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DE PLAATS EN DE BETEKENIS VAN DE PROVINCIE 
IN HET BESTUUR 

door Jhr. Mr. L. E. de Geer van Oudegein. 

Enige feitelijke gegevens. 

Ter uitvoering van de GrOilldwet geeft de Provtnciewet van 25 januarl 
1962 bepe.Ungen met betrekking tot de inrichting, de samenstelldng en 
de bevoegdheid van het provinc:iaal bestuur. 
Het bestuur bestaat uit provinciale staten, gedeputeerde staten en de 
comm.issaris der J.ronmgin. 
Provinciale staten bestaa.n uit een aa.ntal leden. dat varieert van mdni
maal 39 leden in een provincia met nUlnder dan 200.001 inwoners tot 
maximaal 83 leden in een provincia met meer dan 2.500.000 inwoners. 
De comrn1ssa.ris der koningin 2lit de vergadering van provinclale staten 
voor en heeft daarin slechts een raadgevende stem. 
Gedeputeerde staten bestaa.n, ongeacht het aa.ntal inwoners van de 
provilooie, uit zes door provinciale staten uit hun midden gekozen 
leden. De commissaris der koningin zit de vergadering van gedeputeerde 
staten voor en heeft daarin stem. 
De oommissaris der ko:ning:in wordt door de koningin benoemd, uiter
aard onder ministeriele vera.ntwoordelijkheid. 

De plaats. 

>rn - Wil men de plaats van de provincie in het bestuur leren kennen, 
dan is het nodig het bestuursstelsel in ons land en de structuur 
daarvan te bezien. 
Daarbij zullen wij ons ervan bewust moeten zijn, dat de historie 
een rol speelt. Kennisname daarvan leert ons, dat het bestuur in 
ons land tot ontwikkeling is gekomen in de provincies en de ge
meenten. Vooral de eersten speelden een belangrijke rol, voordat, 
aanvankelijk opgedrongen door de Franse overheersing en daarna 
bij het tot stand komen van het koninkrijk, er sprake was van een 
centraal gezag. 
Deze historische ontwikkeling heeft tot twee tegengestelde ge
volgen geleid. 
Enerzijds werden de provincies door het centraal gezag sterk in 
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haar mogelijkheden beknot uit vrees voor een terugkeer van de 
oude situatie met een zodanige bestuursmacht voor de provincies, 
dat het centraal gezag geen kans zou krijgen. Dit heeft ertoe geleid, 
dat de provincies meer dan een eeuw lang achtergebleven zijn in 
haar ontwikkeling als deelhebbers aan het bestuur. 
Het tegengestelde gevolg van de historische ontwikkeling is te 
vinden in de afkeer, die men in ons volk aantreft, van een grote 
concentratie van bestuursmacht bij het centrale bestuur. De ge
meenten hebben daarvan kunnen profiteren. Minder aan banden ge
legd dan de provincies hebben zij binnen het bestuur in het 
koninkrijk vanaf het begin een ontwikkeling kunnen doormaken, 
die paste bij de steeds weer nieuwe eisen, die gesteld werden. 
Berst na het tot stand komen van de hiervoor genoemde provincie
wet in 1962 ontstonden voor de provincies betere mogelijkheden 
haar plaats in ons gedecentraliseerd bestuursstelsel in te nemen. 
Sedert dien is er sprake van een stormachtige ontwikkeling op bet 
provinciale erf. 
Ben gedecentraliseerd bestuursstelsel gaat ervan uit, datal datgene, 
wat zonder schade aan het geheel door kleinere bestuurseenheden 
- provincies, gemeenten en waterschappen- kan worden gedaan, 
ter beslissing aan die eenheden moet worden overgelaten. De filo
sofie, die daar de grondslag voor vormt, houdt in, dat de verant
woordelijkheid moet worden gespreid, dat geprofiteerd moet 
worden van de kennis en het inzicht van velen en dat de burgers, 
die door tal van bestuursbeslissingen in hun vrijheid worden be
perkt en er in hun welzijn van afhankelijk zijn, de beste mogelijk
heden moeten hebben invloed uit te oefenen op de samenstelling 
van de bestuursorganen en op de beslissingen, die zij nemen. 
Niet verzwegen mag worden, dat de practische uitvoering van dit 
gedecentraliseerd bestuur moeilijkheden meebrengt. Ben eerste 
moeilijkheid is gelegen in de afbakening van de bevoegdheden. 
Vastgesteld moet worden, dat in onze steeds gecompliceerder wor
dende maatschappij het gevaar, dat locaal dan wel provinciaal ge
nomen besluiten schade doen aan het geheel, meer op de voor
grond treedt. Ben andere moeilijkheid komt vooral in de laatste 
tijd sterk naar voren. Bij het toenemen van de vraagstukken, in 
aantal en in zwaarte, waarmede de besturen zich hebben bezig te 
houden, wordt het steeds moeilijker de bestuurders te vinden, 
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die daartegen opgewassen zijn en de tijd beschikbaar kunnen en 
willen stellen om aan het bestuur deel te nemen. 
De stormachtige ontwikkeling in de provinciale activiteiten bestaat 
voor een deel in het inhalen van een achterstand. Zij wordt in de 
hand gewerkt door de ons opgelegde noodzaak tal van vraag
stukken over een grater territoir dan dat van de gemeente tot 
een oplossing te brengen. Daar komt bij, dat de rijkswetgever de 
angst voor het provincialisme heeft afgelegd en zich bewust is 
geworden van de bestuurlijke mogelijkheden, waar de provincies 
over beschikken. In de laatste jaren zijn tal van wetten tot stand 
gekomen, waarin de zorg voor de uitwerking en de uitvoering aan 
de besturen van de provincies zijn toevertrouwd. Het is in het 
bijzonder de heer Kruisinga geweest, die als staatssecretaris van 
volksgezondheid in dezen baanbrekende initiatieven heeft genomen. 

De betekenis. 

Welke betekenis aan de provincia iln het geheel van ons bestuur kon 
worden toegekend zal blijken bij het bezien van de activiteiten op het 
provinciale erf. Ik wil proberen daarbij enig licht te verschaffen. Ik 
doe dit niet in de vorm van een uitputtende opsomming. Wie daaraan 
behoefte heeft wende zich tot een van de provinclebesturen. Van meer 
belang lij.kt mij een beeld te geven van de sectoren van het maatschap
pelijk leven, waarmee de provincia zich bezig houdt, en Vattl< de wijze, 
waarop zij daarin binnen treedt. Ik maak daarbij niet steeds onder
scheid tussen de beide organen, provinciaJe en gedeputeerde sta;ten. 
De speciaJe aan de commissaris der kon:ingin opgedragen taken en 
toegekende bevoegdheden laat ik buiten beschouwing. Wel wijs ik erop, 
dat deze ambtsdrager, aanvankeliJk gedacht als de man van het rijk 
ter bewaking van de rijksbelangen, :iln toenemende mate man van de 
provincie is geworden, al komt zijn jaarwedde nog steeds voor rekening 
van het rijk. 
De activiteiten van de provincia laten zich globaaJ indelen in een zestal 
groepen, die ik aanduid a1s 
1. het geven van regels in provinciale verordeningen, een stuk wet-

geving dus; 
2. het op eigen i!ndtiatief op zich nemen van taken; 
3. het ter uitvoering van wettelijke voorschriften verrichten van taken; 
4. bet uitoefenen van contr6le op andere bestuursorganen; 
5. het coOrdineren en stimuleren van andere bestuursorganen en van 

maatschappelijke organisaties; 
6. administratieve rechtspraak. 
Over ieder van deze groepen een enkel woord ter toelichting. 
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1. Het tot stand brengen van provinciale verordeningen kan plaats 
hebben ter vervulling van een door de wet opgelegde plicht, het 

kan ook voortkomen uit eigen provinciaal initiatief. Een recent 
voorbeeld van het eerste vormen de verordeningen, waarin de pro
vincie een uitwerking geeft van in de wet op de waterverontreini
ging gegeven regels. Het tweede komt nogal eens voor, wanneer in 
een dringende behoefte aan voorschriften niet of nog niet door 
een wet is voorzien. Zo gingen aan de wet op de waterverontreini
ging en aan de ontgrondingswet reeds provinciale verordeningen 
vooraf. Over het algemeen kan worden gesteld, dat de provincies 
er sneller in slagen in zich voordoende behoeften te voorzien dan 
het rijk. 
2. Het op zich nemen van taken sluit bij het tot stand brengen 

van verordeningen aan. Het is immers duidelijk, dat over het 
algemeen aan de provincie dan ook de taak zal toevallen de zorg 
op zich te nemen voor de handhaving van de in die verordening 
gegeven voorschriften. Een ander voorbeeld is de zorg voor de 
boezemwateren, waarop de waterschappen hun overtollig water 
lozen of waaruit deze een tekort aan water aanvullen. De provincie 
Friesland en voor een belangrijk deel ook de provincie Utrecht 
namen deze zorg op zich. In andere provincies wordt deze taak 
ook wei door waterschappen vervuld. Het is duidelijk, dat deze 
kens niet onaanzienlijk financiele consequenties heeft; de water
schappen dragen de kosten immers uit de omslag van de inge
landen. de provincies uit de algemene belastingmiddelen, die haar 
uit het provinciefonds toevloeien. Andere voorbeelden zijn de zorg 
voor de voorziening in energie en in drinkwater. 
3. Van taken, die de provincie verricht op grand van wettelijke 

regelingen, noem ik een drietal voorbeelden. 
Een zeer veel omvattende en zware taak ligt op het terrein van de 
ruimtelijke ordening: het ontwerpen en vaststellen van streek
plannen. Voor de vervulling van onder meer deze taak staat het 
bestuur het apparaat van de provinciale planologische dienst ter 
beschikking met een niet onaanzienlijk aantal hoog-gequalificeerde 
deskundigen op dit terrein. 
Aan de provincie zijn grate bevoegdheden gegeven en daarmede 
dus grate verantwoordelijkheden opgelegd ten aanzien van het 
waterschapswezen. Daaronder valt de bevoegdheid bestaande wa-
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terschappen op te heffen en nieuwe op te richten. Dit betekent, dat 
het privinciebestuur verantwoordelijkheid draagt voor de organi
satie van het waterschapswezen. Deze verantwoordelijkheid heeft 
er in de laatste jaren toe geleid, dat, in het kader van schaalver
groting om de waterschappen ook in de toekomst hun taken goed 
te kunnen Iaten vervullen, alom tot de vorming van grotere een
heden is en wordt overgegaan. Een bestuurlijke reorganisatie dus 
op het terrein van de waterschappen. Voor de vervulling van deze 
moeilijke en veelomvattende taak, evenzeer als voor de uitoefening 
van de andere bevoegdheden op dit terrein, staat het provincie
bestuur het omvangrijk deskundig apparaat ten dienste van de 
provinciale waterstaat. 
Deze provinciale dienst staat ook ter beschikking van het bestuur 
ter zake van het derde hier te noemen voorbeeld: de zorg voor een 
veilige en regelmatige afwikkeling van het verkeer te land en te 
water, voor zover daarin niet door anderen wordt voorzien. 
4. Een controlerende taak vervult de provincie in beperkte mate 

ten aanzien van de gemeenten en meer ingrijpend ten aanzien 
van de waterschappen. Deze controlerende functie pleegt door de 
provincies aldus te worden vervuld, dat, wanneer aan goedkeuring 
onderworpen besluiten geen genade vinden in de provinciale ogen, 
gezocht wordt naar andere oplossingen, die het beoogde doel na
derbij kunnen brengen. Een belangrijk voorbeeld is gelegen in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen, die de goedkeuring van pro
vinciewege behoeven om rechtskracht te verkrijgen. In de goed
keuringsprocedure spelen bezwaren van burgers tegen door de ge
meente gegeven bestemmingen een rol. 
5. Het provinciebestuur kan, zonder dat dit in wetten of verorde-

ningen is vastgelegd, een waardevolle coordinerende en ook 
een stimulerende functie vervullen en doet dit ook. In tal van be
sprekingen met besturen van gemeenten en waterschappen, maar 
ook van op maatschappelijk terrein actieve verenigingen en stich
tingen wordt gezocht naar wegen, die ertoe kunnen leiden, dat zo 
goed mogelijk wordt voorzien in behoeften, die uit de samenleving 
naar voren komen. In vele gevallen worden gevonden wegen beter 
toegankelijk gemaakt door een provinciale subsidie. Als terreinen, 
waarop deze activiteiten zich afspelen, noem ik de volksgezond
heid, de bejaardenzorg, de sport, de recreatie, de maatschappelijke 
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dienstverlening, de cultuur, de economische ontwikkeling en de 
werkgelegenheid. 
6. Het is het college van gedeputeerde staten, dat op menig terrein 

met administratieve rechtspraak is belast. Het is een veelomvat
tende en bovendien een zeer verantwoordelijke taak. De beslis
singen zijn veelal voor de rechtzoekenden van groot belang. Als 
sprekend voorbeeld noem ik de uitspraken op grond van de bij
standswet ten aanzien van hen, die menen door de gemeente on
juist behandeld te zijn. 
Ik hoop, dat ik erin geslaagd ben in kort bestek enig beeld te 
geven van de plaats en de betekenis van de provincie in het bestuur. 
Dit beeld is geenszins volledig en bovendien summier. Het kan er 
echter wellicht toe bijdragen enig Iicht te doen schijnen, waar te 
lang duisternis heeft geheerst. Zo kan het duidelijk maken, dat de 
provinciebesturen het waard zijn, dat wij onze beste mensen erin 
brengen, die bereid en in staat zijn van hun kennis en inzicht en 
van hun tijd iets beschikbaar te stellen van het veelzijdig algemeen 
belang, dat op het provinciaal erf wordt gediend. ,. 
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lid Unieraad; docent aan de Gelderse Bestuursschool. 

B. Bol: geb. 1913; wethouder van Den Haag; was hoofd uitgeverij 
SAMSOM en direkteur Nieuwe Haagse Courant; lid Unieraad 
voorzitter Stichting Uniepers. 

Jhr. drs. P. C. A. Beelaerts van Blokland: geb. 1932; burgemeester 
van Amstelveen; voorts o.m. bestuurslid Ver. Nederl. Gemeen
ten; voorzitter Instituut Contact Randgemeenten. 

Jhr. Mr. L. E. de Geer van Oudegein: geb. 1907, lid van de Eerste 
Kamer; lid Prov. Staten van Utrecht; oud lid G.S. (Utrecht); 
oud-burgemeester; oud-voorzitter Unieraad. 
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DE PROBLEMATIEK VAN DE KLEINE GEMEENTEN 

door G. W. Baris. 

Inleiding. 

' ... en het bestaan van kleinere gemeenten 
is van groot belang voor de daarin wonende 
bevolking.' 

Uit: 'Burgemeester in dorp en stad', 
door Mr. G. C. van der Willigen*). 

De kleine gemeente komt m overwegende mate in ons land voor. Zo 
telde Nederland op 1 januari 1973 850 gerneenten, waarvan 318 met 
minder dan 5.000 inwoners, 228 met een inwonertal, gelegen tu.ssen 
5.000 en 10.000 en 168 gerneenten met minder dan 20.000, dooh meer 
dan 10.000. 
Deze bijdrage heeft als onderwerp de problematiek van die gemeenten, 
welke qua inwonertal eerder een grootte van 5.000 da:n 15.000 hebben. 
Zo'n gemeente zaJ in het algemeen een plattelandska.ra.kter vertonen. 
De ontwi:kkeling in de samenleving, de veranderingsprocessen, de 
scha.alvergroting zijn ook aan het bestuur van de kleine gemeente niet 
voorbijgega.a.n. Het diant de gevolgen daa.rvan te onderkennen en een 
adequaat bestuursbeleid te voeren. Public service in optimale vorm 
zaJ in dit verband een duidelijke taakstelling zijn. De burger, levend 
in 1974 in een kleine gemeente zal - evena.ls zijn evenknie in de middel· 
grote en grote gemeenten - ba.sisvoorzieningen wensen, die niet veel 
zullen verschillen van die, waarover zijn medeburger elders kan be
schilmten. De verschillen tussen stad en platteland vervagen! 
De bestuursproblematiek va:n de Nederlandse gemeenten zal ten aan
zien van een groot aantal taken identiek zijn. Da.arnaast zijn er evenwel 
bestuurlijke vraagstukken, die zich (in het bijzonder) in de kleine 
gemeenten voordoen. Deze bijdrage zal ze signaleren, zal daaraan aan
dacht schenken, waarbij een uitputtende opsomming en behandeling niet 
mogelijk is. 

Kleine gemeenten opheffen? 

