggen dat steeds tevens 
een bepaalde fysieke eindvorm voor ogen staat. Bij de land
schappen is dat minder het geval. Bepaalde elementen zoals te 
conserveren natuur- en cultuurelementen hebben we duidelijk 
voor ogen maar de overige gebieden beschouwen we als in 
voortdurende transformatie. 

e Ook vanuit deze visie bestaan emstige bezwaren tegen de voor
gestelde nationale landschapsparken. Het is niet juist om in ons 
kleine land apartheidsgebieden te gaan instellen waar men 
volgens speciale en van overige regelingen afwijkende methoden 
deze landschapstransformatie begeleidt. Men zou uit de ge
schriften kunnen opmaken dat men deze regelingen ook elders 
wil gebruiken, maar dan vraagt men zich helemaal af of de 
status van landschapspark nog wel zin heeft. 

e In ieder geval dreigt de instelling van nationale landschapspar
ken de overige gebieden tot restposten te degraderen wat be
treft de zorg voor het landschap. In ons kleine land met zijn 
vele schoonheden is dat niet aanvaardbaar. Vooral de veel te 
grote afmetingen van de voorgestelde apartheidsgebieden hou
den groot gevaar in, niet aileen dat de boeren zonder voldoende 
rechtsregels in de klem komen maar ook dat daarbuiten die 
duizenden landschapselementen in gevaar komen die dikwijls 
in een beperktheid het nederlandse landschap markeren. 

e De vraag om de zorg voor het landschap op gelijke wijze over 
geheel Nederland uit te spreiden kan de vrees doen opkomen 
dat men dan overal de zelfde moeilijheden krijgt als voor de 
landschapsparken werden geschetst. Hoewel er altijd belangen
tegenstellingen zullen blijven bestaan kan deze vrees groten
deels worden weggenomen indien het ons lukt een algemene 
landschapsregeling te treffen die zo duidelijk is dat zij tot 
rechtszekerheid leidt en die een goede financiele afwikkeling 
waarborgt. 
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e Er zal nog heel wat vergaderd moeten worden, maar na verwerping van 
de methode der nationale landschapsparken dienen zich de volgende 
bouwstenen aan: 

1. De hoofdlijnen van de landschapsbescherming en ontwikkeling worden 
ontleend aan de plannen voor ruimtelijke ordening (nationale structuur
schets, streekplan, bestemmingsplan). De binding aan de ruimteHjke 
ordening bevordert integratie en kan gebruik maken van de groeiende 
volwassenheid van de betreffende procedures. 

2. De regaling van de nationale parken zal in een wet opgenomen moe· 
ten worden welke een veel bredere toepassing mogelijk maakt dan 
in de nota Nationale Parken wordt voorzien. Wellicht in aanvulling met 
regionale parken moeten zij t.z.t. aile gebieden omvatten waar een 
normale ondernemingsgewijze bedrijfsvoering niet meer mogelijk om
dat andere waarden prioriteit verkrijgen. 

3. In de overige landschappen wordt de ondernemingsgewijze agrarische, 
recreatieve en overige bedrijfsvoering aanvaard binnen de regels wel
ke de ruimtelijke ordening stelt en binnen aangepaste regeHngen om
trent welstand en hinder. 

4. Buiten de nationale parken stelt de overheid ruime bedragen ter be
schikking voor landschappelijk vormgevende elementen als erf- en 
perceelbeplantingen, aanleg van brede wegbermen, de aanleg of con

servering van elementen welke direct of in afgeleide zin landschaps
"l(ormend werken, de zorg voor de aanwezige monumenten enz. 

5. Via een wet op de Landinrichting wordt een optimaliserende herin
richting van in aanmerking komende gebieden sterk bevorderd. De 
status van her-inrichtingsgebied dient door een meerderheid van be
langhebbenden in een stemming aanvaard te worden. Bij de onder
linge grondruil moet men ook kunnen wisselen van bestemmings
categorie zodat natuurgebieden ingewisseld kunnen worden tegen 
agrarische gebieden etc. In crepeergevallen (gevallen waar door be
stemmingsbepalingen een redelijke bedrijfsuitoefening niet meer mo
gelijk is) dient een recht op onteigening te worden ingevoerd. 

e Zoals gesteld; de bovenstaande punten bieden slec:hts enkele bouw
stenen. Mogelijk kunnen ze in eigen kring en in de commissie voor de 
nationale landschapsparken in de gedachtenontwikkeling worden opge
nomen. 
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DE GEMEENTEARCHIEVEN IN NEDERLAND 

door drs. B. Woelderink 

Deze bijdrage handelt over de gemeentelijke archieven. Nederland 
is van oudsher een dichtbevolkt land met vooral in het westen 
een grote stedelijke concentratie, hoewel ook in de landprovincies 
de steden met regelmaat voorkomen. Handel in agrarische pro
ducten, doorvoercentra van overzeese waren, lokale industrieen, 
bestuurlijke centra van kerkelijke of wereldlijke aard, zie daar een 
greep uit de factoren die de stedendichtheid van ons land ver
klaren. 
Niet alleen in de Middeleeuwen bezaten de steden een hoge mate 
van onafhankelijkheid, ook na de opstand tegen Philips II be
hielden in alle provincies de steden een sterk aandeel in de poli
tiek van hun gewest en vandaaruit in de organen van de Unie. Het 
platteland miste invloed op de ontwikkeling buiten het eigen ter
ritoir, maar het ging wel een eigen gang bepaald door een bonte 
verscheidenheid van bestuurlijke en juridische organen. Deze si
tuatie duurde tot in de Franse tijd, toen de gedeelde souvereiniteit 
plaats maakte voor een idealistische uniformiteit, die tijdens de 
inlijving in het Franse keizerrijk verwerd tot een ongekend buro
cratisch centralisme. 
Eerst langzaam herstelde zich in de 19de eeuw een deel van de 
historische traditie toen Thorbecke's gemeentewet in 1851 aan het 
plaatselijk bestuur (zonder onderscheid tussen stedelijke en plat
telandsgemeenten) weer een zekere mate van autonomie toekende. 
Ook deze historische fase is passe, nu enerzijds de financiele po
sitie van de gemeente de autonomie tot een loos begrip maakt en 
anderzijds de verwevenheid der bestuursproblemen het ontstaan 
van bovengemeentelijke vormen - gemeenschappelijke regelingen, 
gewesten, mini-provincies - bevordert. 

Dit historische expose is geen luxe. Het dient om aan te geven dat 
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met uitzondering van korte perioden de lokale overheden in ons 
land zelf hun ontwikkeling bepaald hebben, dat de steden zelfs 
dominerende invloed op het gewestelijk- en landsbestuur uitge
oefend hebben. De neerslag van dit alles vindt men in de archieven 
van de lokale overheden, waarvan de betekenis derhalve in veel 
gevallen van aanzienlijk meer dan lokaal nivo is of waarin een 
geheel eigen en unieke historische ontwikkeling duidelijk wordt en 
waarvan de omvang en de ouderdom nopen tot specialistische 
beheersmaatregelen. 

W ettelijke be paling en 

Alvorens op de beheersproblematiek van de archieven in te gaan 
worden een aantal wettelijke gegevens besproken, die bepalend 
zijn voor de plaats van de gemeentelijke archieven. De eerste 
archiefwet dateert van 1918, deze is in 1962 door een nieuwe wet 
vervangen, die na gereedkomen van een aanvullend en uitwerkend 
besluit in 1968 in werking is getreden. De tegenwoordige wet, die 
evenals de vorige voor aile overheidsorganen geldt, definieert het 
begrip archiefbescheiden1) en is opgebouwd rond de elementen 
zorg en beheer en het toezicht op beide. In het geval van de ge
meenten wordt de zorg gedragen door het dagelijks bestuurscol
lege (art. 23). Iedere gemeente dient te beschikken over een archief
bewaarplaats, die aan de nodige eisen voor veilige bewaring moet 
voldoen (art. 24 + 61 archiefbesluit). Volgens de algemene bepa
lingen van de wet moeten aile archivalia ouder dan 50 jaar naar de 

1. artikel 1 der arohiefwet, lid 1, onder b. : 
'Archiefbescheiden : 

1. bescheiden door de overheldsorganen ontvangen of opgemaakt en naar 
hun aard bestemd daaronder te berusten; 

2. bescheiden met overeenkomstlge bestemmlng, ontvangen of opge
maakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig 
overheidsorgaan zijn overgegaan;' 

Daarop volgen nog twee elementen, waarvan aanhallng in deze tekst 
ml·nder noodzakelljk is. 
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bewaarplaatsen worden overgebracht (art. S). Reeds onder staats
secretaris Vonhoff is aangekondigd, dat verkorting van deze ter
mijn tot 30 of 2S jaar overwogen wordt. 
Artikel 2S lid 1 van de wet bepaalt, dat de gemeentelijke archief
bewaarplaats wordt beheerd door een hoger of middelbaar archief
ambtenaar in de zin van art. 9 der wet, genaamd archivaris, 'of zo 
geen zodanige archivaris mocht zijn benoemd door de secretaris'. 
Op de problematiek die uit deze laatste zin voortvloeit komen we 
in een later stadium terug. Het vaststellen van een overbrengings
terrnijn van circa SO jaar impliceert dat de secretarieen, de dien
sten en de bedrijven overladen zijn met lopende en statistische 
bescheiden (resp. 0 -10 en 11- c. SO jaar). Derhalve bepaalt de wet 
in art. 2S lid 2 dat de archivaris toezicht uitoefent op het beheer 
van de niet overgebrachte bescheiden. Dit toezicht omvat minimaal 
de bewaringscondities, de uitvoering van de vernietigingsvoor
schriften en het gebruik van houdbare materialen; in meer uitge
breide vorm kan uit het toezicht ook advies inzake de ordening 
voor de lopende bescheiden volgen. In gemeenten waar geen archi
varis is benoemd, komt in feite deze inspectiezaak terecht bij de 
gemeentesecretaris. Het is echter twijfelachtig inhoeverre deze 
functionaris zich ook daadwerkelijk kan inlaten met de uitoefe
ning van het toezicht op het beheer van de niet overgedragen 
archieven van de diensten en de bedrijven2). 

Gedeputeerde Staten tenslotte hebben het toezicht op de zorg der 
gemeentebesturen voor de archieven (art. 26). Dit toezicht wordt 
uitgeoefend door de provinciaal inspecteur der gemeente- en water
schapsarchieven. Over de ontwikkeling van deze functie, die nu 
vrijwel overal ontkoppeld is van het ambt van rijksarchivaris in 

2. 'Reglementalr is In deze sltuatle voorzien b.v. In de model-verordenlng 
van de V.N.G. In het Nederlands Arohievenblad, pag. 79 no. 3, maakt 
mr. F. C. J. bezwaar tegen deze oplossing. 
Volgens deze auteur leefde bij de wetgever bij monde van de toenmalige 
staatssecretarls mr. Y. Scholten (Handelingen 2e kamer 1959/60 p. 2031-
2032) de bedoeling om de inspectie op de zorg en op het behecr ook van 
de niet overgedragen arohieven ·in die gemeenten waar geen archlvaris 
benoemd is te leggen bij de provinciale inspecteurs der gemeente- en 
waterschapsarchleven.' 
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de provincie, verwijs ik naar mijn oniangs verschenen artikel over 
de geschiedenis van het archiefwezen in Nederland in hoofdlijnen3). 

De financieie paragraaf van de wet steit duidelijk dat behoudens 
bijzondere gevallen de kosten van zorg en beheer door de ge
meenten zelf gefourneerd moeten worden (art. 27, 1 en 2). De rijks
begroting voor het dienstjaar 1975 was de eerste waarop een 
uiterst bescheiden postje voor die bijzondere gevallen was opge
nomen. Het is mij niet bekend dat hiervan enige uitkering aan de 
gemeenten gedaan is. Langzamerhand wordt het echter onverkoop
baar aan de gemeenten dat de wet wei eisen steit, doch financieei 
niet het minste uitzicht biedt. 
In de sectoren van monumentenzorg en bibliotheekwezen, die wel
iswaar niet geheei met het archiefbeheer te vergelijken zijn maar 
die met het archiefwezen wei onderdeien zijn van een groot cui
tureei pakket, is de piaatselijke overheid wei gewend aan subsi
diering en dan nog wei konsekwente subsidiering. Temeer daar 
voor het Iokaie archiefwezen incidenteie subsidiering wordt ge
vraagd, wordt het niet toepassen van een wetsartikei dat toch niet 
voor de scherts in de wet gezet is, ter piaatse niet begrepen. Het 
ministerieei beieid moet zich nu ook niet gaan verschuilen achter 
te verwachten bestuurlijke hervormingen, die op zijn vroegst over 
tien jaar effect gaan sorteren. Het is noodzakelijk dat er op dit 
moment een begin gemaakt wordt met de Ioyaie uitvoering van 
de in art. 27 lid 2 van de archiefwet geschapen mogelijkheden. De 
nood is hier en daar hoog gestegen. 

W aarom een archiefwet 

Men kan zich ais buitenstaander afvragen waarom de wetgever 
de materie van de overheidsarchieven geregeid heeft. Het antwoord 
op deze vraag kan een apart artikei vullen. Hier daarom siechts 
drie motieven, ieder van groot beiang. 
Het eerste motief is geiegen in het publieke karakter van aile 
overheidsorganen. Zij werken vanuit de gemeenschap voor de ge-

3. B. Woelderiok, De gesohiedenis van het archlefwezen in Nederland In 
hoofdlijnen, verschenen in: Verslag en Bijdragen voo Rijks Arohiefschoo·l 
1972·1973, 1973-1974, 's-Gravenhage 1975, p. 61-95. 
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meenschap. Het handelen dient derhalve openbaar te zijn. In de 
klassieke opvatting werd die openbaarheid bereikt door middel 
van de openbare beraadslaging en besluitvorming in parlement. 
provinciale staten en gemeenteraad als element van het heden, 
en de openbaarheid der overgedragen archiefbescheiden als ele
ment van verantwoording achteraf. 
Het tweede motief betreft de noodzaak van het juridisch vast
liggen van alle handelingen van overheidsorganen. De bescheiden 
waarin die handelingen en verplichtingen vastliggen gelden als 
authentiek bewijsmateriaal. 
Los van deze beide argumenten staat het derde motief dat in de 
archiefbescheiden de voomaamste bron ziet van het historisch 
onderzoek in zijn meest brede presentatie. Een onderzoek dat op 
grond van de openbaarheid van vrijwel alle overgebrachte docu
menten (art. 7 van de wet) door iedereen van de meest bescheiden 
amateur tot de geleerdste hoogleraar toe verricht kan worden. 
Het zwaartepunt van het gebruik van de archieven ligt in deze 
consumentensector. Vandaar dat iedere archiefdienst een openbare 
ruimte, de studiezaal, kent en vandaar ook dat de Archiefraad die 
sinds 1968 de minister van C.R.M. adviseert archiefgebruikers onder 
haar leden telt. Niet het minste probleem waarmee de archief
diensten geconfronteerd worden is de nu al jaren durende sterke 
stijging in het gebruik van de archieven. Studiezalen zijn overvol 
en het personeel raakt bedolven onder de vloed van vragen. Ver
heugend is overigens de uit dit verschijnsel te trekken conclusie, 
namelijk dat de belangstelling voor het verleden in vrijwel aile 
lagen van de bevolking sterk gegroeid is.4) 