Gelet op de omvang van de huidige en toekomstige overheidstaak 
op lokaal niveau en de onvolkomenheden, die aan het plaatselijk 

*) Bundel 'Zes burgemeesters van een lichting', 1973. 
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bestuur i.e. kleven, wordt regelmatig gepleit voor instelling van 
grotere eenheden van plaatselijk bestuur. (zie o.m. Nota Bestuur
lijke Organisatie, uitgebracht door de toenmalige CH-bewindslieden 
van Binnenlandse Zaken in het najaar van 1969). Zo wordt daarin 
gesteld, dat een gemeente met minder dan 3.000 inwoners in be
ginsel in een groter geheel moet worden opgenomen. Dit geldt 
eveneens t.a.v. de gemeente met een inwonertal tussen 3.000 en 
6.000, op welker gebied ingrijpende structurele wijzigingen te 
wachten zijn. Met betrekking tot de overige gemeenten in die 
inwonerklasse zal dit ook het geval dienen te zijn, indien blijkt, 
aldus de nota, dat zij niet voor hun taak berekend zijn. Dit laatste 
lees ik ·in die zin, dat tot opheffing moet worden overgegaan, in
diener onvoldoende bestuurskracht in de desbetreffende gemeente 
aanwezig is. Dit zal zich soms voordoen, ondanks alle inspanning 
van bestuurders en ambtenaren. Overigens: men vergisse zich in 
deze niet! 
Tenslotte vestig ik in dit verband de aandacht op het in 1973 door 
prof. dr. H. A. Brasz en prof. mr. S. F. L. Baron van Wijnbergen 
uitgebrachte BON-rapport (rapport bestuursonderzoek Oost-Neder
land) met voorlopig beleidsadvies. Volgens dit rapport zijn vele 
kleinere gemeenten vanuit bestuurskundig oogpunt niet in staat 
aan de eis van betere en uitgebreidere voorzieningen en dienstver
lening te beantwoorden. Uit vroegere onderzoekingen van het 
Sociaal-Wetenschappelijk Instituut, afdeling bestuurskunde, van de 
Vrije Universiteit is gebleken, dat de gemeente een minimale om
vang van ongeveer 15.000 inwoners dient te hebben. Beneden die 
grens (draagvlak) moet het gemeentelijk apparaat een relatief te 
grote krachtsinspanning in geld, tijd en personeel leveren. In het 
rapport zelf wordt gekonstateerd, dat bij gemeenten met minder 
dan 15.000 inwoners vaak gebrek aan hoger kader (personeel) voor 
de algemene dienst bestaat, omdat de richtlijnen van het rijk voor 
de maximaal toelaatbare salarissen niet toelaten in bepaalde ho
gere rangen ambtenaren te benoemen. 

Structuurschets en herindeling. 

Inmiddels, de jaren verstrijken! 
Blijven de opvattingen, neergelegd in de genoemde Nota Bestuur
lijke Organisatie gehandhaafd? 
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In de memorie van toelichting op de begroting 1974 van Binnen
landse Zaken lees ik, dat wijzigingen van de provmciale en gemeen
telijke indeling in het licht van de komende structuurschets voor 
de bestuurlijke indeling van Nederland en .le daarop gebaseerde 
gewestvorming dienen te worden bezien. l lverigens, zo zegt de 
minister, indien dergelijke wijzigingen in hd kader van het ont
werp van bedoelde schets niet problemat 1sch kunnen worden 
geacht en deze urgent zijn, dan zullen ze tot stand moeten kunnen 
komen. 
Gaarne stem ik in met de konstatering, dat er voldoende sterke, 
gemeentelijke eenheden nodig zijn voor de vorming van hechte en 
sterke gewesten. Herindeling is niet los te zien van de gewestc
lijke ontwikkeling. De grootte en de schaal van een gemeente moe
ten afgestemd zijn op haar taak in regionaal verband. 

Ruimtelijke ontwikkeling. 

Artik.el 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zegt, dat de gemeen
teraad voor het gebied buiten de bebouwde kom (het buitengebied) een 
bestemmingsplan vaststelt. Ook zonder deze plicht za1 elk gemeente
bestuur ongetwijfeld de noodzaak tot regeling van de bestemming en 
het gebrmk van het buitengebied inzien. De grote waarden, die hier
aan verbonden zijn, vragen om gemeentelijke zorg. 
De instalndhouding van bet landschap, de bescherming van gebieden 
van natuurwetenschappelijke betekenis, het gaaf houden van het oude 
cultuurlandschap, zijn taken, die de gemeenten - en vaak de kleine 
- door middel van haar ruimtelijk instrumentarium uitoefenen. Dat dit 
ruimtelijk beleid verder reik.t dan het belang van de plaatselijke ge· 
meensoha.p spreekt voor zich. 
Het gemeentebestuur in kwestie wordt in deze met allerlel belangen ge
konfronteerd. De natuur- en lalndsohapsbescherming, de landbouw, de 
rekreatie, het verkeer en de milieuaangelegenheden vormen kompo· 

1 nenten, die in het ruimtelijk kader in het besluitvormingsproces be
trokken worden. 
Het te voeren beleid za1 aan de hand van een planning in het bestem
mingsplan vertaald moeten worden. Het is evident, dat hieruit beper
kingen voortvloeien, met name voor de grondgebruikers vam het bui
tengebied. 

Landbouw en milieu. 

De landbouwer dient hierbij te worden genoemd, als degene, die 
bij voortduring woont en werkt in dit gebied. Daarbij moet tevens 
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worden gekonstateerd, dat de landbouw in het schootsveld van 
velen ligt, hetgeen bepaald niet benijdenswaardig is. Het is alom 
bekend: de boer, die ploegde (eeuwenlang) rustig voort. Hij heeft 
ons kultuurlandschap in stand gehouden. 
De mechanisatie, de kunstmest, de bestrijdingsmiddelen, de inten
sivering en schaalvergroting in de landbouw en de ruilverkaveling 
hebben een keerpunt gevormd. 
Ook op het platteland manifesteert zich de zorg voor al hetgeen 
zich random ons afspeelt. 
Lazing van mest en gier, het bezigen van chemische bestrijdings
middelen, de visuele vervuiling van het landschap door de oprich
ting van bij agrarische bebouwing behorende silo's, de hinder van 
stank van de z.g. bio-industrie zijn zaken, die grote aandacht van 
het bestuur van de kleine gemeente vragen. Het streeft hiervoor -
met anderen - naar oplossingen, waarbij een zeer zorgvuldige af
weging van belangen dient plaats te hebben. 

M.i. zullen en het gemeentebestuur en de landbouw naar verantwoorde 
wegen in deze moeten zoeken. Een synthase van belangen zaJ moeten 
worden bereikt. Een gezonde a.grarische bedrijfsontwikkeling zal naar 
mijn mening mogelijk moeten blijven, waarbij .ik mij realiseer, dat de 
toekomstige ontwiklkeMng va:n de landbouw van vele faktoren afhan. 
kelijk is (prijzen landbouwproduk.ten in EEG-verband, techn:ische mo
gelijkheden van produktievergroting enz.) Essentieel in deze problema
tiek is de gerec:htvaardigde wens, dat het inkomen van de gemiddelde 
a.grarier gelijke tred dient te houden met de welvaartstijging buiten de 
landbouw. Gelet op de achterblijvende prijsontwikkeling betekent dit, 
dat de prod.Uiktie per landbouwer moet stijgen. Dierveredeling en iln
tensivering van de nmdveehouderij vormen dan ook voor velen de weg, 
die daartoe leidt. Er zijn hierbij evenwel externe beperk.ingen, onder 
meer voortvloeiend uit het gemeentelijk beleid. Dat hierbij sprake is van 
een grote mate van verantwoordelijkheid van de zijde van het gemeen
tebestuur liet het vorenstaande reeds zien. 

Het gemeentebestuur zal in het kader van zijn planologisch beleid 
niet aan de karakteristieke landschappelijke elementen enz. voorbij 
kunnen gaan. Het is niet denkbeeldig, dat het door stringente be
stemmingsregeling gekonfronteerd wordt met verzoeken om plan
schade, die voor inwilliging vatbaar zijn. De behoefte doet zich 
hier sterk gevoelen aan een regeling van de rijksoverheid van de 
financiiHe konsekwenties van de bescherming van het landschap 
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(lees: buitengebied), welke een nationaal belang mag worden ge
noemd.*) 

Natuurlijk: schaalvergroting in de landbouw kan een bedreiging 
voor het landschap vormen. Een agrarische bebouwing c.a. kan een 
storend element zijn, terwijl die vergroting de milieuhygiene kan 
aantasten (denk aan de afvalproduktie). Met betrekking tot dit 
laatste zijn of worden er maatregelen genomen (o.a. in Gelderland 
fungeert sinds kart een z.g. mestbank, terwijl de zuiveringsschap
pen de nodige aktiviteiten ontplooien. 

Toepassing Hinderwet. 

De toenemende zorg voor de milieubeheersing, de reeds genoemde 
schaalvergroting in de landbouw en de belangrijke niet-agragische 
funktie van het platteland nopen bijzondere aandacht aan de 
funktionering van de agrarische bedrijven uit een oogpunt van de 
Hinderwet te besteden. *) 

Het is weer enige tijd geleden, dat een brochure verscheen, ge
titeld 'de veehouderij en de hinderwet'. Zij is het resultaat van 
gezamenlijk beraad en overleg van een drietal ministeries, de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten en het Landbouwschap. In 
deze brochure is een gezamenlijke zienswijze weergegeven over 
een aantal uitgangspunten t.a.v. de toepassing van de Hinderwet 
wat de veehouderij aangaat. 

Met betrekking tot deze interessante materie releveer ik slechts het in 
de brochure gestelde over a.gmri.sche bedrijven, die ongunstig gesdtueerd 
zijn (stankhi.nder voor de omgevi!ng). Met de mogelijkheid, dat een 
h:inderwetvergunning zal worden geweigerd moet dan emstig rekening 
worden gehouden. Een recht op schadevergoeding ontbreekt echter! 
De samenstellers van de brochure pleiten in dit verband voor totstand
koming van een regeling, 'waardoor dergelijke gedupeerde bedrijven 
i:n staat worden gesteld naar verkiezing: 

*) Zie overigens de Nota van het Ministerie van CRM iinmke een 
systeem van nationale parken en nationale landschapsparken in 
Nederland (1972). 

•) De geinteresseerde lezer verwijs ik naar mijn bijdrage in 'Gemeen
tebeleid' van julijaugustus 1972 over 'Veehouderij en Hinderwet; 
wat het gemeentebestuur te doen staat.' 
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a. het bedrijf te beeindigen; 
b. het bedrijf naar elders te verplaatsen; 
c. de gewenste uitbouw daar te laten plaatsvinden waar aan de 

bezwaren in voldoende mate kan worden tegemoetgekomen.' 

Verwezenlijking van deze suggesties zijn - zo dacht ik - niet een
voudig. De hieraan verbonden financiiHe gevolgen zijn zodanig, dat 
gemeentebesturen niet in staat zullen zijn de nodige gelden te ver
strekken. In de brochure wordt dan ook de verwachting uitgesproken, 
dat de instanties die betrokken zijn bij de toepassing van de Hind.erwet 
daarvoor t.a.v. de bestaande bedrijven een soepele oplossing zullen 
trachten te vinden. Ik meen, dat dit alleszins redelijk is. Een gewijzigd 
overheidsbeleid zal i.e. op reele uitgangspunten gestoeld moeten zijn: 
aan louter theoretische, aa:n het geduldig papier toevertrouwde oplos
singen bestaat m.i. geen enkele behoefte. 

De kleine kernen. 

De voorkeur voor de kleine leefgemeenschap manifesteert zich 
duidelijk; de massaliteit van de grate stad stuit velen tegen de 
borst. Op het platteland word je vaak nog gekend! De moderne 
stad biedt veelal niet die leefbaarheid, die men voor zich en zijn 
gezin verlangt. De kwaliteit van het woonmilieu - het is bekend -
speelt hierbij een beslissende rol. 
Aan het vraagstuk van de groei van de kleine kernen besteedt de 
Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening (1966) aandacht. Zij 
neemt stelling tegen de toenemende suburbanisatie. Sterke groei 
van de dorpen acht zij om verschillende redenen verwerpelijk. 
Uiteraard zullen niet aile 2400 kleine kernen in Nederland kunnen 
en mogen groeien. De open ruimte dient voor 'dichtslibbing' te 
worden behoed. Dit behoeft n.m.m. niet te betekenen, dat slechts 
een groei van de kleine kernen uitsluitend door middel van opvang 
van de natuurlijke aanwas (verschil tussen aantal geboorten en 
overlijden) toelaatbaar moet worden geacht. (Deze groei wordt 
meestal bepaald op gemiddeld 1% van het inwonertal, als maxi
mum.) Diverse provinciale besturen hanteren deze vuistregel, waar
tegen vele gemeentebesturen terecht bedenkingen uiten. 

Een riloksiohtlos - van hogerhand - stellen van normen ter zake gaat 
voorbij aan de problematiek van de kleine kernen zelf, welke proble
matiek om een genuanceerde wijze van belnadering vraagt. In dit ver
band zal grate aandacht moeten worden geschonken aan de verzorgende 

12 



funktie van de onderscheidene kernen. Uiteraard zijn er na.delen aan 
het wonen in een dorp verbonden, die men als dorpsbewoner dient te 
aksepteren. AaiD het ontbreken van verzorgingselementen van fonnaat 
wordt in de kleine kern bepaa.ld niet zwaar getild. Anders is, dat een 
beperkt palcltet van ba.sisvoorzieningen niet mag ontbreken. De leefbaar
heid van het platteland zou hierdoor ernstig in het gedrang kunnen 
kom.en. Een redelijk winke1bestand voor de dagelijkse levensbehoeften, 
voo:rzierungen voor kleuter- en basisonderwijs, de normale medische 
voorziening, akkommodatie voor sociaal-culturele a.ktiviteiten, een re
delijke ontsluiting van het dorp vormen te zamen integrale bestand
delen van de dorpsgemeenschap. 

Ook de landelijke bevolking heeft recht op een goed leefklimaat! 
Ten behoeve van een verantwoord kernenbeleid acht ik bet dan 
ook wenselijk, dat een aantal kriteria van een redelijk voorzienin
genpeil in een kern, gelieerd aan een inwonertal, wordt opgesteld. 
In vele gevallen zal voor bet bereiken van dit voorzieningenniveau 
enige groei van de bevolking (derhalve meer dan toepassing van 
de 1 %-norm) geboden zijn. Door deze groei zal bet draagvlak van 
de kern worden vergroot. Ik erken de noodzaak, dat in deze een 
stringent beleid moet worden bepaald, teneinde te waken over bet 
behoud van de open ruimte en landschaps- en milieuverstorende 
aspecten te voorkomen. Ook in bet kader van de gebundelde 
deconcentratie zullen vergrijzing en leegloop van de dorpen moeten 
worden tegengegaan. 
De taakstelling in deze zal m.i. voor elke kern regionaal (in ge
westelijk verband?) kunnen worden bepaald, waardoor per regio 
een hierarchie van kernen kan worden opgebouwd, zulks onder 
meer aan de hand van een inventarisatie van aanwezige voorzie
ningen, liggen t.o.v. andere kleine en grote kernen, wenselijk ge
achte dienstverlening, landschappelijke situering enz. Eerst op 
deze planmatige wijze, waaraan veel studie zal voorafgaan, kan 
n.m.m. een genuanceerd beleid worden gevoerd, een beleid, dat de 
belangen van de landelijke bevolking in voldoende mate onderkent. 
Konkretisering daarvan betekent niet, dat elke kleine kern zal 
kunnen groeien, integendeel. Het betekent wel, dat vele kernen, 
die thans een kwijnend bestaan lijden, impulsen- voorzover mo
gelijk - ter bevordering van de leefbaarheid ontvangen. Groei en 
vervolgens afbouw (deze laatste op basis van natuurlijke aanwas) 
zullen in dit verband perspektief kunnen bieden. Er zal dan -
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als uitvloeisel van bedoeld groeimodel - een ekonomisch bevre
digend woningbouwprogramma ter plaatse kunnen worden ge-
realiseerd. · 

Gevaren van elders. 

Tenslotte: in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling van de kleine 
gemeente zij nog gewezen op allerhande pla:nnen tot aanleg vain aardgas
transportleid.ingen, hoogspanningsmasten en -ka.bels, ontgrondingen, 
dijkverzwa.ring, enz. in het buitengebied. Het geva.a.r is hierbij da.a.d
werkelijk a.anwezig, da.t dergelijke meesta.l ambitieuze plannen met hun 
eigen organisatie en disciplilne een verantwoord gemeentelijk beleid 
doorkruisen. Onda.nks de multidisclplina.ire voorbereiding van struk
tuur- en bestemmdngsplannen wordt het gemeentebestuur ten aa.rwien 
van bedoelde werken vaak ad hoc min of meer voor een voldongen feit 
gesteld. In voorkomende geva.llen zijn goed tegenspel en doorta.stend 
handelen door de pla.a.tselijke bestuurders een bittere noodzaak. 

Monumentenjaar 1975. 

Een extra-zorg voor de kleine gemeenten vormen de historische 
bouwwerken (kerken, kastelen, woonhuizen enz.), die vaak het 
karakter van een dorp bepalen. Rijk, provincie en gemeente 
subsidieren tot aanzienlijke bedragen in de kosten van restauratie 
van deze monumenten. De subsidii:lring op deze drie overheids
niveaus loopt helaas niet synchroon. Subsidietoezeggingen van de 
Minister van CRM worden eerst jaren later gehonoreerd, waardoor 
dit rijksbeleid remmend werkt op de vele pogingen, het oude 
cultuurbezit te bewaren. De noodzaak voor de eigenaar om- in 
verband hiermede - zelf een belangrijk gedeelte van de restau
ratiekosten te moeten v66rfinancieren, geven plannen tot restau
ratie een wankele basis. Bovendien memoreer ik, dat gemeente
lijke subsidies van meer dan f 25.000,- op grond van de voor de 
gemeenten geldende centrale financiering eerst kunnen worden 
toegekend nadat de gemeente hiervoor een langlopende geldlening 
is togewezen. Een kleine gemeente, die jaarlijks slechts over een 
gering kwantum financieringsmiddelen kan beschikken, is hierdoor 
niet in staat op verantwoorde wijze haar financiele medewerking 
aan restauraties te verlenen. Toekenning van extra-financierings
middelen voor het onderhavige doel zou soelaas kunnen bieden. 
De huidige gang van zaken leidt onvermijdelijk tot uitstel van 

14 

n 
rr 
D 

OJ 

is 
k 
Zl 

e: 
Vi 

s 
E 
Vi 

d 



restauraties, waarbij de race tegen de klok van het verval van 
monumenten bij voorbaat verloren is. 
De Raad van Europa heeft besloten alle Europese landen uit te 
nodigen tot samenwerking, teneinde verder verval en sloop van 
onvervangbaar architectonisch erfgoed te voorkomen. Deze aktie 
is in 1973 gestart en zal volgend jaar- Monumentenjaar 1975 -
kulmineren in een Europees kongres, dat aan deze aangelegenheid 
zal zijn gewijd. De regering kan m.i., in het licht hiervan gezien, 
extra-maatregelen nemen tot behoud van het specifieke karakter 
van menig dorp. 

Slot. 

Helaas moet veel onbesproken blijven. Ik denk aan het beperkte budget 
va.n de kleine gemeente, de lagere uitkeringen uit het gemeentefond.s, 
de bevordering van het gemeenscha.psleven, dat op het plattelaind nog 
zo rijkelijk voorha.nden is, de behoefte aan socia.al-culturele akkom
moda.ties (dorpshuizen), de politiezorg, enz. 
Uit de veelheid va.n onderwerpen is dan ook sleohts datgene behandeld, 
dat a1s a.ktueel kan worden aangemerkt. Overigens blijft de k.euze in 
de-zoe arbitrair. 
Ik hoop hiermede enigermate bevorderd te hebben, dat de belang
stelling in ooze CH-kring voor de bestuursza.ken der kleine gemeenten 
blijft groeien en dat de CHU a:ls vruoht da.arvan goede gemeentebe
stuurders op het plattelaind za.l voortbrengen. 
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DE PROBLEMATIEK VAN DE RANDGEMEENTEN 

door Jhr. Drs. P. C. A. Beelaerts van Blokland 

Inleiding 

Wanneer in een publicatie over grote steden, kleine gemeenten en rand
gemeenten wordt geschreven, suggereert deze opzet clat laatstgenoemde 
groep in een bijzondere situatie verkeert. Ze vormen blijkbaar een 
aparte categorie. Een instituut als 'Contact Bandgemeenten' zou de 
laatstgelnoemde veronderstelling mede kunnen voeden 1). 
Een begripsomschrijving lijkt stellig op haar plaats. Meestal worden 
gemeenten illlged.eeld op gr<llnd van hun inwonertal; het aantal inwo
ners levert nu eenmaal een gema.kkelij.k te bepalen houvast op, dat in 
vele gevallen ook als verdeelsleutel wordt gebruikt. Een andere in
deling is die naar urbanisatie.graad 2). Er wordt dan gewerkt met 
drie gemeenten-groepen, die elk weer een onderverdeling kelnnen. De 
groepen zijn: plattelandsgemeenten (zogenaamde A-g-emeenten), verste
delijkte plattelandsgemeenten (B-gemeenten) en gemeenten met een 
stedelijlk karakter (C-g-emeenten). Bij urbanisatie kan worden gedacht 
aan het proces van verstedelijiking. Dit ontstaat door maatschappelijke 
structuurveranderingen. Gemeenten met een landelijk aanzien en een 
agrarische samenlevingsvorm krijgen een steeds stedelijker karakter. 
Urbanisatie-graad geeft aan hoever het proces zich heeft ontwilkkeld. 
Globaal gesteld kunnen de A-gemeenten nog tot het platteland worden 
gerekend en verkeren de B-gemeenten in een overgangsfase. 
Deze indeling levert een bijdrage tot kennis van het karakter van de 
gemeenten. Vandaar dat het te betreuren is clat de laatste indeling op 
cijfers van 1960 berust. Als criteria voor de indeling heeft het CBS de 
sociaal-economische structuur, het forensisme en de morfologjsche 
structuur (aard van de bebouwing, percentage van de bevolking inver
spreide huizen, bevolkingsdichtheid) gehanteerd. 
De onderverdeling van de gemeenten in de overgangsfase - de ver
stedelijikte plattelandsgemeenten - kent drie categorieen. Het betreft 
aile gemeenten met minder dan 20% mannelijke agra.rische beroepsbe
volking. De B1-categorie omvat vervolgen.s gemeenten met een grootste 
WO()nkerin van minder dan 5.000 inwoners. De B2-gemeenten hebben een 
tqOOtste woonkem van 5.000 tot 19.999 inwoners. De B3-gemeenten om
vat de specifieke forensengemeenten (stadsrandgemeenten, tuinsteden, 
d~n en dergelijke met meer dan 30% overwegend van buitenkomende 
woonforensen onder de mannelijke beroepsbevolking 3). 
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Wat is een randgemeente? 

Het begrip randgemeente wordt wel gedefinieerd als 'iedere ge
meente wier grondgebied grenst aan het territorium van een ge
meente die volgens de typologie van gemeenten naar urbanisatie
graad is ingedeeld in categoric 'gemeenten met een stedelijk ka
rakter' (is gelijk aan C-gemeenten) en zelf daartoe niet behoort 4)'. 
Volgens deze definitie is kortgezegd een randgemeente een A-, of 
B-gemeente mits ze aan een C-gemeente grenst. Dit levert geen mis
verstand op. De werkelijkheid laat zich echter bijna nooit precies 
vastleggen. Volgens de definitie zou bijvoorbeeld Zoetermeer geen 
randgemeente zijn maar Leidschendam wel, omdat laatgenoemde 
gemeente bijvoorbeeld aan Den Haag grenst. Een gemeente als 
Weerselo ligt, in tegenstelling tot Zoetermeer, volgens de definitie 
spijkervast. Ze grenst immers aan zelfs C-gemeenten, te weten 01-
denzaal, Hengelo en Enschede. 
In de praktijk is de ligging belangrijk. Er rijst namelijk onmid
dellijk de vraag tot welk stadsgewest men zich moet rekenen. Het 
is duidelijk dat hieruit bestuurlijke consequenties volgen. De lig
ging van bijvoorbeeld Haarlemmerliede tussen Amsterdam en 
Haarlem wijst op een mogelijke tweespalt. 
Wassenaar is ook een bekend geval. Deze gemeente is volgens de 
definitie een randgemeente bij Den Haag, maar niet bij Leiden. In 
het gewest Leiden is Wassenaar overigens wel deelnemer. Het lijkt 
goed een wat ruimere omschrijving te geven van het begrip rand
gemeente. Het is een gemeente die sterk verweven is met een 
centrumgemeente. Dit komt tot uitdrukking in de vervoersstromen 
en de gerichtheid van de plaatselijke bevolking op de voorzieningen 
(onderwijs. werkgelegenheid enz.) in de centrumgemeenten. 
Tussen beide soort gemeenten bestaat een sterke relatie die gezien 
de nabije ligging geen wonder is. Randgemeente hoeft overigens niet 
een direct aangrenzende gemeente te zijn. Een daarnaast vaak 
voorkomende omstandigheid is dat door de nabijheid van een 
centrumgemeente van deze plaats uit impulsen voor de ontwikke
ling plaatsvinden. Randgemeenten waar dit laatste sterk plaats
grijpt maken een grote ontwikkeling door. Voorbeelden zijn Nieu
wegein, Capelle a/d IJssel en Wychen. Het voorbeeld van randge~ 
meenten die eveneens een sterke orientatie hebben maar veel 
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minder op expansie zijn gericht worden in de A-categorie aange
troffen, zoals Zevenhuizen bij Rotterdam. De sterk expansieve 
randgemeenten bevonden zich in 1960 voor het merendeel al in de 
B-categorie. In deze categorie liggen volgens spraakgebruik ook de 
zuiverste voorbeelden van randgemeenten. Zo is Haren een mooier 
voorbeeld dan Adorp (bij Groningen), hetzelfde geldt voor Diemen 
ten opzichte van Broek in Waterland (bij Amsterdam). 

De ene randgemeente is de andere niet. 

De grootte van een gemeente is mede bepalend voor de aard van pro
blematiek, zij bet dat klein en groat in principe op dezelfde vraagstuk
ken stuiten. De democratisermg van bet bestuur en de zorg voor het 
voorzi.eni:ngspeil behoren hiertoe. Tussen de randgemeenten bestaan 
grote verschillen. Randgemeenten als Blaricum, Landsmeer, Rhoon en 
Ubbergen met een inwonertal beneden de 12.000 zijn van structuur an
ders dan de grote randgemeenten. In de categorie B3-gemeenten zijn 
met name randgemeenten te onderkennen waar zelf een centrum
functie is ontwikkeld. Zeist is hiervan een voorbeeld 5). Andere grote 
ra.ndgem.eenten zoals Voorburg en Rijswijk, zijn door hun geografische 
positie minder voorbeschikt een centrumfunctie sterk te ontwdkkelen 
maar qua voomieningen zijn ze krachtig ontplooid. Met de grootte van 
de gemeente zal het beleid varieren. Elke gemeente heeft nu eenmaal 
de doelstelling ten behoeve va:n de inwoners zoveel mogelijk zelfstandig 
te bieden 6 + 7). 

De uitdijende stedelijke wereld. 

We Ieven in een tijd van weinig grenzen. Het binnen de goede 
perken blijven is overigens altijd een kunst geweest. Kijken we nu 
naar de ontwikkeling van de steden dan blijkt dat deze zich niet 
meer binnen een scherp begrensd territorium voltrekt. De stad 
treedt buiten haar grenzen. Dit proces is de laatste decennia be
gonnen. In een belangwekkend pre-advies stelt Wissink terecht dat 
vroeger vrij nauwkeurig viel te zeggen waar een stad began of 
ophield 8). 
De ontwikkeling is hard gegaan. Aanvankelijk vond binnen de 
agglomeratie de ontwikkeling plaats 7 + 9). Binnen het gewest
we gebruiken deze term in bestuurlijke zin - kon Ieiding worden 
gegeven aan de maatschappelijke ontwikkeling. Deze vereist een 
onderlinge afstemming van het doen en Iaten van gemeente
besturen. Juist daar waar de brandpunten liggen blijkt echter 
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steeds duidelijker de ontwikkelingsproblematiek zich in een gro
tere regio af te spelen. In de recente Orienteringsnota Ruimtelijke 
Ordening 10) meldt de regering dat bij haar het inzicht is gegroeid 
dat op grotere schaal dan die van het stadsgewest de grondslag 
moet worden gelegd voor het verstedelijkingsbeleid. Zo moet bij
voorbeeld voor een goede ontwikkeling van het stadsgewest Am
sterdam het hele gebied tussen Alkmaar en Uithoorn in de be
schouwingen worden betrokken. In het licht van de ontwikkeling 
gezien zal het bestuur in een klein gewest dan ook weinig stuur 
kunnen geven aan het verstedelijkingsproces en daardoor groat 
gevaar lopen om te falen. 
Het bestuur van een randgemeente zal dus niet van een te kleine 
schaal moeten uitgaan. We willen dit nu niet verder uitdiepen. 
Over het gewest c.q. noodzakelijke vormen van complementair 
bestuur zal genoeg worden geschreven. Het moet onjuist worden 
geacht de uitdijende wereld te vangen binnen een gemeentegrens. 
Dit streven vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het autarkisch den
ken in het verleden. Alles moest zich keurig binnen een gemeente 
afspelen. Een randgemeente was parasitair. In feite werd de nieu
we ontwikkeling van de uitdijende stad niet onderkend 8). De maat 
van de gemeente kan niet straffeloos worden uitgerekt. De maat 
van middelgrote gemeenten lijkt nog goed hanteerbaar (30.000-
100.000 inwoners). 

Het verstedelijkingsproces. 

Er zijn twee met elkaar samenhangende ruimtelijke processen. 
Ten eerste: de bevolking klontert hoe !anger hoe meer samen in 
die gebieden waar in ruime mate werkgelegenheid bestaat. Ten 
tweede: binnen deze concentraties is er een spreiding vanuit de 
oudere stedelijke concentratiepunten naar buiten te zien. Ter 
illustratie diene, dat de drie grootste steden in het westen in de 
laatste drie jaar in inwonertal ruim 100.000 terugliepen. De uitsto
ting betreft niet alleen inwoners maar ook geldt dit ten aanzien van 
de werkgelegenheid. De woon- en werkfunctie komt in sterke mate 
buiten de vroegere stad tot ontwikkeling. De woonfunctie is met 
name reeds gespreid over een groat gebied. Zonder bestuurlijk 
ingrijpen valt te verwachten dat ook de werkfunctie, waarbij de 
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spreiding van latere datum is, zich sterker over een grater gebied 
zal spreiden. De randgemeente zal binnen het nationale kader van 
het ruimtelijk beleid en binnen de regio haar functie hebben te 
vervullen. 

Specifieke problemen en de toekomst. 

1. Sterke gemeenten die berekend zijn voor hun taak, zijn ge
wenst. Wat randgemeenten betreft, voor hen past geen uitzon
dering. Hierbij komt dat ze in verhouding tot de centrum
gemeenten altijd behoren tot de kleinere gemeenten. Alles is 
tenslotte relatief op het gebied van de omvang. Dit betekent 
dat de gemeentebesturen moeten zorgen extra deskundigheid 
aan te trekken om hun functie te kunnen vervullen. De rand
gemeente zal krachtig moeten zijn 11. 

2. Door hun ligging hebben ze de kans zich te ontwikkelen. Door 
hun ligging in een stadsgewest bestaat er ook een soort ver
plichting. Juist in een gebied met sterke samenhang moeten de 
voorzieningen goed worden verdeeld over de regio. Het verdient 
aanbeveling de toekomstige ontwikkeling van de eigen gemeen
te te bespreken met de besturen van de omliggende gemeen
ten 12). Het verdient sterk de voorkeur volgens een gezamenlijk 
aanvaard ontwikkelingsplan te werken. Dit vraagt bestuurlijke 
samenspraak. Dit vergt veel, want samenwerking in een vol 
land is moeilijker gedaan dan gezegd. 

3. De randgemeenten kunnen een nog sterkere functie vervullen 
dan in het verleden nu er immers steeds meer op aangedrongen 
wordt de verkeersmobiliteit te verminderen. Hierdoor zal de 
onmiddellijke omgeving van de stad immers meer in het beeld 
komen. Hierbij past een goede infra-structuur. Dit is bijna 
nooit intergemeentelijk te regelen. Er zal moeizaam en lang
durig overleg (schaarse financiele middelen!) met andere over
heden moeten worden gevoerd. 

4. Het verdient aanbeveling de groei als het ware te doseren. 
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een bestuurlijke eenheid te zijn, hierbij is een gevoel van toebe-

5. 