4. Het lntensieve gebruik van documenten in het algemeen en van oudere 
stukken In het bijzonder veroorzaakt slijtage. 
Er zijn restauratietechnieken ontwikkeld die de schade kunnen herstellen 
of beperken. Maar de restauratlearoeid is duur ten gevolge van de in
vesteringen in apparatuur en het element van handenarbeid. Het aantal 
bescheiden dat aan de raadpleging in originale onttrokken zal moeten 
worden zal geleidelijk aan toenemen. Op economische gronden aileen al 
zullen deze stukken op microfilm (fiche) gezet moeten worden. In deze 
gevallen geeft de toepassing van microfilm geen ruimtebesparing, maar 
dient zij ter besohermlog van kwetsbare originelen. 
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Gemeentelijk archiefbeheer 

Ons land telt een kleine 850 gemeenten. Sinds 1850 zijn er bijna 
vierhonderd gemeenten opgeheven. Onder de bestaande gemeenten 
zijn er ongeveer 150 met een archivaris. Tot deze 150 behoren 
eerstens ruim 50 gemeenten die beschikken over een eigen archief
dienst of archivaris; veelal behoren hier de zeer grote gemeenten 
toe als Amsterdam en Rotterdam, maar ook steden van het for
maat van Zutphen en Kampen of Den Briel en Gorinchem zijn tot 
deze categorie te rekenen. 
Ben tweede groep wordt gevormd door de gemeenten die samen
werken in streekarchivariaten. Deze instellingen zijn ontstaan na 
de invoering van de wet op de gemeenschappelijke regelingen in 
1950. Langs de daarin aangegeven weg zagen kleinere gemeenten 
kans gezamenlijk een vakkundig beheerder aan te stellen. 
Buiten de provincie Noord-Brabant hebben de streekarchivariaten 
zich echter vrij weinig ontwikkeld. Gebrek aan belangstelling bij de 
bestuurders, het ontbreken van een stimulans vanuit het provin
ciaal bestuur en lokaal patriottisme zijn als remmende factoren 
opgetreden. 
Merkwaardigerwijze zijn er onder de grotere gemeenten ook een 
aantal, die geen eigen archivaris aangesteld hebben. Nu laat de wet 
de gemeentebesturen vrij. Maar er moet toch op gewezen worden 
dat ook zonder de aanwezigheid van archieven uit de Middeleeuwen 
of de Gouden Eeuw vakkrachten voor het beheer van 19de eeuwse 
en nog jongere archieven niet overbodig zijn. Gewezen kan bijvoor
beeld worden op de Twentse steden in de archieven waarvan de 
bronnen moeten liggen voor de opmerkelijke industralisatie van 
deze streek in de 19de eeuw. Zou het toeval zijn dat aan deze steden 
de afgelopen decennia geen modeme historische monografieen 
gewijd zijn? 

Alvorens verder te gaan is het gewenst stil te staan bij het pheno
meen archivaris, de eisen waaraan hij moet voldoen en het door 
hem verrichte werk. Als opleidingsinstituut functioneert de Rijks 
Archiefschool te Utrecht. Van de twee cursussen van de school 
leidt de eerste op tot hoger, de tweede tot middelbaar archief
ambtenaar. Voor toelating is vereist enerzijds een voltooide univer-
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sitaire studie bij voorkeur in historische c.q. juridisch-historische 
richting, anderzijds een diploma middelbare school met een gericht 
vakkenpakket (niet aileen geschiedenis maar ook bijvoorbeeld 
Frans). De kern van de opleiding is het vak de archivistiek, dat 
beoogt de archieven van de overheid maar ook die uit de niet
publieke sector (kerken, verenigingen, families, bedrijven) volgens 
dezelfde regels en met dezelfde terminologie te bewerken in in
ventarissen, zodat iedere archiefgebruiker overal kan weten wat 
er is. Het inventariseren moet tot de belangrijkste beheershande
lingen van de archivaris gerekend worden. Hoe veel gewicht aan 
dit beheersaspect gehecht wordt, bewijst art. 60 van het archief· 
besluit dat in feite de gemeentebesturen verbiedt om hun archieven 
te Iaten inventariseren door niet bevoegde krachten zonder Ieiding 
van de provinciale archiefinspecteur. 
In de eerste plaats is de archivaris dus de functionaris die de 
archieven door inventarisatie en soms een daarop volgende indi
cering voor anderen, dat wil zeggen de gebruikers of het publiek, 
bruikbaar maakt. Vervolgens is hij de functionaris die het gebruik 
der archieven begeleidt en daaruit de nodige informatie verstrekt. 
Ten behoeve van deze dienstverlening is het gewenst archieven uit 
de niet-publieke sector mede in bewaring te nemen en documen
tatieverzamelingen aan te leggen van gedrukte stukken (biblio
theek), afbeeldingen (topografisch-historische atlas), geluidsbanden 
en films. Door een en ander is de archivaris een man die niet 
onbekend mag zijn met moderne technieken en ontwikkelingen. 
Wereldvreemde figuren zijn in dit vak niet te gebruiken, evenmin 
als in welk ander serieus metier. Ook is de archivaris niet bedoeld 
als gedenkboekschrijver of gelegenheidscomponist voor zijn werk
gever. Dat klinkt wat scherp en uiteraard kan een archivaris zich 
ook wel eens met gedenkboeken en zo inlaten, mits men maar be
seft dat zijn hoofdtaak een andere is en prioriteit verdient. 

Organisatorische oplossingen voor het verbeteren van het 
gementelijk archiefbeheer. 

Een beheersaspect dat de weldenkende mens met zorg vervult, is 
de voortdurende groei van de archieven. Ieder jaar komt er bij en 
ook al past men alle bestaande vernietigingsvoorschriften zo nauw-

127 



gezet mogelijk toe, steeds wordt een neerslag van het bestuurlijk 
handelen toegevoegd aan de bestaande en nimmer afnemende hoe
veelheid documenten die de zeef gepasseerd zijn. Iedere archief
bewaarplaats dient met het oog op de toekomst gebouwd te zijn 
c.q. te worden en dan nog is het einde niet in zicht. Zonder twijfel 
gaat de huisvesting der archieven meer investeringen vragen5). 

Deze voortdurende groei in combinatie gezien met het door de 
dagelijkse gang van zaken geabsorbeerde gemeentelijke personeel 
doet voor iedere gemeente eens de vraag opkomen of het aan
trekken van een archivaris niet gewenst wordt. Dat brengt kosten 
met zich mee in wat men de niet-rendabele sector noemt en waar 
men slechts met moeite toe overgaat. 
Van de zijde van de archivarissen wordt allangere tijd naar oplos
singen gezocht die moeten inhouden, dat het archiefbeheer bij aile 
lagere overheden op vakkundige wijze geregeld wordt. Aileen de 
aanwezigheid van het specialisme is voldoende waarborg voor het 
functioneren van de wettelijke bepaling inzake de openbaarheid 
der overgedragen dat wil zeggen oudere documenten. 
Passief openbaar is de situatie voor de ondcrzoeker die zich aan
meldt en zonder hulp van een inventaris en advics van een archi· 
varis op een ongeordende of een min of meer geordende massa 
wordt losgelaten. Actief openbaar is het tegenovergestelde: een 
vakkundig bewerkt archiefbestand onder beheer van een archi· 
varis. Om de bedoeling van de wetgever te realiseren, moet naar 
die situatie gestreefd worden. 