OJ 
is: 
df 
ve 
lij 
in 
in 

E1 
ra 
si1 

Li 

1 

2 

3 

4 

5 



horen voor de burger onmisbaar. Een te sterke groei kan de 
samenhang verstoren. Het is ook gewenst bij de ontwikkeling 
de methodiek die bij het opbouwwerk wordt gebruikt aan te 
wenden. Een samenhang ontstaat, behalve bij een schipbreuk 
- zo dit al het geval is-, zeker niet vanzelf. 

5. Elke gemeente heeft graag een eigen karakter 7), het woord 
identiteit duidt hierop. Binnen een groter verband kan dit ver
scheidenheid betekenen. Een groot dorp is nu eenmaal anders 
dan een stad. Een nieuwe dorpswijk verschilt dan ook van een 
stadswijk. Dit vraagt veel stedebouwkundige inventiviteit. Dit 
houdt in dat het geen zaak aileen is van de stedebouwkundige. 
De bestuurder behoort er met hoofd en hart bij betrokken te 
zijn. Nu in de Orienteringsnota 10) de ontwikkeling van stads
gewestelijke structuren met een verscheidenheid in woon
milieu's wordt bepleit, lijken temeer kansen aanwezig er iets 
van te maken. 

Ondanks het eigen karakter spelen bij verkiezingen plaatselijke 
issues nauwelijks een rol. Bij de verkiezingen in Amersfoort werd 
de nationale tam-tam weer zo gehoord, zelfs de minister-president 
verscheen, dat het plaatselijk karakter wel moest verbleken. Verge
lijkenderwijs kunnen de opvattingen overigens van de bevolking 
in de kleinere gemeenten beter in de gemeenteraad doorkomen dan 
in de grotere gemeenten 7). 

Er verschijnt voor de bestuurder veel op de markt. Juist in de 
randgemeenten komt veel nieuws op de bestuurder af. Het is geen 
sinecure bij te blijven. Veel inspiratie zij hem of haar toegewenst. 
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1. Drie aspecten van agglomeratieproblematiek- Prof. Dr. H. A. Brasz 
e.a., 1966. Serie Bestuurskundige Bouwstenen nr. 3 (biz. 9). 

2. C.B.S.-publicatie: 'Typologie van de Nederlandse gemeenten naar 
urba.nisatiegraad, 31 mei 1960'. 

3. Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1973. (biz. 50). 
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4. Nederland.se Staatscourant van 2 oktober 1964, zie gemeenschap
pelij>ke regeling: 'Contact Raaldgemeenten'. 
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6. Bestuur en agglomeraties, vraagstukken en oplossingen. (zie ook 
biz. 27). Rapport uitgebraoht door de studiecommissie van het In· 
stituut Contact Randgemeenten, 1969. 

7. H. van Ruller- Agglomeratieproblema.tiek, 1972 (blz. 175; biz. 7). 
8. De gemeenten en de regio - preadvies voor het VNG-congres op 8 

juni 1966 door Prof. Dr. G. A. Wissink 'Plaats en taak van de Neder· 
landse gemeente in de regionale Olntwikkeldng'. 
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10. Orienteringsnota Ruimtelijke Ordening aangeboden op 28 december 
1973 aan de Tweede Kamer. 

11. Jaarverslag 1963, Rijksdiens:t voor het Nationale Plan (blz. 118). 
12. Christen Demooratisch Appel, gemeenteraadsverkiezingen 1974. 

De Nederla.nder van 26 oktober 1973. (Onder andere punten milieu, 
verkeer en vervoer en regionaal bestuur blz. 4 en 5). 

DE PROBLEMATIEK VAN DE GROTE STEDEN. 

door B. Bol 

Peter Hall behandelt in zijn boek 'The World Cities' (Ned. vertaling: 
Zeven wereldsteden, problemen van groei en leefbaarheid}, naast we· 
reldsteden zoals Landen, Parijs en New York, ook de randstad Holland. 
Hij noemt dit de vreemdste stedelijke agglomeratie van de wereld. Na 
Landen, Parijs en het stedelijke Rijn-Roer-gebied is de Randstad Hoi· 
land met zijn ruim 4 millioen inwoners de grootste metropool Vain West 
Europa, maar wel van een heel ander karakter. 
Het we0enlijke versohil is dat de traditionele, economische functies van 
de wereldstad, de industriele, commerciele- en financiele functies, de 
regering evenals de distributieve, onderwijskundige, en culturele die 
daaruit voortvloeien, in de Randstad Holland ndet zijn geconcentreerd 
in een centrum, maar verspreid zijn over diverse centra die, hoewel 
zeer dicht bijeen gelegen, toch ruimtelijk geschieden blijven. 
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Deze hoefijzervormige Ra.ndstad (van Dordrecht, via Rotterdam, Den 
Haag, Haarlem naar Amsterdam en via Utrecht naar Dordrecht) heeft 
veel problemen die ook in andere wereldsteden worden gevonden, te 
weten: door de nog steeds voortgaande groei en samenbailing van func
ties het acute probleem van de schaarse grond; bouwkosten voor hui
zen en wegen zijn veel boger dal'l elders; bet toenemend woon- werk
verkeer geeft vel"keersopstoppingen, bet behoud van de historische 
stadskem vraagt bijzondere aandacht, evenals de luchtverontreiniging 
en de te krappe financiele middelen. Aldus enkele conclusies van Peter 
Hall. 

Deze conclusies gelden ook voor de Randstad Holland. 

Gedurende vele jaren hebben onze grate steden gefungeerd als 
centra van een rijk schala van activiteiten die van veel meer dan 
lokale betekenis waren. Voor grate bevolkingsaantallen zijn de 
grote steden aantrekkelijk geweest en tot op de huidige dag ge
bleven. Als ventra van economische en bestuurlijke activiteit, van 
het sociale, onderwijskundige en culturele Ieven, waar allerlei 
initiatieven op deze terreinen worden ontwikkeld, hebben zij be
tekenis voor grote regio's, provincies en dikwijls voor het gehele 
land. 
Door de hoge bevolkingsconcentraties konden op het gebied van 
sport en recreatie, onderwijs en kunst activiteiten worden ontplooid 
die aan millioenen een aangename woon- en verblijfgemeenschap 
verschaften. 

Maar daartegenover is zeker sedert de zestiger jaren, in die grate 
steden een aantal ontwikkelingen aan de gang die zo zorgelijk zijn 
dat daarvoor in velerlei publikaties de aandacht is gevraagd van 
onze nationale overheid. Problemen op het gebied van huisvesting, 
verkeer en vervoer, milieu, maatschappelijke zorg hebben een 
dimensie aangenomen waarbij de stad zelf in vele gevallen de op
lossing in bestuurlijk en financieel opzicht niet meer kan geven. 
Althans niet zelfstandig. 

Stadsvernieuwing. 

De meeste stedelijke gemeenschappen in ons land kampen met een 
toenemende verkrotting van de oude stadswijken. Naast de kwan-
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titatieve woningnood treedt nu de kwalitatieve woningnood steeds 
meer naar voren. Hier ligt natuurlijk een belangrijk financieel pro
bleem, maar het is veel meer. Slechte woningen en een onaantrek
kelijke woonomgeving bevorderen de verpaupering en veroorzaken 
een erosie waardoor grote delen van de bevolking tot een onleef
baar peil wegzakken. De minst weerbare groepen van onze samen
leving wonen juist in die buurten; zij blijven achter en de finan
cieel krachtigen vestigen zich in het groene hart van de Randstad. 

Om dit proces van erosie eindelijk te stoppen en niet nog tien
tallen jaren met ons mee te slepen ten koste van honderdduizenden 
mede-burgers, zal het noodzakelijk zijn samen met Rijk, Provincie 
en gemeenten zo spoedig mogelijk nieuwe oplossingen te scheppen. 
Het zal verstandig zijn bewoners, eigenaren, beleggers en allerlei 
wijkorganisaties bij die reconstructie zo direct mogelijk te be
trekken. Het gaat daarbij niet slechts om sanering, maar wellicht 
nog meer om verbetering van wijk en buurt en van de honderd
duizenden woningen die in geen enkel opzicht meer voldoen aan de 
eisen van deze tijd. Hiervoor zullen strak gecoordineerde organi
saties moeten worden ingezet om zodanige wettelijke, financiele 
en procedurele kaders te scheppen, dat eindelijk eens een voort
varend beleid kan worden gevoerd. Dit vraagt de hoogste prioriteit, 
alsmede een goede coordinatie der activiteiten van aile belang
hebbenden, en derhalve een waarlijk nationaal beleid. Dan kunnen 
op korte termijn de meest dringende verbeteringen worden gerea
liseerd en op wat langere termijn met de nodige overlegstructeren 
coordinatie en communicatie structurele oplossingen worden ver
kregen. Dan redden we onze steden. 

De Engelse stad Sheffield is een sterk voorbeeld van wat met goede 
coOrdinatie mogelijk is. Een nieuwe wet gaf de steden vergaattlde be
voegdheden. Ook Sheffield moest woekeren met schaarse financiE!le 
middelen, maar Londen hielp daarin. De reconstructie was gebaseerd 
op drie fundamentele za.ken: planmatige uitroeimg van de vervuildng, 
reconstructie van de binnenstad en massaal verhuizen uit de krotten 
naar nieuwe huizen. Men kwam tot een zeer gerichte co6rdinatie van 
aile betrokkenen met als resultaat dat binnen 20 jaar de krotten waren 
opgeruimd en de lucht gezuiverd. In een periode van 5 jaar werden o.m. 
7500 krotten afgebroken en 11.000 nieuwe hudzen gebouwd. Dit is een 
tempo dat navolging verdient. 
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Financien. 

De financii'He verhouding tussen Rijk en Gemeente is voor een 
groot deel vastgelegd in de Financiele Verhoudingswet 1960, maar 
hoe verder we van die datum wegkomen hoe groter de financiele 
problemen voor de gemeenten zijn geworden. Het aantal steden 
dat niet meer in staat is haar eigen zaken financieel te regelen, 
groeit nog elk jaar. Van de gemeenten met 50.000 of meer inwoners 
verkeert bijna 2/3 · deel in deze precaire situatie. 
Inmiddels worden de uitkeringen uit bet Gemeentefonds steeds 
meer verfijnd. Voor 1974 zien we o.m. 'verfijningen' wegens breed 
vaarwater, historische kernen en een herziening van de verfijning 
wegens ongewoon bevolkingsverloop. Deze laatste is voor niet 
minder dan 200 gemeenten die te kampen hebben met een struc
tureel dalend inwonertal van belang en zal een aantal van hen weer 
enig uitzicht bieden. 
Hiermee heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een aantal ad
viezen van de Raad voor de Gemeentefinancien gehonoreerd. Niet 
heeft hij opgevolgd bet interim-advies van de Raad ten aanzien 
van de vervanging van bet uitkeringsonderdeel van 24.3% van de 
belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Weliswaar er
kent de Minister dat de in de bestaande regeling opgenomen 
minimum en maximum bedragen van resp. f 7 en f 21 per inwoner 
voor een aantal gemeenten onredelijk werkt - en bet interim-advies 
van de Raad beoogt juist die onredelijkheid zo goed mogelijk weg 
te nemen - maar opvolging van bet advies zal niet eerder dan met 
ingang van 1975 kunnen plaats vinden. Laten we hopen dat bet 
vooral niet later wordt, opdat de huidige onbillijke regeling snel 
zal verdwijnen. Oplettendheid van bet parlement zal wel nodig 
zijn. 

Doel-uitkeringen en rijksbijdragen. 

Al worden nu de uitkeringen uit bet gemeentefonds steeds meer 
verfijnd, de overige financiele bijdragen van de rijksoverheid ko
men steeds meer in de subjectieve sfeer. Zij maken reeds meer dan 
de helft van de totale inkomsten van de gemeenten uit. Op zichzelf 
is dit wellicht niet zo opvallend; immers reeds de Commissie-Oud 
suggereerde in haar belangwekkende rapport van 1956 de nood-

25 



zaak van het hanteren van doeluitkeringen (in de ruime betekenis 
van uitkeringen/bijdragen voor specifieke aangewezen doeleinden) 
en voor geleidelijke uitbouw daarvan, teneinde te bereiken dat de 
onderlinge verschillen die in de uitgaven voor de desbetreffende 
doeleinden optreden, het totaalbeeld van de behoeften waarvoor 
de inkomsten wegens uitkeringen uit het gemeentefonds bestemd 
zijn, niet meer beinvloeden. Die Commissie waarschuwde echter 
tevens voor een te sterke doorvoering van het systeem der doel
uitkeringen, waarbij het gevaar ontstaat dat de middelentoevoer 
aan de gemeenten voor een z6 groat gedeelte langs die weg zou 
worden geregeld, dat geen (voldoende) plaats overblijft voor initia
tieven op niet of weinig ontgonnen terreinen van plaatselijke over
heidszorg; en waarbij de keuze tussen bepaalde uitgaven uitslui
tend zou afhangen van de mogelijkheden, welke de doeluitkeringen 
bieden, zonder dat het eigen oordeel van de gemeenteraad daarin 
een stem heeft. 

De rijksbijdragen en subsidies zijn van grate invloed op het gemeente· 
lijk budget. In welke mate bij dergelijke uitkeringen aan de gemeenten 
vaste criteria worden aangelegd, waarbij de 'verdelende rechtvaardig· 
heid' wordt betracht, is nog een wat duistere zaak. Het scala van uit
keringen is zo gevarieerd en de omvang zo groat, dat er dringend be· 
hoefte is aan een beter inzicht, ook omdat vele gemeenten hierdoor 
weliswaar cmvermijdelijke uitgaven kunnen doen, maar daarbij tach 
ook voorzieningen worden gerealiseerd, die uiteindelijk ook voor de 
gemeenten zelf nog hoge kosten blijken op te leveren. Met name schie-
ten de uitkeringen voor het onderwijs en voor de materiiHe kosten 
voor de politie tekort. Uit de begroting van Binnenlandse Zaken blijkt 
dat het onderwijstekort over 1974 al is geschat op meer dan f 300 
milldoen. Daze sterk stijgende tekorten moeten dus gedekt worden uit 
de algemene middelen, hetgeen de mogelijkheden tot een eigen beleid 
voor die gemeenten weer zeer belangrijk beperkt. Zolang hiervoor geen 
oplossing is gevonden, zullen de gemeentelijke ftooncien zorgwekkend 
blijven. Gelu.kkig is vanaf 1974 een oplossing in uit:z~icht gesteld voor 
de tekorten op het openbaar vervoer voor de 9 gemeenten die nog een 
eigen openbaar vervoersbedrijf hebben. Jammer dat deze oplossing zo 
Iaat komt; voor de N.S. en het streekvervoer is reeds eerder een rega-
ling getroffen. Zou dit voor die 9 gemeenten toen ook zijn gebeurd dan 
rou een aantal van hen nu gemakkelijker zitten, immers, juist de Iaat· 
ste jaren zijn die kosten explosief gestegen. Laten we hopen dat ook 
voor die gemeenten die openbare vervoersbedrijven subsidieren, welke 
subsidies evenzeer sterk stijgen, spoedig een oplossing in het verschiet 
ligt. Overigens is bij de overname van de tekorten van die 9 gemeenten 
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door het Rijk een 2'10danige reeks voorwaa.rden gesteld, da.t er vllln een 
eigen beleid niet veel meer zal overblijven. Opnieuw verdere a.fha.nke
lijkheid van de Rijksoverheid. 

Met dit alles zijn de financien der gemeenten nog maar ten dele en 
op de korte termijn verbeterd. Er dient echter een duidelijk struc
turele herziening te komen, opdat de gemeenten weer zelfstandig 
tot een juiste afweging van prioriteiten en ook tot een redelijke 
planning van haar uitgavenbudget kunnen komen. Daarvoor zal 
nodig zijn, dat de toedeling van financH~le middelen aan de ge
meenten in een nationaal kader geplaatst worden. Daarbij zou een 
regelmatig gezamenlijk overleg tussen Rijk, Provincies en Ge
meenten hoogst gewenst zijn. 

Een stap in de goede richting is de coordinerende taak die is op
gedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken bij besluit van 
27 juni 1973. Er zijn zoveel departementen die, elk op eigen wijze 
via allerlei soorten bijdragen of subsidies, invloed uitoefenen 
op het financH~le beleid van de gemeenten dat coordinatie dringend 
gewenst is. Niet om de gemeenten nog meer of beter te kunnen 
controleren, maar vooral om de gemeenten, de dorpen en steden 
van ons land te beschermen en te helpen opdat juist daar de leef
baarheid van onze burgers wordt bevorderd. Ook door die ge
meenten meer kansen te geven om door eigen initiatief en zelf 
gekozen prioriteiten het voorzieningenniveau te bevorderen. 

Toekomst. 

De taken van de overheid nemen nog regelmatig toe. De gemeente 
Amsterdam heeft in een vergelijkend overzicht over 10 jaren hier
van een duidelijk beeld gegeven. 
Door het toenemend ruimtegebrek moeten steeds meer stedelingen 
een woning zoeken buiten de stedelijke grenzen, met alle daaraan 
verbonden bezwaren voor de 'ontvangende' gemeente. Maar niet 
minder voor de donor, immers juist de jongere, vitale en financieel 
behoorlijk draagkrachtige gezinnen ziet men weggaan, waardoor 
het aantal bejaarden en economisch zwakkeren relatief sterk toe
neemt. Deze discrepantie in de bevolkingsopbouw dreigt voor een 
aantal vooral grotere gemeenten desastreus te worden. 
Mede daardoor stagneert de economische groei in grote steden. 
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Waar het wonen kwalitatief en kwantitatief afneemt, zal het ver
keer tot meer problemen leiden, ook de werkgelegenheid ongunstig 
beinvloed worden en het totale wonen, werken en recreeren dui
delijk aan kwaliteit verliezen, dus verminderen. 
Herstel van het evenwicht tussen wonen, werken, verkeer en 
recreatie kan slechts gevonden worden door bewuste samenwer
king in grotere verbanden. Het rapport van de A.R.P. 'Bestuurlijke 
vorming' zegt o.m.: 'Het verschaffen van een optimaal democrati
sche en efficiente bestuursvorm van de ongeveer 2112 millioen 
inwoners van de grote steden is naar ons gevoelen een nationale 
zaak'. We zien dat gemeentebesturen zich in toenemende mate 
gesteld zien voor vraagstukken die naar hun aard en consequenties 
de grenzen van het eigen territoir en de eigen bevoegdheden ver 
overschrijden en daardoor niet meer op toereikende wijze door 

een enkele gemeente kunnen worden behartigd. 

!>om" de nog steeds verdergaande overbeidsbemoeiing worden aan de 
loka.Ie Ol"lga.nisatie steeds zwaardere eisen gesteld die middelen en capa
citeiten dikwijls ver te boven gaan. Men zoekt dus naar verbreding 
van bet draa:g;vlak, waardoor wellioht ook een beter tegenwioht ge
vormd kan worden tegen de centraliserende tendensen in bet bestuur 
die juist door verdergaande complexiteit in de hand word.t gewel"lkt. 
Door dit alles ziet men grotere en kleinere samenwerkiJngsvormen ont
staan. Maar groei van onderop verloopt uitermate moeizaam en de 
ervaring met de 'gewestvorming' is tot nu toe bepaa.ld niet om over te 
juicben. Dit is de reden waarom de Min. van Binnenlandse Zaken in zijn 
memorie van toelicbting op de begroting 1974 aankondigde d.at bet bij 
de Tweede Kamer aaJnihangige ontwerp van wet op de gewesten zou 
worden ingetrokken. De Minister is van oordeel d.at de vaststelling van 
de behoeften aan een gewest en de inhoud van de gewestregeling voors
bands door de Kroon dient te geschieden. Binnenkort is de indiening 
van bet nieuwe wetsontwerp te verwacbten. Wie zicb ilntussen wat 
verder in deze bele materie wil verdiepen, wordt bet rapport van de 
Wiardi Beckman Stichting 'Streekgemeente en Stadsgewesten' ter Iezing 
aanbevolen. Daarin vilndt men nog eens duidelijk de plaats en taak der 
gemeente aangegeven en wordt uitvoerig ingegaan op de intergemeen
telijke samenwerking. 
Wij zien met belangstelling bet ndeuwe ontwerp van wet tegemoet. 
Deze wet kan beslissend zijn voor de vraag of de steden in de toekomst 
in de Nederlandse samenleving haar veelzijdige functies zullen ktmnen 
vervullen. In eLk gevaJ is bet onverantwoord de stedelijke gemeen
schap nog verder met onvoldoende bestuurlijke toerusting en ontoe
reikende f·inanciEHe middelen te Iaten worstelen. 
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STATENVERKIEZINGEN, FRIESLAND EN HET CDA 

(drie onderwerpen, een verbond en een landelijke lijn.) 

door D. Y. W. de Graaf-Nauta. 

De stemmen van de Statenverkiezingen zijn geteld, de uitslag is 
bekend en de zetelverdeling staat vast. Het zijn nuchtere cijfers, 
getelde stemmen, die door rekenmeesters in zetels zijn omgezet. 
Achter deze cijfers zien we de kiezers die een uitspraak hebben 
gedaan, een uitspraak die na de telling wordt gewogen. Het com
mentaar dat op de uitslag wordt gegeven zou een wetenschappelijke 
analyse waard zijn. Het beoordelen van de uitslag blijkt een zeer 
subjectieve bezigheid te zijn, waarbij emoties en al of niet geho
noreerde verwachtingen een grote rol spelen. De eigen winst lijkt 
altijd groter dan die van de ander, terwijl het eigen verlies wordt 
gebagatelliseerd in de hoop op betere tijden en met verwijzing naar 
toevallige oorzaken. De eigen instelling en sympathie kleuren de 
uitslag. Het is opvallend voor de kijker en de lezer dat bijna ieder
een die bij deze verkiezingen betrokken was blij, dankbaar, niet 
teleurgesteld of toch niet ontevreden was. Een zakelijk oordeel 
geven is moeilijk en afstand nemen zo mogelijk nog moeilijker. 
Toch wil ik proberen over bovenstaande punten, zonder in cijfer
matige details te treden, een paar opmerkingen te maken, waarbij 
ik niet de illusie heb dat het geheel objectief en kleurloos is. Aan 
het slot is voor alle duidelijkheid een overzicht opgenomen van de 
Friese uitslag. 

STATENVERKIEZINGEN 
Deze verkiezingen voor leden van Provinciale Staten zijn, gelet 
op de propaganda, de bijdrage van de pers, de uitzendingen van 
de televisie, de vele spreekbeurten door Kamerleden vervuld en 
de uitspraken die door hen zijn gedaan, 'landelijke' verkiezingen 
geweest. Zo waren ze al lang van tevoren gepropageerd. Slogans 
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als: 'Een graadmeter voor bet kabinetsbeleid' en 'Voor of tegen 
bet kabinet Den Uyl' spreken duidelijke taal. Het accent lag op de 
verkiezingen, de Staten waren vaak ver te zoeken of werden er als 
randversiering nog even bij gehaald. In theorie mag dan de plaats 
en de taak en ook de waarde van bet provinciaal bestuur hoog in 
bet vaandel staan geschreven, in de practijk is daar weinig van 
gebleken. Het leven was sterker dan de leer. De commentaren die 
na de uitslag werden gegeven hebben dit beeld aileen maar ver
sterkt. Het is 'heel betreurenswaardig' (om Olivier B. Bommel te 
citeren) dat de landelijke politici (en ook de massamedia) niet de 
moed en de kracht hebben gehad om bij deze verkiezingen afstand 
te nemen van hun eigen werkterrein en om de kans te grijpen om 
Provinciale Staten als gedecentraliseerd bestuursorgaan in bet cen
trum van de belangstelling te plaatsen. 
De PvdA de grootste partij van dit kabinet, tevens de partij met de 
sterkste binding hieraan, heeft geprofiteerd van deze benadering, 
evenals de VVD, die haar oppositierol zag beloond. Uit de Friese 
uitslagen blijkt dit ook duidelijk. 
CDA-Friesland richtte haar campagne uitsluitend op de STATEN
verkiezingen. De Statenleden waren sprekers op de verkiezings
bijeenkomsten van bet CDA, aparte vergaderingen van AR, CHU 
of KVP werden, een enkele uitzondering daargelaten, niet belegd 
en de verkiezingskrant was helemaal gevuld met de bespreking 
van vraagstukken die voor Friesland van belang zijn in de komende 
peri ode. 
Wij zijn duidelijk geweest in ons optreden, maar bet effect was 
gering, omdat de 'rugdekking' ontbrak. Het televisiebeeld en de 
verslagen van elders gehouden vergaderingen kwamen toch in de 
huiskamer. En Den Uyl wist de weg naar Leeuwarden ook te vin
den ... Friesland, provinciebewust! Jazeker, bet heeft ons pijn 
gedaan en als CDA zetels gekost dat Provinciale Staten zijn ver
stopt door bet kiezen toe te spitsen op bet kabinetsbeleid. Hiervan 
heeft de FNP, ik kom daar nog op terug, geprofiteerd. 

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPeL 
In 1970 ging Friesland voorop door bij de Statenverkiezingen uit te 
komen met een program en een lijst en door bet vormen van 
een fractie. We hebben de afgelopen periode goed en met plezier 
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samengewerkt. Het nu voortzetten van deze lijn was noch voor 
de partijbesturen, noch voor de fractie een probleem, integendeel. 
We zijn met enthousiasme als eenheid de verkiezingen ingegaan 
met een program waarin een visie op de toekomst van de provincie 
werd gegeven. Een duidelijk beeld voor de kiezer. Maar ten op
zichte van de Kamerverkiezingen van '72 hebben we toch ook 
verlies geboekt. Een oorzaak hiervan is m.i. het onduidelijke en 
vage landelijke CDA-beeld, met als gevolg te weinig steun aan de 
als CDA-eenheid opererende provincies. In het algemeen hebben 
de kiezers Iaten zien dat ze de voorkeur geven aan grote partijen 
met een duidelijk beleid. Het CDA had een winnende en een ver
liezende vleugel, maar de theoretische toekomstige eenheid naast 
het huidige gescheiden opereren betekent dat het CDA nog niet 
sterk aanspreekt. Als we samen verder willen zaals we zeggen 
zullen we oak, ap korte termijn, samen meer moeten doen. De 
huidige situatie van het CDA, op de plaats rust, verschaft de kiezer 
niet die duidelijkheid waar hij behaefte aan heeft. 

FRIESLAND 
De kleine partijen hebben, aak in Friesland, weinig aanhang ge
kregen. D'66 en de PSP kamen niet in de Staten terug, terwijl de 
PPR een zetel haudt. De tussen deze partijen aangegane lijstver
binding heeft niet het daarvan verwachte succes gebracht, inte
gendeel. Boerenpartij, DS'70 en SGP slaagden er niet in een zetel 
te bemachtigen en de CPN verloor een zetel, zadat ze als een
mansfractie averblijft. 
Op de bavengenoemde, aok landelijke, tendenzen kent Friesland een 
grate uitzandering, de 'Frysk Nasjonale Partij'. Zij zag haar zetel
aantal verdubbeld. Deze overwinning was geen verrassing, de FNP 
zelf had nog gratere winst verwacht. Haar verkiezingsleuzen: 
'Fryslan fordwine? Nea!' en 'Gjin gewesten yn Fryslan' hebben het 
gaed gedaan. Op dit standpunt staan echter alle partijen in deze 
pravincie, terwijl aok de Staten unaniem dit standpunt delen. In 
de FNP winst zitten echter oak een groat aantal 'prateststemmen' 
tegen de centralistische tendenzen in de natianale palitiek. De 
Haagse blik is te weinig op de provincie gericht, ze heeft te weinig 
aak voor de regionale prablemen. De decentralisatiegedachte leeft 
in Friesland, maar van begrip, laat staan van hanorering van haar 
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wensen en verlangens is nauwelijks sprake. Bij alle partijen in 
Friesland staan bovengenoemde punten hoog genoteerd, maar een 
partij zonder landelijke bindingen kon hiervan bij deze verkiezin
gen sterk profiteren door de heersende onvrede uit te buiten. 
Ook veel jonge kiezers stemden op de FNP. Protest spreekt hen 
aan, maar het hangt ook samen met de langzaam, maar toch gestaag Gel< 
voortgaande deconfessionaliseringstendenzen in de politiek. Het 
heeft me verbaasd dat de commentatoren aan dit aspect zo weinig CDJ 
aandacht hebben besteed. U moet de cijfers van bijv. de afgelopen Pvd 
twaalf jaar maar eens op een rijtje zettenl VV 
Om jonge kiezers te winnen en te behouden zal de Evangelische FN 
gezindheid van het Christen Democratisch Appel door moeten CPl 
klinken in de practische politiek van vandaag en van morgen, on~ D'6 
beleid moet aanspreken. PS1 
Dat deze verkiezingen Friesland hebben beroerd blijkt uit het PPl 
opkomstcijfer. Na Overijssel (80,6%) vertoonde Friesland het hoog- GP 
ste opkomstpercentage, 80,5%1 BP 
CONCLUSIE: (Misschien te simpel?) Nodig is elan, duidelijkheid, DC 
eenheid, een lijn, landelijk en regionaal en aandacht voor het be- SG 
stuursorgaan waarvoor de verkiezingen zijn uitgeschreven. Ik hoop OV 
dat het voor KVP, AR en CHU een gezamenlijke nadere bezinning Lij: 
waard is. PS 
Gelet op het grote aantal Statenzetels dat het CDA of AR+KVP+ 
CHU in veel provincies moesten afstaan, mogen we toch niet onte- 1

) 

vreden zijn over de Friese uitslag. ein 
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rl UITSLAG IN FRIESLAND 
rl 

l· STATEN 1970 KAMER 1972 STATEN 1974 

1 perc. zetels perc. perc. zetels stemmen 

~ Geldige stemmen 76,6 86,6 80,5 291981 

t 
~ CDA 42,7 25 36,6 35,5 22 103759 

PvdA1) 27,1 16 31,9 32,2 19 93987 

VVD 8,2 4 10,0 11,8 7 34338 

FNP 4,5 2 0,0 7,4 4 21732 

CPN 3,9 2 3,7 2,8 1 8157 

0'66 4,1 2 2,8 0,5 1410 

PSP1) 2,0 2 1,3 1,1 3104 

PPR1) 2,4 1 3,2 2,5 1 7409 

GPV 1,9 1 3,1 2,7 1 7929 

BP 1,3 1,5 1,4 4066 

DC'70 0,0 3,4 0,8 2391 

SGP/NEV 1,3 1,1 1,3 3699 

OVERIGEN 0,6 1,4 
Lijstencombinatie 0'66 -
PSP- PPR 55 55 

1) In 1970 kwam de combinatie PAK (PvdA PSP - PPR) uit. Ten-
einde vergelijking mogelijk te maken zijn deze stemmen opgedeeld 
over de partijen. Daarbij is per partij de trend gevolgd, die blijkt 
uit de uitslagen, waar de partijen afzonderlijk aan de verkiezingen 
hebben deelgenomen. 



DE KIEZERS HEBBEN GESPROKEN 

door Mr. E. A. Haars. 

Als dit artikel gelezen wordt, hebben na de statenverkiezingen ook 
de Raadsverkiezingen hun beslag gekregen. Is het dan nog zinvol 
om een analyse over de Statenverkiezingen te geven. 
Het antwoord moet positief zijn. 
Bij Raadsverkiezingen spelen- zeker in de kleinere gemeenten
personen een grote rol. Dit blijkt reeds uit het feit, dat het aantal 
voorkeursstemmen veel groter is dan bij andere verkiezingen en 
dat veel groepen en groepjes aan de verkiezingen meedoen, die 
nauwelijks landelijke bindingen hebben. Er mag een landelijke 
tendens in de uitspraak van de kiezers bij de Raadsverkiezingen 
tot uitdrukking komen, maar een werkelijk beeld van de mening 
over de landelijke ontwikkeling geven raadsverkiezingen niet. 
Dit is anders bij de Statenverkiezingen. 

OPKOMST 
De Statenverkiezing 1970 was de eerste verkiezing nadat de op
komstplicht was afgeschaft. Uit onderstaande staatje blijkt, welke 
invloed dit heeft gehad op een groot aantal weinig geinteresseerde 
kiesgerechtigden in procenten uitgedrukt. 

Staten 1966 Kamer 1967 Staten 1970 Kamer 1972 Staten 1974 
LAND 5,4 5,1 31,1 17,1 25,5 
UTRECHT 5,3 4,6 31,3 18 23,7 

De schok van de wetswijziging was in 1970 hevig en bijna 1/3 deel 
van de kiezers liet verstek gaan. Het is verheugend, dat na het 
herstel bij de kamerverkiezingen ook de belangstelling in 1974 
beter blijkt te zijn dan in 1970. Het beeld wijkt in Utrecht weinig 
van het landelijk beeld af. Opvallend is wel dat in de stad Utrecht 
en in Amersfoort met 27,9 en 26,5% het percentage afwezigen aan
zienlijk boven het gemiddelde ligt. Juist in dergelijke stedelijke 
gebieden zullen aile politieke partijen moeten zoeken naar metho-
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den om de burgers weer belangstelling voor de politiek bij te 
brengen. 