Om de verbetering van Iokaal archiefbeheer te bereiken in boven
gestelde zin wordt voomamelijk in twee richtingen gedacht. 
De eerste richting laat de zorg en het beheer voor de archieven bij 
de gemeentebesturen berusten. Maar door middel van wetswijzi-

5. De groei van de archiefbescheiden komt ook hard aan in de sectoren 
registratuur-dossiervorrning. Het aantrekken van gekwalificeerd personeel 
in deze sectoren verdient zichzelf door middel van een goed hanteerbaar 
en snel functionerend lopend archief onmiskenbaar terug. En de archivaris 
profiteert er later van ! 
Verheugend is het vooruitzicht dat de toepassing van moderne technie
ken b.v. het Computer Output on Microfilm (C.O.M.)-systeem in de daar
voor in aanmerking komende sectoren wei ruimtebesparend kan werken. 
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ging wordt de aanstelling van een archivaris verplicht gesteld, 
waarbij de gemeenten vrij zijn hoe aan die verplichting te voldoen: 
de gemeente stelt zelf een archivaris aan, of een aantal gemeenten 
stelt gezamenlijk een archivaris aan, of een gemeente zoekt aan
sluiting bij een naburige grote gemeente en wijst met participatie 
in de kosten de archivaris en de archiefbewaarplaats van de grote 
buurman ook als de hare aan. In deze richting denkende zal het 
onvermijdelijk zijn om de oprichting van streekarchieven te sub
sidieren met startsubsidies van rijk en provincie. Voorstanders van 
deze richting menen dat voor gemeenschappelijk archiefbeheer 
tussen gemeenten op grond van de wet gemeenschappelijke rege
lingen minder bezwaren bestaan, dan tegen de gemiddelde gemeen
schappelijke regeling (aantasting budgetrecht etc.) ingebracht wor
den. 
De tweede denkrichting heeft zich ontwikkeld naar aanleiding van 
de voor enige tijd gangbare gedachte om ons land op te delen in 
een groot aantal gewesten onder meer ter vervanging van het 
onoverzichtelijke woud van intergemeentelijke verhoudingen. Van
daaruit geredeneerd was het maar een kleine stap om te conclu
deren, dat zorg en beheer voor de overgedragen en inspectie op het 
beheer van niet overgedragen archieven als een gewestelijke taken 
beschouwd dienen te worden. 
Deze zienswijze heeft onder de archivarissen stand gehouden met 
het oog op de provincies nieuwe stijl zoals geprojecteerd in het 
concept-ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur. Wel
iswaar zijn de provincies nieuwe stijl beduidend groter dan de 
oorspronkelijke gewesten, maar de bepalingen inzake het mede
bewind van de provincie uit naar de gemeente maken het mogelijk 
om van alle bestaande deugdelijke voorzieningen een optimaal 
gebruik te maken door aan de daarvoor in aanmerking komende 
gemeenten het archiefbeheer te delegeren. In de praktijk zou de 
provincie aileen genoodzaakt zijn voorzieningen te treffen voor de 
zwakkere broeders. Een oplossing in deze richting hoeft niet in te 
houden dat al die gemeentearchieven naar een provinciale bewaar
plaats overgebracht moeten worden. Regionale oplossingen zijn 
voor het cultureel functioneren van de archieven te prefereren. Als 
men denkt aan de in het voornoemde conceptontwerp van wet aan
gekondigde opheffing van de kleine gemeente, dan zijn er vast wei 
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gunstig gelegen raadhuizen, die de bestemming van archiefbe
waarplaats kunnen krijgen. Aileen de meer kostbare inrichtingen 
zoals de restauratiewerkplaats en het microfilmatelier zuilen cen
traal opgericht moeten worden. 
De hier geschetste tweede oplossing roept mijns inziens een prin
cipieel bezwaar op. Het meer genoemde concept-ontwerp van wet 
bevat namelijk onder de voor delegatie naar de provincie nieuwe 
stijl in aanmerking komende rijkstaken het overdragen van het be
heer van de rijksarchiefdiensten in iedere provincie naar de pro
vincies nieuwe stijl. Het is mijn persoonlijke mening dat het niet 
gewenst is om de nieuwe provincies op te zadelen met enerzijds 
een kostbare archieftaak die van het rijk afkomt en anderzijds met 
een even kostbare taak die van de gemeenten overgenomen wordt. 
Z6 de decentralisatie van de rijksarchiefdienst zich doorzet is het 
uit bestuurlijk oogpunt evenwichtiger om ieder der 3 bestuurs
lagen een eigen archieftaak toe te bedelen. Men kan dan uit de 
voeten met de oplossingen gesuggereerd onder de eerste denk
richting. 

De conclusie luidt dat er een aantal mogelijkheden is, dat elk daar
van voor- en nadelen heeft en dat in feite de tijd rijp is voor een 
visie op de totale structuur van het nederlandse archiefwezen. 
Het wordt hoog tijd dat het ministerie van C.R.M., waaronder de 
naleving van de archiefwet valt en daarmee de zorg in laatste in
stantie voor aile overheidsarchieven, komt tot de formulering van 
een beleid met het oog op de te verwachten ontwikkelingen. De 
gezindheid rond de eeuwwisseling van het toenmalige ministerie 
van Binnenlandse Zaken leidde tot het formuleren en van kracht 
worden van de eerste archiefwet in 1918. Dat vraagt nu om een 
vervolg van het tegenwoordige beleid dat rekening moet houden 
met de enorme veranderingen van de afgelopen 75 jaar en dat 
uitmondt in de formulering van een integrale visie op de organi
satie van het nederlandse archiefwezen en de problemen van 
archiefbeheer. De archivarissen zuilen de eersten zijn om bouw
stenen aan te dragen. 
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GEEN MAJORITEIT, MAAR AUTORITEIT! 

door dr. F. H. Landsman 

Zowel voor als na de tweede wereldoorlog hebben de confessionele 
politieke partijen menige aanval op hun bestaan, hun beginselen en 
hun beleid te verduren gehad. Tot nu toe hebben zij die aanvallen, 
zij het niet zonder verlies van aanzien en aanhang, kunnen weer
staan. Het zou echter de moeite waard zijn om eens na te gaan 
welke wapenen in deze strijd zijn gebruikt. Het zou dan waar
schijnlijk blijken dat, in een telkens weer ander historisch verband, 
met de aard van de aanvallen ook de argumenten waarmede ge
tracht werd ze af te slaan, niet dezelfde zijn gebleven. Zo heb ik de 
indruk dat in moeizame strijd rondom de totstandkoming van het 
C.D.A., waarin de rooms-katholieke en de protestants-christelijke 
partijen tot samenwerking trachten te komen, niet dezelfde the
rna's, met hun verschillende modulaties, zijn te horen dan b.v. in 
de felle strijd v66r en tegen de 'doorbraak' in de na-oorlogse jaren 
en dat de argumenten, die toen pro en contra werden gebruikt, 
niet in elk opzicht samenvielen met die welke naar voren werden 
gebracht in de dertiger jaren toen de discussie veel meer aansloot 
bij die welke wij aantreffen in de geschriften van de grote voor
mannen Groen van Prinsterer, de Savornin Lohman en Kuyper. 
Dit is opzichzelf beschouwd een heel begrijpelijke en aanvaardbare 
zaak, tenzij zou blijken dat het peil en het gehalte van de strijd 
der geesten, met het wisselen van de sociale, politieke en culturele 
achtergronden waartegen de strijd plaats vond, aanmerkelijk zou
den zijn gedaald en wezenlijke vragen niet meer aan de orde zouden 
kunnen komen. 