LIJSTVE;RBINDING: 
Voor het eerst was lijstverbinding mogelijk voor lijsten van ver
schillende partijen binnen een kieskring. 
Op zichzelf moet deze mogelijkheid positief worden beoordeeld. 
Men zou kunnen stellen, dat de kiezer via deze weg een soort 
dubbele stem uitbrengt. Hij kiest voor een combinatie van lijsten, 
maar geeft tevens duidelijk aan voor welke van de samengevoegde 
partijen hij een speciale voorkeur heeft. De nuance verschillen 
tussen de partijen en hun vertegenwoordigers in de Staten worden 
aldus door de kiezers en niet door de partijen bepaald. 
In Utrecht heeft zich dit verschil tussen lijstverbinding en een 
lijst met kandidaten van verschillende partijen duidelijk gemani
festeerd. De drie C.D.A. partijen kwamen met eigen lijsten uit, die 
verbonden waren. De PvdA, PPR en D'66 hadden samen een lijst. 
Uit onderstaand overzicht blijkt hoe de zetelverdeling voor C.D.A. 
bij Staten 1970 was, volgens Kamer 1972 zou zijn en door de kiezers 
in 1974 werd vastgesteld. 

K.V.P. 
A.R.P. 
C.H.U. 

Staten 1970 
12 
6 
7 

Kamer 1972 
9 
6 
3 

Staten 1974 
8 
4 
5 

Juist door de lijstverbinding kwam de eenheid van het C.D.A. tot 
uiting, maar hielden de kiezers de mogelijkheid duidelijke voor
keurstemmen uit te brengen. 

PROGRESSIEVE KONCENTRATIE: 
Van progressieve zijde is in Utrecht juist een andere weg gekozen. 
In 1970 had een lijst van PvdA, PPR en PSP 15 zetels in de Staten, 
terwijl D'66 aileen 5 zetels veroverde. In de loop van de periode be
dankten de 2 PSP leden, die in de Staten zaten voor de partij, ter
wijl een van hen op de lijst van de PvdA in 1974 opnieuw werd ge
kozen. 
De PKU van 1974 omvatte de PvdA, PPR en D'66, terwijl de PSP 
aileen uitkwam en 1 zetel behaalde. 
Wordt voor de jaren 1970 en 1974 de PSP geelimineerd, dan blijkt 
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de de PKU in 1970 20 zetels zou hebben behaald, terwijl de PKU ook 
in 1974 bij 20 zetels bleef steken. 
De percentages zijn: 1970 - 31,3%; 1972 - 33,1% en 1974 - 31,9%. 
Het resultaat voor deze groep is derhalve weinig duideiijk. Een 
gelijkblijvend aantal zetels met - gezien de landelijke verkiezin
gen- ongetwijfeld belangrijke interne verschillen. De 5 zetels van 
D'66 zouden zeker zijn verdwenen, maar in Utrecht blijven 2 D'66 
leden via de PKU in de Staten aanwezig. Landelijk heeft de PvdA 
sinds 1970 6% winst geboekt en de PPR 2,5%. Deze winst zou zeker 
voldoende zijn om bet verlies van D'66 ruimschoots te dekken. Als 
wij aannemen, dat er toch nog wei enkele getrouwen van de D'66 
aanhang zullen zijn overgebleyen had de PKU als de landelijke 
tendens zich ook in Utrecht had voortgezet zeker op een of twee 
zetels winst mogen rekenen. Dit is niet gebeurd. Het is. niet on
waarschijnlijk, dat de helpende hand, die de PvdA aan D'66 heeft 
gereikt, is gegaan ten koste van bet vertrouwen dat anderen mo
gelijk in deze partij zouden hebben gehad. Uit een kiezersonderzoek 
dat de school voor journalistiek in Utrecht heeft gehouden, blijkt, 
dat vooral bij jonge kiezers ruim 27% bet samengaan in PKU af
keurt. Hieronder treft men vooral PPR stemmen aan. Zij zoeken 
hun heil bij de·· CPN en de PSP. Waar deze partijen echter geen 
winst boekten moeten er meer verschuivingen hebben plaatsge
vonden. 

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPeL 
Binnen bet C.D.A. heeft de C.H.U. zich goed gehouden. Een deel van 
bet enorme verlies, dat de C.H.U. bij de 2 laatste kamerverkiezin
gen leed is teruggewonnen. Deze partij blijkt in vergelijking met 
nieuwe partijen, die opkomen en vergaan, aanzienlijk meer weer
stand te hebben. De kern is nog altijd sterk en bet elan waarmede 
de C.H.U. is tetuggekomen heeft bij velen naar gelang van hun ver
wachting bewondering of verwondering gewekt. Maar bet is te 
vroeg om te juichen. Veel C.H. Statenleden beseffen na de eerste 
momenten van dankbaarheid, dat bet zo gunstig is gegaan, dat ze 
toch maar met minder C.H.-leden in de Staten terugkomen. De 
moed is er weer, maar bet werk moet door een kleinere groep 
worden gedaan. In feite heeft de C.RU. tegenover 1970 evenveel 
verloren als de A.R.P., maar van de C.H.U. wordt gezegdJ dat er 
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{ gewonnen is, terwijl de A.R.P. verloor. Beide stellingen zijn juist. 
Sinds de kamerverkiezingen 1972 krabbelde de C.H.U. moeizaam 
uit een diepe put en viel de A.R.P. van een voetstuk. Nu zijn ze 
weer quitte en kunnen ze met de K.V.P. voort op een nieuwe weg. 
De K.V.P. wist immers zijn verlies te beperken ten opzichte van 
1972. Ook hier bleef de kern staande, maar het aantal Statenleden 
daalde aanzienlijk. 
Opvallend in de gehele verkiezingsaktie is geweest, dat de kiezers 
het C.D.A. als een begrip aanvaarden. Het feit, dat de 3 partijen 
met een duidelijke naam naar buiten traden werkte positief. De 
duidelijke vraag naar synthese kwam herhaaldelijk naar voren. 
Niet de negatieve afwijzing van de polarisatie maar de positieve 
houding over afspiegelingscolleges en het zoeken naar een geza
menlijke weg in de politieke arena heeft de kiezers aangesproken. 

DE V.V.D. EN DE KLEINE PARTIJEN 
De V.V.D. won deze verkiezingen ook in Utrecht. Het aantal staten
zetels kwam van 10 op 15. Toch kan men zich niet onttrekken aan 
de indruk, dat de V.V.D. veel floating voters tot zich heeft getrok
ken, die bij de vorige verkiezingen aangetrokken werden door nieu
we partijen, die als vuurpijlen opkwamen en weer uitblusten. De 
glamour van deze partij eindigt zodra de aardigheid van de harde 
oppositie eraf is. Desondanks moet er rekening mee worden ge
houden, dater naast een belangrijke socialistische partij in Neder
land plaats is voor een grote liberale groep. Zolang men daar intern 
de eenheid kan bewaren, zal de V.V.D. veel kiezers blijven trekken. 
Hoewel velen het ideaal hebben, dat het Nederlandse politieke 
leven zich in 3 blokken zal gaan afspelen, zal dit niet meer dan een 
illusie blijven. Vanuit Utrecht is deze situatie zeker niet aanwezig. 
Op de 59 zetels zagen niet minder dan 3 partijen kans om als 
nieuwelingen met 1 zetel in de Staten te komen, te weten DS'70, 
PSP en Boerenpartij, terwijl daamaast GPV en CPN met 1 zetel 
terugkwamen en de SGP zijn 2 zetels ook behield. 
Naast de 3 grote groeperingen hebben derhalve 6 partijen samen 7 
zetels in de Staten. Deze versnippering wijst er nog niet op, dat de 
kiezers hebben begrepen, dat ons land niet gediend wordt met 
groepjes, die nauwelijks invloed op het beleid hebben, hoezeer 
hun leden zich ook voor hun idealen inzetten. 
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DE C.H.U. IN DE ZU/D-HOLLANDSE STATEN 

door Dr. H. Franken. 

I. Inleiding. 
Bij een beschouwing over de uitslag van de onlangs gehouden ver· 
kiezingen voor de Provinciale Staten mogen wij allereerst wijzen op 
de bijzondere plaats, die de provincie Zuid-Holland inneemt ten 
opzichte van andere provincies. Specifiek immers voor Zuid· 
Holland - waar 25% van de bevolking van Nederland woont
is het voomamelijk stedelijk karakter en de zeer zwaar wegende 
milieu-problematiek. 
De problemen van de grote stad hebben nooit op een duidelijke 
wijze de aandacht van de Uniebestuurders gehad. In de gebieden 
van grote bevolkingsconcentraties 'deed' de C.H.U. het ook altijct 
minder dan op het platteland of in de forensengemeenten. Het ge
volg hiervan was, dat in de C.H.U.-fractie in de Zuid-Hollandse 
Staten van 1970 de grote steden den Haag en Rotterdam met ieder 
een vertegenwoordiger op het totaal van acht uit de gehele pro
vincie als ondervertegenwoordigd kunnen worden beschouwd. 
De milieu-problematiek heeft wei aandacht van en in de Unie ge
kregen. Gezien de meestal wat gematigde opstelling van onze 
vertegenwoordigers en een groot gebrek aan publiciteit is daarvan 
maar weinig (te weinig) bekend. Er mag best worden vermeld, dat 
twee van de belangrijkste milieuwetten van ons land, de Wet Ver· 
ontreiniging Oppervlaktewateren en de Wet op de Luchtveront
reiniging de naam van de staatssecretaris Kruisinga dragen. 
Voor een beoordeling van de politieke verhoudingen in de Staten 
van Zuid-Holland in de periode 1970- 1974 zijn de volgende ge· 
gevens van belang: 
- Bij de verkiezingen van 1970 hadden K.V.P., A.R.P. en C.H.U. 
een program; er waren drie lijsten. 
- De fracties van A.R.P. en C.H.U. werkten nauw samen. Dit kwam 
tot uiting in gezamenlijke fractievergaderingen, die plaatsvonden 
in een zeer goede onderlinge verstandhouding. Meestal trad namens 
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beide fracties een spreker op, die in de Staten het gemeenschap
pelijke standpunt naar voren bracht. 
- Tesamen met de K.V.P. was er vooroverleg voor commissie
vergaderingen en werd de begrotingsbehandeling in diverse com
missies hoofdstuksgewijs voorbereid. In de loop van 1973 viel 
deze samenwerking nagenoeg weg. 
- Ged. Staten was een afspiegelingscollege in de verhouding 2 
P.v.d.A., 1 K.V.P., 1 A.R.P., 1 C.H.U. en 1 V.V.D. 

II. Voorspel voor de Statenverkiezingen. 
In de zomer van 1973 begon een overleg tussen de provinciale be
sturen van KVP en ARP en het tijdelijk provinciaal groepsbestuur 
van de CHU in Zuid-Holland. Men wilde komen tot een program, 
een lijst en een fractie. Daarbij werd door de KVP duidelijk ge
steld: alles of niets. 
De meerderheid in de besturen was bereid tot volledige samen
werking. Wanneer de afdelingen, respectievelijk Statenkringen 
daartoe het groene licht zouden hebben gegeven, zou nader worden 
onderhandeld over de verdeling van de plaatsen op de candidaten
lijst. Het groene Iicht kwam echter niet. De statenkringen Dor
drecht en Delft van de CHU - die tesamen 2 van de 8 zetels in de 
Staten van 1970 hadden opgeleverd - hebben beiden met een ge
ringe meerderheid de ene CDA-lijst afgewezen. De motieven, die 
hiervoor - naar buiten de vergaderingen van de betreffende staten
kringen - werden aangevoerd, lagen voornamelijk op het electo
rale vlak. De eigen identiteit van de CHU zou, gelet op de oppositie
rol van de tweedekamer-fractie, meer worden gediend met een 
zelfstandig optreden, hetgeen naar verwacht werd extra stemmen 
zou opleveren. Daarnaast speelde twijfel aan het werkelijk confes
sionele karakter van de KVP een rol. De onderhandelingen met de 
KVP werden hierop afgebroken, terwijl ARP en CHU besloten tot 
de opstelling van een program en een binding van de lijsten. 
Deze situatie betekende een stap terug ten opzichte van de ver
houding tussen de confessionele partijen in 1970. Toen immers was 
er in ieder geval een program. Gezien de door de KVP aangebrachte 
koppeling van onderhandelingsonderwerpen kon nu de ene lijst 
was mislukt, ook dit ene program niet worden opgebracht. 
Intussen naderen de verkiezingen. De KVP stelt een eigen program 
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op, dat door haar provinciale vergadering wordt goedgekeurd. Bij 
gesprekken in de wandelgangen zijn fractieleden en bestuurders 
het erover eens, dat een stap terug ten opzichte van 1970 onjuist, 
onbillijk en onverkoopbaar is. De KVP is tenslotte wederom bereid 
tot overleg om met een gezamenlijk program te komen en wil even
tueel wei lijstbinding, maar vraagt garanties tegen een nieuw ge
zichtsverlies tengevolge van een veto van een minderheid in de 
CHU. Andere voorwaarde is, dat tevens een beslissing moet wor
den genomen om als een fractie op te treden. Ten aanzien van dit 
laatste punt wordt onzerzijds echter gesteld dat deze beslissing 
t.z. t. moet worden genomen door de fraktie. 
Prompt hierop wordt de KVP - zoals te verwachten was -be
naderd door de PvdA, D'66, PPR-combinatie met het voorstel om 
in overleg te treden over de samenstelling van een program
college, dat op deze partijen steunt. Een orienterende bespreking 
vindt plaats. De KVP stelt, dat zij wei wil praten, maar dan in aan
wezigheid van ARP en CHU. De protestants-christelijke partijen 
stellen echter pas na de verkiezingen over de samenstelling van 
een kollege van Ged. Staten te willen praten. De KVP schort de 
besprekingen met de PvdA c.s. op. 

III. De verkiezingen. 
Het resultaat van de verkiezingen in Zuid-Holland wijkt enigszins 
af van het landelijk beeld. Vergeleken met de in 1972 gehouden 
kamerverkiezingen ziet men in Zuid-Holland een grotere winst voor 
de VVD en de PvdA dan over het gehele land genomen het geval 
is. De KVP blijft ook in Zuid-Holland ongeveer gelijk. De ARP -
voor welke partij Zuid-Holland altijd een belangrijke provincie is 
- verliest iets meer dan het landelijke gemiddelde, terwijl de 
winst van de CHU iets hoven dat gemiddelde bHjft. 
Hoe kunnen we nu de cijfers - die ik niet meer herhaal, ze zijn 
veelvuldig gepubliceerd- interpreteren? Een belangrijke vraag is 
of de 'eigen identiteit' van de CHU, gekenmerkt door de oppositie
rol van onze tweede kamer fractie, tot een grotere winst heeft 
geleid in de provincies, waar de CHU afzonderlijk is opgetreden 
dan in de provincies, waar men met een CDA lijst is uitgekomen. 
Met behulp van het mij terbeschikking staande cijfermateriaal kan 
deze vraag niet positief worden beantwoord. In de CDA-provincies 
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ziet men ten opzichte van 1972 een gering verlies. In Zuid~Holland 
verliest de KVP 0,4%, dat is ongeveer gelijk aan het landelijke CDA 
verlies. ARP en CHU in Zuid-Holland zouden tesameri genomen ge
lijk moeten zijn gebleven, willen zij niet een slechter resultaat 
hebben geboekt .dan in de rest van het land. Dit is niet het geval: 
De CHU wint niet erbij wat de ARP verliest. Op grond hiervan ver
onderstellen wij een iets gunstiger effect van een CDA-lijst dan van 
gescheiden lijsten. De in de Nederlander van 5 april j.l. geciteerde 
drs. de Bruyn komt tot veel sterkere uitspraken, die een gunstiger 
stembusuitslag voor het CDA dan voor de drie partijen afzonderlijk 
onderstrepen. 
Binnen de provincie gezien kan in dit verband nog worden aan
gevoerd, dat de CHU-winst - blijkens de publikatie in De Neder
lander van 5 april j.l. - het grootst is (in percentages genomen) 
in de agglomeraties den Haag en Rotterdam. Aldaai' werd meer 
winst geboekt dan in de statenkringen, waar men tot een afzonder
lijke-eigeil-lijst had besloten. De conclusie hieruit is voorshands -
ik herhaal: er zijn voor het hele land per kieskring uitgesplitste 
cijfers nodig om met zekerheid van een 'CDA-effect' te kunnen 
spreken - dat de voorstanders van afzonderlijke lijsten deze 
situatie niet meer op electorale overwegingen aileen kunnen ba
seren. 