Zonder deze onderstelling al bij voorbaat bij te vallen, zou ik mij 
toch kunnen indenken niet aileen te staan als ik de indruk heb 
dat men heden ten dage zich minder druk maakt over de noodzaak 
van een theologische en, in aansluiting daaraan, politieke en staats
rechtelijke doordenking van de onderstellingen van een gezamen-
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lijk optrekken van rooms-katholieke en reformatorische christe
nen op politiek terrein, dan nog in de dertiger jaren het geval was. 
Aileen reeds de diepgravende beschouwingen van een groot rechts
geleerde als prof. mr. Paul Scholten,1) in de bundel 'Christen en 
Burger' van '37 over de betekenis van de klassiek geworden leus 
van Groen van Prinsterer 'Er staat geschreven!, er is geschied' 
voor het actuele christelijk-politieke handelen, wijzen er op dat 
men in die jaren nog van oordeel was dat een nieuwe of vernieuw
de positiekeuze m.b.t. de christelijke partijvorming, niet verant
woord kan geschieden als niet eerst een beslissende dialoog met 
de 'vaderen' heeft plaats gevonden. 
Maar reeds op de eerste bladzijde van genoemd artikel van Schol
ten blijkt 66k dat het niet goed mogelijk is het gesprek met Groen 
en met zijn navolgers over de grondbeginselen van het christelijk 
politieke denken weer op te vatten, zonder na te gaan in welk ge
dachtenklimaat zij leefden en welke verwantschap er bestond 
tussen hen en het christelijk-politieke denken in de bredere kring 
van het Europese geestesleven. En het is in dit verband dat dan 
al gauw de naam valt van de Duitse rechtsgeleerde, philosoof en 
theoloog, Friedrich Julius Stahl, die zo grote invloed op Groen 
gehad heeft en om wie ook de andere politieke voorrnannen uit 
de vorige eeuw, al stelden zij zich kritischer op dan Groen, niet 
heen konden lopen. 

Tot nu toe had er eigenlijk nog geen systematisch wetenschappelijk 
verantwoord onderzoek naar de invloeden van Stahl's Ieven en 
werken in Nederland plaats gevonden. Wij mogen Ds. G. Fafit!, die 
op 24 october j.l. aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde 
op een proefschrift, waarin de resultaten van zulk een onderzoek 
zijn te boek gesteld, daarom dankbaar zijn voor zijn arbeid, al 
was het aileen al omdat hij daarrnede een bestaande Iacune op
gevuld heeft. 
Maar dit is niet de enige reden en niet de belangrijkste om hem 

1. prof. mr. Paul Scholten - Verzamelde geS<:hriften dl. II biz. 107 v.v. 

2. G. Fafie - Friedrioh Julius Stahl. 
lrnrloeden van zijn Ieven en werken in Nederland 1847-1880 
ultg. Bronder-offset Rotterdam '75. 
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dankbaar te zijn. Ook niet aileen het feit dat in het eerste deel van 
zijn boek door Dr. Fafie, die een uitstekend verteller is, zulk een 
lees bare samenvatting is gegeven van het leven van een man die, van 
joodse afkomst, bij zijn dood in 1819 op zeventienjarige leeftijd 
zo radicaal afstand nam van liberaal-joodse opvoeding, dat hij niet 
alleen de naam Friedrich aan zijn voornaam toevoegde, maar ook 
zijn familienaam Jonson (Joelszoon) verving door de (nergens 
nader verklaarde) naam 'Stahl'. Een doop, die hem overigens ook 
de weg vrijmaakte naar de universiteit, die in zijn dagen voor joden 
niet toegankelijk was. 

Op het biografische deel van Fafie's boek (hoofdstuk I en II) willen 
wij hier, hoe verleidelijk dit ook mage zijn, niet verder ingaan. 
Op het derde hoofdstuk over de kernpunten van Stahl's leer, die 
in hoofdlijnen reeds vastlagen in zijn op 28 jarige leeftijd geschre
ven 'Philosophie des Rechts', die hij schreef vanuit zijn 'christliche 
Philosophie', en waarin hij zich afzette tegen alle vormen van 
rationalisme, op de hoofdstukken IV en V, waarin Stahl's denk
beelden over de staat, het onderwijs, kerk, ambt en geloof worden 
besproken, komen wij, voorzover mogelijk en nodig, nog terug 
bij een uitvoeriger bespreking van de hoofdstukken VI tot en met 
VIII waarin de invloed van Stahl op enkele belangrijke christelijk
politieke leiders van de vorige eeuw aan de orde komen. In deze 
hoofdstukken ligt de grate en actuele betekenis van Dr. Fafie's 
boek. 
Uit de polemische geschriften, die in de dertiger jaren en na de 
tweede wereldoorlog in de strijd over het bestaansrecht van chris
telijk politieke partijen verschenen, blijkt immers dat de naam van 
Stahl, als ze viel, diende om aan te tonen hoe troebel de geestelijke 
bronnen wel zijn waaruit het christelijke partijwezen zou zijn 
ontstaan en zou worden gevoed. Dit verwijt is begrijpelijk omdat 
ook uit de studie van Dr. Fafie blijkt hoezeer het denken van 
Scholten verbonden was met het Pruisische, militaire, monarchale, 
conservatief Lutherse stempel van de Stahl's omgevende leef- en 
denkwereld. Maar dan moet daar toch wel het een en ander naast 
en tegenover worden gesteld. 

In de eerste plaats dat Stahl in zijn dagen en in het oog van zijn 
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tijdgenoten in menig opzicht een 'doorbraak'-figuur moet zijn ge
weest. Op dogmatisch gebied in zijn afwijzing van een eenzijdig 
'drijven' van de rechtvaardigingsleer door het benadrukken van de 
betekenis van de menselijke wilsdaad in de bekering en van bet 
'nieuwe zijn' dat daarna aan de dag treedt; anderzijds ook door de 
waarde die hij hechtte aan het de gehele samenleving doortrek
kende 'zedelijke rijk', waarin de tekenen van Gods wereldplan her
kenbaar zijn gebleven. Op kerkelijk gebied door zijn strijd tegen 
het grootst-gemene deler oecumenisme van het Unionisme en zijn 
pleiten voor een evangelische katholiciteit, die samenwerking met 
rooms-katholieken mogelijk zou doen zijn op de basis van een 
kern van belijden, die beide confessies gemeen zouden hebben. 
Op sociaal gebied in zijn bereidheid om zelfs van het socialisme 
nog iets te leren: door zijn aandacht voor de onhoudbaarheid van 
het onbeperkt Iiberale concurrentiebeginsel dat sociaal onrecht 
voortbrengt; door zijn pleiten voor productie- en consumptie ge
meenschappen, al was hij tegen de vorming van vakverenigingen! 
Op staatkundig gebied door zijn pleiten voor een constitutionele 
monarchie en voor het publiekrechtelijke karakter van de staat. 
In de tweede plaats maakt Dr. Fafie duidelijk dat Groen van Prin
sterer, die wei de Nederlandse Stahl genoemd werd, zijn hoofd
werk 'Ongeloof en Revolutie' schreef, voor hij iets van Stahl had ge
lezen, zodat hij de lectuur van diens werken later aileen in voet
noten bij Iatere drukken kon verwerken en positief waarderen. 
In de derde plaats, en dit is wei het belangrijkste gezichtspunt, 
blijkt dat noch Groen, noch een van de andere voormannen ooit 
Stahl's denkbeelden zonder meer en onkritisch hebben overge
nomen. Uit de analytische beschrijving van Dr. Fafie heb ik eerder de 
indruk overgehouden dat zelfs Groen, die ongetwijfeld bet dichtste 
bij hem stond, enkele van diens denkbeelden zo heeft omgebogen 
dat de vraag gerechtvaardigd is of hij zichzelf wei voldoende kende, 
toen hij, na Stahl's vroege dood, als vurig pleitbezorger en biograaf 
van de door de heersende Iiberale kringen zozeer gesmade denker, 
in het krijt trad. 
Waar Stahl, pleitend voor een Christelijke staat zijn vertrouwen 
stelde in de patriarchale orde van de christelijke standen en de 
christelijke monarchie, denkt Groen in wezen 'republikeins' als 
hij zijn vertrouwen stelt op een overheid-met-de-Bijbel die door de 
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Kerk 'bij het Woord' wordt gehouden. Zijn liefde voor de Oranje
dynastie is daarom dan ook niet gebaseerd op een monarchaal be
ginsel, maar heel concreet historisch op de rol van het Oranjehuis 
in de door God geleide geschiedenis des Vaderlands. 
Vandaar ook Groen's veel kritischer instelling tegenover de rooms
katholieken en zijn weigering de opstand tegen Spanje als een re
volutie te kenmerken. 

Wanneer Groen over revolutie spreekt dan bedoelt hij niet aller
eerst een historisch gebeuren, maar, met Stahl, 'de staatsleer die 
sinds 1789 het denken der volken en de staatsinstellingen beheerst, 
de wetmatige en eeuwige verhoudingen omkeert, de mens tot 
schepper en centrum van de geestelijke wereld maakt, de volks
souvereiniteit, de onbeperkte vrijheid, de gelijkschakeling van de 
maatschappelijke standen, de afschaffing der traditionele en histo
rische wetten, het offeren van verkregen rechten aan de eisen van 
het openbaar welzijn, eigendom als diefstal predikt, elke onafhan
kelijke macht als tyrannie aan de kaak stelt en geen enkele rege
ring aanvaardt dan die een verantwoordelijk werktuig en dienares 
is van het souvereine volk'. 

Hoezeer deze uitlatingen herinneren aan het traditionalistische en 
legilimistische denken van Stahl, toch blijft het voor mij een 
vraag of Groen in wezen niet verder van Stahl afstaat dan door Dr. 
Fafie wordt aangenomen en, mede daardoor, ook het christelijk
historische denken in Nederland van het begin af verder van het 
Duitse conservatieve nationalisme, omdat Stahl, zich in rechts
philosophisch opzicht aansluitend bij de historische school, toch 
sterk beinvloed is door het statische natuurrechtelijke denken, 
terwijl Groen (en zeker Lohman) door zijn konsekwente terug
grijpen op de reformatie als bevrijdingsbeweging, een dynamische 
element heeft opgenomen en mede daardoor met meer recht dan 
Stahl het verwijt van een star conservatisme kon afwijzen. De 
denkbeelden van de revolutie konden z.i. zelfs heilzaam werken als 
ze los werden gemaakt van het anarchistische beginsel waaraan 
ze vastgehecht zijn. Hoe de Nederlandse christelijk-historische 
leiders telkens weer, ook als zij bij Stahl's denkbeelden en for
muleringen aansluiting zochten, tegelijk diens gedachten zo 'ver-
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taalden' dat er iets uit de bus kwam dat wezenlijk toch iets an
ders is, blijkt het duidelijkste uit de uitvoerige analyse die Dr. 
Fafie geeft van de herkomst en geschiedenis van Stah's leuze 
'Geen majoriteit, maar autoriteit'. De modulatie daarvan in het 
huidige C.H.U.-beginselprogram herinnert in elk geval in vrijwel 
niets meer aan Stahl's 'meerderheid' van kiesgerechtigde hogere 
en middengroepen en hun belangen en aan de 'autoriteit' van de 
vorst, die geacht werd op te komen voor het christenvolk achter de 
kiezers, om zo naar Gods opdracht aan heel het volk gerechtigheid 
te brengen. Door deze modulatie werd overigens geheel in de lijn 
van Lohman gehandeld die, hoewel aansluitend bij de idee van 
Stahl's zedelijke rijk, diens christelijke staat afwees en pleitte voor 
een protestantse staat, waarin de invloed van christelijke persoon
lijheden kan bewerken dat overheid en volk tezamen Gods recht 
trachten te verwerkelijken. Niettemin sloot hij zich in sommige 
opzichten toch weer nauwer bij Stahl aan dan dat bij Kuyper het 
geval was. (betekenis van de monarchie, algemeen kiesrecht). Kuy
per stond, blijkens Dr. Fafie's analyse, dichter bij Stahl in diens 
onderscheiding tussen de Kerk als innerlijk geloofsrijk en de Kerk 
als instituut, in diens beroep op de 'natuurlijke godskennis' van 
de overheid en op de scheppingsordeningen. Maar anderzijds is voor 
Kuyper de afstand tussen de (saeculiere) staat en de Kerk en het 
christenvolk nog groter dan bij Lohman en is zijn basis voor de 
christelijke partijvorming in de dubbele praedestinatie een onder
stelling, die door Stahl hardgrondig zou zijn afgewezen als fervent 
bestrijder van dit calvinistische leerstuk ! 

Uit de aard der zaak moeten onze samenvattingen en kantteke
ningen bij Dr. Fafie's brede analyses van de geestelijke relaties van 
de 'vaderen' van het protestants christelijk politieke Ieven hier te 
Iande met de gedachtenwereld van Stahl, beknopt blijven. We ho
pen echter wei duidelijk te hebben gemaakt dat het in Dr. Fafie's 
hoek om meer gaat dan een interessant historisch relaas. De schrij
ver eindigt de duitse samenvatting van zijn proefschrift met de con
statering 'mit diesen Dingen sind wir in unserer Zeit noch nicht fer
tig'. We zU.llen er ook wei nooit helemaal klaar mee komen! Maar 
het zou niettemin toch wei goed zijn om er wat meer mee bezig te 
zijn. Vooral nu hier te Iande, wat de christelijke politiek betreft, op-
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I, 

nieuw het onderste hoven moet komen om de principiele en prak
tische bezwaren tegen een politiek samengaan van rooms-katho
lieke en protestants christelijke partijen te overwinnen. 
De lezing van Dr. Fafie's goed gedocumenteerde, doorwrochte en 
boeiende studie over een beslissende periode in de geschiedenis 
van het christelijk politiek denken zal daarbij zeker van groat 
nut kunnen zijn. 

Medewerkers aan dit nummer: 

ds. F. H. Landsman; oud seer. generaal van de Nederlandse Her
vormde Kerk. 

drs. B. Woelderink; gemeente-archivaris van Deventer. 
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PAPIEREN VAN H. W. TILANUS 
IN ALGEMEEN RIJKSARCHIEF 

Op bet Algemeen Rijksarchief (ARA) is onlangs de inventarisatie 
voltooid van de papieren van dr. H. W. Tilanus. 
Zoals bekend was Tilanus (1884-1966) van 1922 tot 1963 lid van de 
Tweede Kamer voor de CHU; van 1939 tot 1963 trad hij op als 
fraktievoorzitter. Van 1917 tot 1939 was hij secretaris van de Unie 
en van 1939 tot 1958 partijvoorzitter. 

De papieren van H. W. Tilanus, geordend door G. H. de Kinkelder, 
medewerker van de Tweede Afdeling van bet ARA, vormen voor de 
geschiedenis van de CHU een aanvulling op bet archief van A. F. 
de Savornin Lohman, (1837-1924) wiens papieren zich eveneens op 
bet ARA bevinden. 

Tot de interessantste stukken uit de collectie-Tilanus behoren on
der meer de aantekeningen die hij heeft gemaakt van de vergade
ringen van de CHU-Tweede Kamerfraktie tussen 1922 en 1939. 

Archief B. C. Lohman 

Voorts is een inventaris vervaardigd van de papieren van jhr. mr. 
B. C. de Savornin Lohman (1883-1946). Jhr. mr. B. C. de Savornin 
Lohman was van 1926 tot 1946 lid van de Eerste Kamer voor de 
CHU. Van 1929-1946 leidde hij de CH-senaatsfraktie. 

Naast stukken, betrekking hebbend op zijn politieke arbeid bevat 
dit archief papieren, verband houdend met zijn professoraat. Jhr. 
mr. B. C. de Savornin Lohman was van 1922 tot 1946 hoogleraar 
in bet staatsrecht aan de R.U. te Utrecht. 