IV. Collegevorming. 
Hoe zal het college van Ged. Staten nu kunnen worden samen
gesteld? De CHU gedragslijn voor de wijze waarop de onderhande
lingen met de andere partijen moeten worden gevoerd, ligt vast in 
ons program. De betreffende paragraaf luidt: 

1. Na de vevkiezingen moeten onderhandelingen worden ge
voerd met en door de gekooen fracties over bet vormen van 
het college van Gedeputeerde Staten. Geen enkele groepel'ling 
mag bij voorbaat van deze onderhandelingen worden uitge
sloten. De onderhandelingen hebben a1s doel het opstellen van 
een belei.dsprogramma in hoofdzaken. De ARP en CHU zullen 
dit verkiezingsprogra:rmna a1s uitgangspulnlt voor dare onder
hand.elingen gebruiken. 

2. Het college van Gedeputeerde Staten dient te worden samen
gesteld uit en door die frakties die overeenste.mming hebben 
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bereikt over het beleid&programma dn hoofdza.ken, rek.en.iDg 
houdend met de sterkte van de onderscheiden fmkties en met 
de beetuurlijke kwaliteiten van de kandidaten. 

Voor een bespiegeling over de collegevorming in Zuid-Holland IS 

bet van belang te zien hoe de Staten in juni 1974 er zullen uitzien. 
Tevens hebben wij vermeld hoeveel de zetelwinst c.q. bet verlies 
van de diverse partijen ten opzicbte van 1970 bedraagt. 

PvdA +6 31 KVP -4 8 VVD +6 18 DS'70 +I 1 
D'66 -7 1 ARP -3 6 SGP -1 3 
PPR +3 4 CHU -2 6 GPV +1 1 
CPN -1 2 BP +1 1 
PSP 1 

+1 39 -9 20 +6 18 +2 6 
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Ten aanzien van de collegevorming is bet van uitennate groot gill 
belang, dat de drie confessionele partijen ook na bet ongelukkig get 
verlopen voorspel voor deze verkiezingen thans - wij scbrijven wo 
medio april 1974 - gezamenlijk optreden. Er is aile reden nu bet is 
CDA Iandelijk 'aanslaat' ook in Zuid-Holland de handen ineen te AB 
slaan. Onze programma's vormen uitgangspunt voor een gezamen- gee 
Iijk en eensgezind beleid. De CHU-fractieleden komen op een na da 
allen uit statenkringen, die een gecombineerde Iijst en gecombi- he 
neerde fractie voorstonden. Het Iaatste punt kan nu worden ver- Ht: 
wezenlijkt. Naast een betere overeenstemming met de landelijke we 
Iijn zal dit ook een verbetering van de kwaliteit van bet werk van de 
de confessionele statenleden ten gevolge hebben. zic 
Vergelijking van de programma's van de confessionele drie met va 
dat van de PvdA c.s. Ievert tot resultaat, dat er ten aanzien van bet in 
te voeren provinciaal beleid geen grote verschilpunten zijn. po 
Met deze partijen kan zonder meer aan de hand van de bestaande va 
programma's tot de opstelling van een kernprogramma met priori- lei 
teiten worden gekomen. Het programma van de VVD is meer de 
algemeen beschouwend, zodat overleg met deze partij pas kan ko 
plaatsvinden als bet beleidsprogramma in hoofdzaken in concept vo 
is opgesteld. Daarna zou in een openbare vergadering, welke zou ee 
plaatsvinden voordat de nieuwe Staten zijn geinstalleerd en waar- we 
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toe al de nieuwe leden toegang bebben, over dit prioriteitenpro
gram moeten worden gestemd. 
Uit de voorstemmende partijen zou bet college van Ged. Staten 
moeten worden samengesteld. Het kemprogram krijgt daarmede 
de status van een convenant, dat als 'program' voor bet college 
kan dienen. Voorts doet deze gang van zaken recbt aan bet in bet 
ARP-CHU programma opgenomen punt, dat er geen partijen bij 
bet overleg over de collegevorming worden buitengesloten. 

V. Statutenwijziging van de CHU. 
Het feit, dat de drie partijen in de verkiezingen gescbeiden zijn 
opgetrokken, is in de statenkring Rotterdam sterk bekritiseerd. 
Het doet voorts vreemd aan, dat er in andere statenkringen in 
Zuid-Holland mensen zijn, die een afzonderlijke CHU-lijst voor de 
provincie voorstaan, maar die tocb op een CDA-Iijst voor de ge
meenteraad voorkomen. Gelden bier andere electorale overwe
gingen of is bet meer een kwestie van bet beter kennen van plaats· 
genoten en dezen daarom meer vertrouwen dan de medevertegen
woordigers in de Staten, die uit een andere stad komen? Bovendien 
is de CHU winst - in aanmerking genomen bet verlies van de 
ARP - resultaat, dat slecbts in beperkte mate reden tot vreugde 
geeft. Datgene wat wij als CHU nastreven gaat tocb immers verder 
dan een winst ten opzicbte van (of ten koste van) degenen, die on!' 
bet meest nabij staan. 
Het doel van de Unie is, uitgaande van onze beginselen, een daad
werkelijke invloed te bebben op bet bestuur van - in dit geval -
de provincie. Als zes zetels tellende groep kan de CHU dat niet op 
zicb zelf. Alleen als wij bet waarmaken als integrerend bestanddeel 
van een groter gebeel te kunnen optreden is een re<:He participatie 
in bet provinciaal bestuur mogelijk. Het is bekend, dat een op
positierol in de Provinciale Staten weinig betekent. Zonder een lid 
van Ged. Staten in de fractie te bebben is men verstoken van veler
lei informatie en de kans op echt (bij)sturen. Daarom zou een ver· 
der afhouden van bet CDA in Zuid-Holland voor de CHU er op neer· 
komen dat zij zichzelf buitenspel zet. Dit heeft ook konsekwenties 
voor de organisatie van de Unie. Autonomie van statenkringen is 
een belangrijk ding. Maar er moet op zijn minst een vraagteken 
worden gezet bij de organisatorische opzet wanneer bet mogelijk 
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is, dat een minderheid in de Unie, die in geen enkele statutaire 
bepaling is omschreven, de samenwerking in CDA-verband kan 
afhouden. In de Statuten van de Unie dient daarom te worden voor
zien in besluitvorming op provinciaal (of gewestelijk) niveau.· De 
kiesverenigingen zouden vertegenwoordigers naar een provinciaal N A 
bestuur moeten kunnen afvaardigen, dat als gesprekspartner voor 
andere partijen kan dienen en besluiten kan nemen bij al of niet We; 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen. is r 

VI. Perspectief. 

Bij de statenverkiezingen 1974 heeft de CHU het goed gedaan. 
Belangrijker is, dat het CDA het goed heeft gedaan. Er is een Wil 
grote groep in politiek Nederland, dat niet zonder meer bij links ind 
of rechts wil horen. Velen kunnen zich thuis voelen in een partij, He1 
die een beginsel vooropstelt, waarin hogere dan !outer materiele om 
waarden tellen, terwijl toch het beleid op rationele gronden wordt ver 
gevoerd. Vel 
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NA DE STATENVERKIEZINGEN 

W erken aan vormgeving christen-democratie 
is nu van het grootste belang. 

door Drs. H. van Spanning. 

Winst voor de CHU; het CDA stabiel. Dat waren mijn belangrijkste 
indrukken op de avond van de jongste Statenverkiezingen.l) 
Het is vanzelfsprekend, voor ieder meelevend CH-lid, verheugend 
om te zien dat de Unie het dieptepunt lijkt gepasseerd. Na twee 
verkiezingsnederlagen is er weer een opgaande lijn. 
Verrassend is ook de stabiliteit van het CDA. Men had geen ge
makkelijke start. Het CDA werd de laatste weken voor .de verkie
zingen door sommige politici; de t.v. en de pers kritisch gevolgd. 
Het resultaat is, gelet op de huidige situatie, goed te noemen. 
Bezien we de uitslag verder dan vallen de volgende punten op: 

a) De polarisatie is opnieuw doorgegaan 
Bij de Kamerverkiezingen van 1971 en 1972 - toen KVP en CHU 
zware klappen kregen - is veel gesproken over het succes van de 
polarisatie. Bij de jongste Statenverkiezingen verloor de ARP, 
maar de CHU won, ten opzichte van 1972, terwijl de KVP vrijwel 
stabiel bleef. 
Toch mag men niet uit het oog verliezen dat ook op 27 maart j.L 
opnieuw de PvdA en de VVD de grootste winnaars waren. Ook deze 
verkiezingen zijn in belangrijke mate beheerst door de. tegen
stelling den Uyl- Wiegel.2) 

1} Ter vergelijking: 
CHU (6 provincies): 1970= 6,1%; 1972= 3,46; 1974= 4'67 
CDA (5 provincies}: 1970= 20,43; 1972= 15,22; 1974= 15,06 

2) PvdA: 1970= :n,92; 1972= 25,88; 1974= 27,97 
VVD: 1970= 12,09; 1972= 14,45; 1974= 18,99 
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Het effect van de polarisatie is deze keer echter anders geweest. 
Nu zijn vooral D'66 en DS'70 er bet slachtoffer van geworden.3) 

Maar ook bij de PPR zijn verschijnselen die er op wijzen dat de 
Gaay Fortman c.s. - ondanks de voor hen relatief gunstige uitslag 
- bet moeilijk gaan krijgen. Wat vooral opvalt is de grote on
stabiliteit van hun kiezersaanhang. De PPR moet bet voornamelijk 
van de zogenaamde 'zwevende kiezers' hebben. Dat is voor een 
partij een moeilijke basis. AI heeft de PPR wellicht iets meer prin
cipiele wortels om - in tegenstelling tot D'66 - een kleine groep 
kiezers meer blijvend vast te houden. 

b) Positie van de christen-democratie 
De uitslag van de Statenverkiezingen maakt duidelijk dat de chris
ten-democratie naast PvdA en VVD, een stabiel element in de Ne
derlandse politiek kan vormen; in tegenstelling tot D'66, DS'70 en 
PPR. 
Groeikracht is zeker aanwezig. Het aantal jonge kiezers dat de 
christen-democratische lijst steunde is - blijkens de eerste gege
vens, relatief groot.4) 

Uit bet voorgaande kan mijns inziens worden gesteld dat de chris
ten-democratie een duidelijk alternatief voor de kiezers kan vor
men. We moeten echter bedenken dat de polarisatie nog niet de
finitief is ingedamd. Elk ogenblik kan de tegenstelling PvdA - VVD 
weer door de kiezers worden gehonoreerd en dan zuilen - na bet 
wegvallen van de invloed van met name D'66 en D'70 - de christen
democraten opnieuw bet electorale slachtoffer worden. 

Nu kan men uit deze verkiezingsuitslag twee conclusies trekken. 
Het resultaat van ARP, CHU en KVP afzonderlijk, zal wellicht 
sommigen in deze partijen de gedachte ingeven dat de christen
democratische samenwerking voorlopig maar 'op een laag pitje 
moet worden gezet.' In KVP en CHU kan men dit doen op grond 

3) D'66: 19'70= 7,19; 1972= 3,89; 19'74= 0,98 
DS'70: 1970= - ; 1972= 4,12; 1974= 1,48 

4) Volgens gegevens NOS voor het CDA 21%; PvdA 30%; PPR 18%; 
VVD 15% 
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van de relatief gunstige uitslag. In ARP-kring zou men op grond 
van de negatieve uitslag voor deze partij tot een zelfde conclusie 
kunnen komen. 

Ik acbt deze overweging niet juist. 
In de eerste plaats moet worden berinnerd aan bet feit dat de 
CHU bij Statenverkiezingen traditioneel sterker uit de bus komt 
dan bij Kamerverkiezingen. Er zijn faktoren aan te wijzen die dit 
beeld deze keer doorkruisen. Deze Statenverkiezingen hadden een 
sterk landelijk karakter. Opvallend is ook bet zeer gunstige resul
taat van de CHU bij deze Statenverkiezingen, in enkele grote ste
den. Desondanks mogen we niet vergeten dat de Unie haar niveau 
van 1970 nog niet beeft bereikt. 

Daarnaast moet bij het verlies van de ARP worden bedacbt dat 
deze partij de laatste jaren relatief gunstige resultaten heeft ge
boekt, als gevolg van bet 'Zijlstra-effect' (1967) en het 'Biesheuvel· 
effect' (1972). 
De buidige nederlaag van de ARP is ongetwijfeld voor een deel een 
nawerking van het 'Biesbeuvel-effect'. Als gevolg van de politieke 
ontwikkeling sinds de Kamerverkiezingen van 1972 en de daarbij 
gepaard gaande spanningen in de ARP, is de jongste uitslag voor 
deze partij vermoedelijk iets te negatief. Wel is duidelijk geworden 
dat de ARP baar vrij stabiele aanhang lager zal moeten scbatten, 
dan zij sinds 1967 kon doen . 

. lk teken hierbij voorts aan dat, volgens de eerste gegevens die op 
de verkiezingsavond bescbikbaar kwamen, de winst van de CHU 
slecbts voor een klein deel van de ARP is gekomen.s) 
Dit verzwakt de veelvuldig geboorde reaktie dat de CHU bet ver
lies van de ARP heeft goedgemaakt. Veel ex-AR-kiezers bebben deze 
keer op de VVD gestemd. Het lijkt ecbter onwaarschijnlijk dat 
deze kiezers de christen-democratic in de toekomst niet willen 
steunen. Men hoort trouwens vaak - vooral jonge kiezers - zeg
gen dat ze nu maar met tegenzin op Wiegel of den Uyl stemmen 

S) Volgens gegevens NOS ging van de ex-AR-stemmebs 7% naar de 
CHU 
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maar graag de christen-democratie willen steunen, wanneer dui
delijk wordt wat er met· bet CDA gaat gebeuren. 

Tenslotte wil ik erop wijzen dat de opkomst bij Kamerverkiezingen 
tot nu toe boger is geweest dan bij Statenverkiezingen.6) 

In 1972 bleek dat een bogere opkomst vooral gunstig werkt voor 
andere dan de cbristen-democratiscbe partijen. 
Wan:neer bij de komende Kamerverkiezingen de cbristen
democratie geen duidelijk gezicbt krijgt, zal vermoedelijk de nu 
gebleken wervingskracbt weer weg vallen, als gevolg van de onder
linge verdeeldbeid, dan wel de politieke, programmatiscbe vaag
beid. Daarom zal bet werk aan de cbristen-democratie de komende 
tijd verder moeten worden uitgebouwd. De basis biervoor is onder 
de kiezers aanwezig. We moeten nu de kansen realiseren. 

c) Taken voor de christen-democratie 
Daarmee komik op de vraag voor welke taken de cbristen
democratie tbans staat. 

Na de Partijraadsvergaderingen van 15 december j.l. zijn er drie 
boofdtbema's : . 

. '1) De organisatievorm (federatie of fusie) 
2) Het uitkomen met een lijst 
3) Het voeren van een politieke lijn; en de opstelling tegen

over bet kabinet - den Uyl. 

Over· elk· van deze onderwerpen volgen nu enkele kanttekeningen. 

c. 1. Federatie of fusie 
Over de organisatievorm kunnen we betrekkelijk kort zijn. 
Op 15 december j.l. beeft de Partijraad van de ARP in een motie 
bet federtief karakter van bet CDA onderstreept. Het Partijbestuur 
van de KVP beeft in een verklaring in februari dit federatief ka
rakter erkend; daarbij tevens onderstrepend dat vorming van een 
nieuwe politieke partij doelstelling blijft.7) 

6) Ter vergelijking: opkomst · 1970= 68,06%; 1972= 82,93%; 1974= 
74,53% 
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Vorming van een federatie - als overgang naar. een nieuwe partij 
- lijkt · dus het snelst te realiseren. 

In de discussie over de vraag 'federatie of fusie ?' is overigens een 
opvallend accentverschil opgetreden. Geruime tijd is deze kwestie 
nauw verbonden geweest met de vraag naar de principiele grand
slag van de christen-democratie. 
Op 15 december is een basisformule voor de grondslag van het 
CDA aanvaard. Daarmee kwam een eind aan een lang slepende -
zij het noodzakelijke - discussie over de grondslag en het karakter 
van de christen-democratie. 
Het resultaat van de jongste Statenverkiezingen bevestigt mijns 
inziens de positieve waarde van de gekozen formulering. De vaak 
geuite vrees dat een christen-democratische lijst kiezers naar SGP, 
GPV en RKPN zou drijven is nauwelijks houdbaar gebleken.8) 

Reeds tijdens de discussie op 15 december j.l. heeft echter een 
ander vraagstuk een veel zwaarder accent gekregen: de gelijke 
politieke opstelling van KVP, ARP en CHU. 
Op dit moment is dat de belangrijkste kwestie, waarvoor de 
christen-democraten zich gesteld zien. 