Bij deze collectie bevinden zich ook enkele stukken van jhr. mr. 
M.A. de Savornin Lohman, die van 1888 tot 1891 gouverneur was 
van Suriname. 

Voor bet raadplegen van beide archieven gelden beperkende be
palingen. Voor inzage van de stukken en bestelling van de inven
taris kan men zich in verbinding stellen met de Tweede Afdeling 
van bet Algemeen Rijksarchief; Bleijenburg 7 in Den Haag. 

H. van Spanning 
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Boekrecensies 
WONINGMARKT·ONDERZOEK 

Drs. R. den Dunnen, Reeks Bouwbeslissers. 
Samsom/Bouwcentrum, Alphen a/d Rijn, 1974. 

Het ligt voor de hand, dat met het afnemen van de kwantitatieve woning· 
nood, de behoefte aan betrouwbare gegevens voor het opstellen van een 
landelijk, regionaal en gemeentelijk woningbeleid zou toenemen. Woning
marktonderzoek moet die gegevens verschaffen, antwoord geven op vragen 
als: wat moet er gebouwd worden, hoeve·el, waar, voor wie, op welh termijn, 
tegen welke prijs? 
Sinds 1967 is er een reeks woningmarktonderzoeken verricht. De auteur van 
het hierboven vermelde boek is van het begin af aan betrokken geweest bij 
het ontwikkelen en uitvoeren van deze vorm van onderzoek. In opdracht 
van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft hij een 
evaluatieonderzoek verricht naar een aantal woningmarktonderzoeken. 
In dit boekje - 67 pagina's - poogt hij het verschij,nsel woningmarktonder
zoek nader te analyseren. Aohtergronden, verschijningsvormen, effe.kten en 
2!Wakke elementen van dit verschijnsel komen aan de orde. Op duidelijke en 
overzichtelijke wijze wordt de problematiek behandeld. 
Het boekje lijkt me niet gesohreven voor woningmarktonderzoekers -
daarvoor blijft het te oppervlakkig -, maar met name voor de direkt blj 
het bouwbeleid betrokkenen - zeker voor staten- en gemeente·raadsleden -
Is het lezenswaardig. In dit verband is het interessant te vermelden, dat uit 
het onderzoek van de sohrijver bleek, dat minstens 40% van de betrokkenen 
bij het bouwbeleid in het geheel geen kennis hadden genomen van het voor 
hun regia gehouden wonlngmarktonderzoek. Slechts 34% van de responden· 
ten vond, dat het onderzoek voor hun werk enig nut had. 
Gezien de kostbaarheid van zo'n onderzoek zijn dat bedroevende resultaten. 
Welllcht is het daarom zinvol daar wat kanttekeningen bij te plaatsen, te· 
meer daar den Dunnen er niet nader op in gaat. Is het soms zo, dat voor 
vele woningmarktonderzoeken de achtergrond is met de resultaten meer 
medewerking te krijgen van de rijksoverheid bij het regionale bouwbeleid, 
dan die resultaten te verwerken in het beleid zelf? Of zijn de resultaten te 
weinig brui•kbaar voor het beleid? Als dat laatste juist is, dan is lezing van 
dit boekje nuttig, omdat er veel aanbevelingen in gedaan worden om die 
bruikbaarheid te verg.roten. Toch zal naar mijn mening de waarde van zulk 
verbeterd onderzoek betrekkelijk blijven. Veel informatie zal immers weinig 
'hard' ziJn; Of vanwege de te klelne steekproef (gaat een rol spelen bij het 
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verder splitsen van kategorieen) of vanwege het gebrek aan kennis, inzicht 
en uitdrukkingsmiddelen van de respondenten. 
Op basis van een gedegen woningmarkt-onde·rzoek kan een weinig inventieve 
cl-ichee-wijk gebouwd worden, waardoor bijvoorbeeld het beoogde doorstro
mingseffekt toch nog de mist in gaat. Daarentegen kan een kreatief bouw
team ondanks het gemis aan zo'n gedegen onderzoek een wijk scheppen, 
die zelfs verstokte buurtbewoners hun honk doet verlaten. lmmers onder
zoeksresultaten hebben vaak moeilijk te kombineren uitkomsten: veilige 
rusti-ge straat - auto's voor de deur - geen doole buurt - veel groen -
laag koop/huur·bedrag. Met zo'n willekeurig lijstje verlangens ben je afhan
kelijk van de k·reativiteit van ontwerpers en boowers. 

Met deze kanttekeningen wil ik het woningma~kt-onderzoek niet tot hobbyisme 
of bestuurlijke statussymboUek degraderen, maar aangeven, dat gering ef
f.ekt van zulk onderzoek vaak buiten het onderzoek gelegen is. En juist dat 
aspekt ontbreekt aan dit boekje. Oat is geen verwijt aan de auteur. Zijn 
beschouwing is zonder dat aspect interessant genoeg om ook anderen dan 
onderzoekers - bestuurders, bouwers, ontwe~ers - de hand in eigen 
boezem te doen steken. Zeker nu de eerste vlaag van het modeverschijnsel 
woningmarkt-onderzoek wat wegebt en teleurstelling het onderzoek zelf tot 
zondebok dreigt te maken. 

gerrit de bruyn 

INSPRAAK IN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEID 

Drs. H. P. G. Hoorn, Reeks Bouwbeslissers. 
Samsom/Bouwcentrum, Alphen a/d Rijn, 1975. Prijs f 22,50. 

Aan de lange reeks studies, die de laatste jaren verschenen is over het in
spraak·verschijnsel, is er een toegevoegd door drs. Hoorn. Hoewel zijn studie 
weinig verrassende konldusies of originele suggesties bevat - dat kan ook 
nauwelijks na zo'n stroom publikaties - verdient die zeker de aandacht van 
hen, die nauw bij de ins.praakproblematiek betrokken zijn. 
Hoorn heeft namelijk een inventarisatie sameng·esteld van de toegepaste in
spraakprocedures in de 17 grootste gemeenten van ons land. Op grand van 
een analyse van die procedures komt hij tot een ree·ks konklusies en aanbeve
Hngen. Het derde deel van het boek bestaat uit een uitgebreide inspraakbi
bliografie (bijna 80 pagina's •lang), waardoor het goed kan dienen als gids 
voor hen die zich in het inspraakverschijnsel willen verdiepen. 

Terecht merkt Hoorn op, dat zijn konklusies en aanbevelingen vanuit zijn 
persoonlijke visie worden gegeven. Daa~mee zegt hij op eufemistisohe wijze, 
dat het verband tussen deel 1 - de lnventarisatie van de 17 gemeenten -
deel 2 nogal vaag is. Ook de theoretische onderbouw ontbreekt hoegenaamd. 
Zelfs de waardevolle literatuurinventarisatie In deel 3 wordt daartoe niet 
aangewend. 

Hoe dan ook, wie betrokken is bij het vallen-en-opstaan-wereldje van de 

140 



lnspraak In de ruimtelijke ordening kan troost zoe ken in deel 1, zijn persoon
lijke visie toetsen aan die van Hoorn om dan diep adem te halen voor hij 
aan de veel arbeidsintens·ievere procedure begint, die tot behoud van de 
demokratle noodzakelij1k zijn. Dlt boek Ievert daartoe zeker een bi]drage. 

J. C. H. Blom: 'De muiterij op de Zeven Provincien' 
ultgave Unleboek b.v., Bussum; 281 biz., alsmede uitvoerig noten
apparaat en register; prljs: f 57,50. 

In deze dissertatie onderzoekt de auteur de reakties op de muiterij op de 
'Zeven Provincien', van de zijde der overhe·id en de diver:;e politieke partijen. 

Het proefsohrift wordt geopend met een schets van de politieke en maat
sohappe.Jijke situatie in ons land, in de jaren dertig. De auteur omschrijft deze 
situatie als 'een b~rlijk verzuilde maatsohappij, in een crisisperiode. 
Daarna volgt een uitvoerige besohrijving van het verloop der muiterij. 

De gebeurtenissen rood de 'Zeven Provinclen', die in februari 1933 plaats 
hadden, kregen een bijzonder karakter doordat In april van dat jaar, na een 
Kamerontbinding, verkiezingen voor de Tweede Kamer werden gehouden. 

De reaktles op de muiterij kan men in algemene zin samenvatten onder het 
begrip: gezagsversterklng. 
In deze uitvoerig gedocumenteerde studie betoogt Blom dat de betekenls en 
het verband met de muiterij geringer is geweest dan op grond van reakties 
ult die tl]d veelal werd aangenomen. 

De gezagsversterklng was bi] diverse partijen reeds voor de muiterij aan 
de orde gesteld in de concept-verkiezingsprograms. Het pastte in de politieke 
en maatsohappelijke situatie van die tijd. Dit geldt, aldus Blom ook voor een 
deel van de maatregelen die het departement van Defensie nam, die gedeel
telijk aansloten In de reeds in gang gezette bezuinigingspolitlek. 

Dr. Blom enkent dat de reakties in de SOAP op de muiterij aanvankelijk te
genstrijdig waren, waardoor de kritiek van extreem links en 'rechts' we·rd 
versterkt. Het totaalbeeld past zijns inziens eohter geheel in de reeds in 
gang gezette koers van de SOAP naar integratie met de 'burgerlijk verzullde 
maatsohappi]'. Hoewel de muite·rl] op korte termijn het lsolement van de 
SOAP heeft verstef'lkt, heeft 'de Zeven Provincien' op langere termijn dit 
lntegratieproces naar zijn mening eerder bevorderd. 

De gememoreerde Kamerontbinding had plaats nadat het Kabinet bij behan
deling van een wetsontwerp tot de bezuiniging en inkrimping van een aantal 
kantongerechten, het onaanvaardbaar had uitgesproken. 

De auteur toont aan dat het kabinet reeds voor het uitbreken van de muiteri] 
tot het stellen van de kabinetskwestie op dit punt had besloten. Daarmee 
wonk tevens het destijds - onder andere door SDAP-Ieider Albarda -
opgeworpen verwijt dat het kabinet deze betrekkelijk ondergeschikte kwestie 
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aangreep, om een verkiezingsstrljd op bas·is van de muiterl] en de gezags
kwestie, uit te Iokken, als onjuist bestempeld. 

Wellicht zal nauwkeurige studie In de toekomst, op details, nog enkele cor
recties kunnen opleveren, van het beeld dat de auteur van de reakties op 
'de Zeven Provincien' schetst. 

Als totaal oordeel kan echter gezegd worden dat dr. Blom met deze dls
sertatle een uitstekend stuk geschiedsschri]ving heeft gepresenteerd. 

v. Sp. 

M. P. C. van Schendelen: 'Parlementaire lnformatie; besluitvorming en 
vertegenwoordiging'; 
ultg. Unlversitaire Pers, Rotterdam; 219 biz. + aanhangsel; pri]s f 32,50. 

In deze dlssertatie heeft Van Sohendelen onderzocht via welke bronnen een 
Kamerlid zich bij zijn oordeelsvonning informeert en welke bronnen voor 
hem de grootste betrouwbaarheid genieten. 

Voorts onderzoekt de auteur hoe de koppeling plaats heeft tussen individuele 
en collectieve besluitvormlng In het parlement. Vervolgens vergelijkt hij de 
infonnatiemethodiek tussen de Nede!'landse Tweede Kamer; het Engelse 
Lagerhuls en het Amerikaanse Congres. 

De studie bevat een reeks interessante gegevens. Zo blijken wetensohappe
liJke bronnen; de departementen; de ministers en het eigen archief voor de 
Kamerleden veel betrouwbare gegevens te bevatten. Weinig vertrouwen ge
nleten aktle- en protestgroepen; massamedia en publieke opi11iemetingen. 

Bij de grote frakties blijkt de deskundige meer gevolgd te worden door de 
overlge ,Jeden dan bij de middelgrote frakties. 
De deskundigen van de grote fraktles (PvdA; KVP) steunen meer op weten
sohappelijlke bronnen dan de specialisten van middelgrote frakties. 

Dlt boek geeft veel interessant materiaal over de besluitvorming van de 
Kamer! eden. 
Wei moet worden opgemer·kt dat deze studie rijk is aan wetenschappelijk 
vakjargon dat voor bultenstaanders vrijwel onleesbaar is. Daarbi] ri]st de 
vraag In hoeverre de sociale wetenschappen niet (gaan) lijden aan ondoor
drlngbaarheld voor belangsteJ.Iende bultenstaanders. 

H. Daalder (red.) 'Parlement en politieke beslultvormlng In Nederland'; 
uitg. Samsom; Alphen a/d Ri]n; 120 biz.; prijs f 18,90. 

Dit boek bevat de bewer~te tekst van lezingen die op 3 november 1973 voor 
de Nedel"landse Kring voor Wetenschappen der Politiek, in Den Haag weroen 
gehouden. Aohtereenvolgens treft men de bijdragen aan van mr. W. J. Geert-
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sema ('Kablnet en parlement; spe.l en spelregels'); mr. J. J. Vis ('Parlemell'l:alre 
pretenties; praktijken en problemen') en mr. K. Millenaar (Parlement en be
leldsambtenaar). 
In het tweede deel van dlt boek geeft prof. dr. H. Daalder een verslag van 
een reeks enquettes, die door de faculteit voor politieke wetenschappen 
van de Leidse Universiteit zijn gehouden. 

Nagekomen: 

J. v. d. Doel en A. Hoogerwerf (red): 'Gelijkheid en ongelijkheid in Nederland' 
uitg. Samsom; Alphen a/d Rijn; 312 biz.; f 35,40. 

Mr. H. Franken: 'Maat en regel' (oratle) 
uitg. Gouda Quint b.v.; Amhem. 

Groen van Prinstererstichting: 'Partij en Politiek' 
uitg. De Vuurbaak; Groningen. 

Rosentahl; Van Sohendelen; Scholten: 'Ministers, ambtenaren en parlemen
tariers In Nederland' 

uitg. Tjeenk Willink, Groningen; 218 biz.; f 30,-. 

C. D. Saal (red.) 'Woonnood = Welzijnsnood' 
uitg. Samsom, Alphen a/d Rijn; 157 biz. 
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Ontvangen boeken : 

H. Brugmans: 'Brandbrief aan de Christenen van Europa'; 
ultg. Van Gorcum, Assen; 80 biz.; f 11 ,-; 

M. H. K. van der Graaf: 'Psyohologische aspecten van de organlsatie' 
uitg. Samsom, Alphen a/d Rijn; 274 biz.; 

A. P. van der Made: 'Politieke Orientatie; een handleiding voor onderwijs en 
vormingswerk' 

uitg. Samsom, Alphen a/d Rijn; 135 biz.; 

J. M. Moerdijk; P. Sluimer: 'Taalgids voor de ambtenaar' 
(vijfde gewijzigde druk) 

uitg. VUGA, Den Haag; 256 biz. (paperback); f 26,50; 

R. A. Roe: 'Links en Reohts in een empirisch perspectief' 
uitg. Swets en Zeitlinger, Lisse; 234 biz.; f 29,65; 

H. H. Vleesenbeek: 'Vijftig jaar Sovjetunie' 
uitg. Universitaire Pers, Rotterdam; 241 biz.; f 19,50. 
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