De eerder genoemde resolutie van het KVP-bestuur bevat ook ten 

7) Motie ARP: ' ... spreekt de Partijraad duidelijk uit dat de opge
riohte CDA een federatie is en geeft het partijbestuur opdracht de 
resolutie o.a. betreffende de politieke samenwerking, de eenheid van 
politiek beleid en de overdracht van bevoegdheden nader uit te 
voeren en aan de orde te stellen in de daarvoor bevoegde pa.rtij
organen. 
KVP·parti,jbestuur: 'Het pa.rtijbestuur erkent dat het thans opge
riohte CDA vooralsnog een federatief karakter heeft, zoa.1s gesteld 
in de motie die is aa.ngenomen door de AR-Partijraad. Het pa.rtij
bestuur hecht er aa.n te benadrukken dat onze doelstelling is en 
blijft samen een nieuwe politieke pa.rtij te realiseren, confonn de 
gezamenlijke resoluties vaiD 13 juni en 15 december 1973' 

a) Ter vergelij,king: 
SGP: 1970= 2,55; 1972= 2,18; 1974= 2,42 
GPV: 1970= 1,15; 1972= 1,75; 1974= 1,70 
RKPN: 1970= - ; 1972= 0,33; 1974= 0,25 
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aanzien van· de eensgezinde politieke opstelling een belangrijk gaan 
punt. Men heeft de wens geformuleerd om in bet najaar van 1974 aan 
te beslissen over voorstellen inzake ~~n lijst.') volgt 

echtc 
Daarmee komen we tot ons tweede onderdeel. met 

c. 2. Ben lijst ? 
Tegenover de wens van de KVP om in bet najaar tot een beslissing 
over ~~n lijst te komen, staat de resolutie van de Unieraad van 15 
december j.l. 
Hierin wordt gesteld dat de beslissing om met ~~n lijst uit te 
komen slechts kan worden genomen tegen de achtergrond van de 
feitelijke parlementaire politieke situatie, voor de Kamerverkie
zingen.10) 

Men moet bier de problemen tot hun ware proporties terug
brengen. 
Men kan van de CHU onmogelijk eisen dat zij zich in bet najaar 
ten principale uitspreekt om met een lijst de verkiezingen in te 

'> KVP·Partijbestuur: 'Met betrekking tot de motie door de CH·Unie
raad aangenomen, heeft het pa.rtljbestuur zich aJs volgt uitgespro· 
ken: 
Het Partljbestuur van de KVP wenst vast te houden aan hetgeen in 
de resolutie over de ene lijst is opgenomen n.l. dat in het naja&r van 
1974 de daartoe statuta.ir bevoegde organen van de drie partljen 
dienen te beslissen over de voorstellen van het Bestuur inzake de 
lljst c.q. de lljsten. Het partljbestuur gaa.t er da&rblj van uit dat de 
parlementaire &ituatie m de loop van 1974 dan een besluit om ge
zamenlijik met een CDA-lljst uit te kom.en, za1 rechtvaardigen'. 

10) Unieraad d.d. 15 december jJ.: 'De Uniera&d van de CHU spreekt 
zijn waardering en vertrouwen uit respectievelljk in, het beleid van 
de Tweede Kamerfra.ktie van de CHU' en 'de Unieraad aanvaardt de 
resolutie zoa.ls voorgesteld door het CDA-orgaan, met dien verstande 
dat de beslissing door de bevoegde Unie-organen, 6f tot een lljst 
dan wei lljstverbittlding, of gescheiden optrekken moet worden geno
enen, tegen de achtergrond van de feitelijke parlementaire, politieke 
situatie voor de eventuele verkiezingen voor de Tweede Kamer; 
spreekt uit, dat tegen deR achtergrond de data in de resolutie a1s 
streefdata dienen te worden beschouwd en in het overleg met de 
andere partijen moet worden betrokken' . 
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gaan. Dit zou de beslissing van de Unie om niet deel te nemen 
aan het kabinet · den Uyl gedurende de verdere periode tot de 
volgende Kamerverkiezingen vrijwel volledig ontkrachten. Wel 
echter dient men, vooruitlopende op een definitieve beslissing om 
met een lijst de verkiezingen in te gaan, tijdig de hieraan verbonden 
technische vragen te hebben opgelost. Te denken valt daarbiJ on
der meer aan de sleutel voor verdeling van plaatsen over KVP, 
ARP en CHU; de kwaliteitszetels - zoals thans bij de KVP ge
bruikelijk -; en de methode volgens welke kandidaten worden 
gekozen voor de gemeenschappelijke lijst. 
Het kan katastrofaal zijn, wanneer bij de volgende Kamerverkie
zingen- of bij een eerder optredende kabinetskrisis- KVP, ARP 
en CHU wel op een politieke lijn zouden zitten, maar om zuiver 
technische redenen, moeten afzien van een lijst. 
In ieder geval moet daarom de mogelijkheid om met een lijst uit 
te komen, voor de verkiezingen technisch voorbereid zijn. De uit· 
eindelijke keuze is dan nog aileen van belang tegen de achtergrond 
van de politieke situatie, en de relatie tussen KVP, ARP en CHU, 
op dat moment; en niet meer van de vraag hoe een gemeenschap
pelijke lijst zal worden samengesteld. In die zin is naar mijn me
ning een positieve beantwoording van de vraag of men met een 
lijst wil uitkomen, in het najaar, wenselijk en mogelijk. 

Vermoedelijk zal de komende tijd nog wei enige discussie ontstaan 
over de vraag of de totale christen-democratische aanhang vergroot 
wordt door met een lijst, dan wei met afzonderlijke, verbonden, 
lijsten uit te komen. De eerste commentaren na de Statenverkie
zingen gaan in de richting van een lijst.11) 

Naast de vraag hoe de aanhang is te maximaliseren, moet ook 
worden bedacht dat een presentatie - en daarmee een Christen
Democratische-fraktie- de kracht van de christen-democratie ver
groot. Het voorkomt bovendien dat opnieuw tijdens de formatie 
een wig tussen de christen-democratische partners kan worden 
gedreven. 

11) Bij voorbeeld drs. L. P. F. de Bruyn in De Volkskrant van 29 maart 
j.l.: 'Samengaan in CDA schijnt wfustgevend. 
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c. 3. Ben politieke lijn 
De vraag naar de gemeenschappelijke politieke lijn van KVP, 
ARP en CHU is momenteel - gelet op de landelijke situatie - de 
belangrijkste kwestie, waarvoor de christen-democratische partners 
zich gesteld zien. Daarbij moet men het oog richten op de komende 
Kamerverkiezingen. Op dat moment zal een belangrijke beslissing 
vallen. Het is kortzichtig om uitsluitend te !etten op de opstelling 
van KVP, ARP en CHU tegenover het kabinet- den Uyl. Dat som
mige commentatoren hier voortdurend uit concluderen dat KVP 
en ARP voor de PvdA kiezen en de CHU voor de VVD, is niet 
aileen principieel onjuist; we hoeven er ons ook niet al te veel van 
aan te trekken. Essentieel is slechts wat KVP, ARP en CHU bij 
nieuwe Kamerverkiezingen zullen doen. 

Hiervoor zijn twee beslissingen noodzakelijk. 
In een vorig artikel in dit tijdschrift, wees ik op het belang van 
nadere bezinning op de problematiek rond de stembusakkoorden, 
en de zogenaamde 'afspraken vooraf'. Thans zal ik daarom hier niet 
verder op in gaan. 12) 

Een tweede voorwaarde is de programmatische herkenbaarheid en 
aanspreekbaarheid van de christen-democratie als duidelijke eigen 
weg naast liberalisme en socialisme. Noodzakelijk is dat men niet 
aileen het eigen karakter van de christen-democratie met de mond 
belijdt maar ook moet dit voor de kiezer duidelijk zichtbaar zijn. 
Dit betekent dat de komende tijd gewerkt zal moeten worden aan 
een beleidsplan, waarin de eigen weg van de christen-democratie 
gestalte krijgt. Daarbij dient voorop te staan wat de christen
democraten willen. 

Teveel is de optiek van de christen-democratische partners, bij de 
verkiezingen in 1971 en 1972 bepaald geweest door wat men wilde, 
ten opzichte van de 'linkse drie' (PvdA, D'66, PPR) en de VVD. In 
die zin dat voor veel kiezers niet de eigen weg van de christen
democratie zichtbaar was maar de herkenbaarheid werd gere-

12) 'De positie van de christen-democratie in het polarisatieproces' (CH
Tijdschrift september 1973). 
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lateerd aan het feit in hoeverre men afweek van de 'linkse drie' 
en de VVD. 
Teveel is bij de vorige verkiezingen over de christen-democratie 
in verdedigende zin gesproken. De kiezers vroegen doorgaans niet 
wat de christen-democraten wensten maar informeerden primair 
altijd naar een vergelijking met de programs van VVD en 'linkse 
drie'. Niet de eigen weg van de christen-democratie bepaalde de 
discussie maar de vraag of men met de VVD dan wei met de 'inkse 
drie' wenste te regeren. 

Daarom zal de komende tijd gewerkt moeten worden aan een 
program voor de komende regeringsperiode, na het huidige ka
binet. De program zal duidelijke prioriteiten moeten aangeven 
waarvoor de christen-democraten zich sterk willen maken. Van
zelfsprekend zal de keuze van de prioriteiten aan de daartoe be
voegde politici zijn voorbehouden. Maar reeds nu kunnen met name 
de drie wetenschappelijke buro's van KVP, ARP en CHU hiervoor 
belangrijk materiaal aandragen. 

d) Eigen weg van het CDA 
De jongste Statenverkiezingen hebben aangetoond dat het mogelijk 
is van de christen-democratie een succes te maken. Gebeurt dit
door onderlinge verschillen - niet dan zal de polarisatie ongetwij 
feld opnieuw toeslaan en dan zullen het CDA, dan wel KVP, ARP of 
'CHU afzonderlijk het slachtoffer worden. 
Er zijn de laatste maanden ontwikkelingen aan de gang, die er op 
wijzen dat VVD en PvdA de polarisatietaktiek wijzigen.13) 

Nu de christen-democratische lijst bij de Statenverkiezingen dui
delijk levensvatbaarheid heeft getoond zal dit effect vermoedelijk 
nog versterken. Daarmee lijkt de polarisatie in een nieuw stadium 
te komen. PvdA en VVD richten zich niet meer uitsluitend tegen 
elkaar, in de hoop de christen-democratie electoraal te breken, 
maar een veel gevaarlijker taktiek wordt dan zichtbaar. 

13) Met name bij: 
Ed van Thijn: Het kabinet den Uyl en de bierkaai; (Soc. en Demo
cratie februari 1974); en H. J. L. Vonhoff: De strijd om het midden 
(Liberaal Reveil, febr. 1974). 
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Zowel VVD als PvdA zullen trachten de christen-democraten aan 
hun zijde te krijgen. Deze 'getemperde polarisatie' is gevaarlijk 
omdat ze er toe kan leiden dat de christen-democratische partners 
verzuimen de kiezers duidelijk gemotiveerd achter hun program te 
krijgen. Het christen-democratisch blok, dan wei KVP, ARP en 
CHU, afzonderlijk zullen dan ten onder gaan in vruchtloze dis
cussies over de vraag met welke partij (Wiegel, of den Uyl) men 
wenst te regeren. 

De komende periode zal nog veel problemen te zien geven. 
De verkiezingsuitslag van 27 maart j.l. is reeds gevolgd door di
verse speculaties over de onderlinge verhouding tussen de kabinets
partners. Het vrijwel wegvagen van D'66 zal ongetwijfeld gevolgen 
hebben voor de betrekkingen van D'66 tegenover dit kabinet en 
haar partners, PvdA en PPR. De PPR heeft voor en na de Staten
verkiezingen haar eigen plaats tegenover het kabinet en de beide 
'progressieve' partners nadrukkelijk onderstreept. In de eerste 
reakties na de Statenverkiezingen lijken KVP en PvdA voorzichtig 
de mogelijkheden voor voortzetting van de samenwerking af te 
tasten. Maar het kabinet staat de komende maanden voor enorme 
krachtproeven. In dit verband kan gewezen worden op de komende 
miljoenennota; de defensienota; de grondpolitiek; de voorstellen 
tot grondwetswijziging; de nota over de inkomensverdeling; en de 
inflatiecorrectie. 

Het belang van KVP, ARP en CHU, als christen-democratische 
partners reikt echter verder dan de genoemde tijdelijke problemen. 
Men moet de tijd die tot de volgende Kamerverkiezingen aanwezig 
is, om op een lijn te komen, benutten. 

Wanneer bij een volgende kabinetsformatie de drie christen
democratische bondgenoten niet gezamenlijk optrekken - en de 
oorzaak daarvan hoeft mijns inziens op dat moment niet a priori 
bij de CHU te liggen - dan lijken de kansen voor de christen
democratie, die nu duidelijk aanwezig zijn, gering. 

Het gevaar is dan groot dat de kiezers - en wellicht ook een aan
tal leden - zich teleurgesteld van de cb.risten-democratische ge-
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dachte zullen afwenden. Bovendien zou dan de landelijke ontwik
keling los komen te staan van de situatie zoals die bij de jongste 
Statenverkiezingen, in een aantal provincies met een christen
democratische-fraktie is ontstaan. En ook bij de komende raads
verkiezingen zal dat in veel gemeenten gebeuren. 
Een kortsluiting in de landspolitiek, bij een nieuwe kabinetsfor
matie, betekent dan dat de provinciale en gemeentelijke politiek 
op veel plaatsen los komt te staan van de landelijke ontwikkeling. 
Wellicht zelfs zal dit in een aantal provincies en gemeenten er toe 
leiden dat de christen-democratische samenwerking uiteenvalt. De 
jongste ontwikkeling van D'66 is in dit opzicht - zij het vanuit 
een andere historie- voor het CDA een waarschuwend voorbeeld. 

Ret werk aan de christen-democratie moet daarom worden voort
gezet. Juni 1973 zijn de velden geploegd; december 1973 is gezaaid; 
bij de jongste Statenverkiezingen is gebleken dat het gewas fraai 
is opgeschoten. De komende Kamerverkiezingen zal de oogst moe
ten worden binnen gehaald. 

Medewerkers aan dit nummer: 

D. Y. W. de Graaff-Nauta: geb. 1930; huisvrouw; wethouder (CDA) 
Sneek; voorzitter CDA-Statenfraktie Friesland; lid van de Unie
raad. 

Mr. E. A. Baars geb. 1913; advocaat en procureur te Breukelen; lid 
van G. S. van Utrecht; oud lid Tweede Kamer; lid van het H. B. 
van de CHU. 

Dr. H. Franken: geb. 1936; studeerde aan de R.U. Leiden; promo
veerde cum laude aan de U. v. A. in de rechtsgeleerdheid; rech
ter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam; lid Prov. 
Staten, Zuid-Holland; lid Unieraad. 

Drs. H. van Spanning: geb. 1940; studeerde politicologie (V.U. Am
sterdam); was parl. verslaggever van het 'Rotterdammer-Kwar
tet; sinds 1969 wetensch. medewerker CHU-Tweede Kamer
fraktie. 

55 



NASCHRIFT VAN DE REDAKTIE 

Deze dubbele aflevering van het CH-Tijdschrift is gewijd aan de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten van 27 maart j.l. 

Aan de auteurs is de vraag voorgelegd: 'Wat voor indicaties geeft de 
uitslag van de Statenverkiezingen naar Uw mening voor de CHU 
en voor de CDA. ?' 

Bij de keuze van de medewerkers is uitgegaan van provincies met 
een specifieke situatie, waarin de resultaten belangrijk kunnen zijn 
voor verdere bezinning op de CHU en de christen-democratische 
samenwerking. 
Gekozen is voor bijdragen uit Friesland, Utrecht en Zuid-Holland. 

In Friesland bestond reeds sinds 1970 een CDA-fraktie, met een lijst. 
In Utrecht namen ARP, CHU en KVP met verbonden lijsten deel aan 
de Statenverkiezingen. Bovendien was dit de enige provincie waar 
PvdA, PPR en D66 uitkwamen met een lijst (PKU). 
In Zuid-Holland kwamen AR en CH met verbonden lijsten uit. De 
KVP had een eigen lijst. In deze provincie is ook reeds voor de ver
kiezingen gediscussieerd over vorming van een programcollege, 
waarvan KVP en PvdA de spil zouden vormen. 

In de vierde bijdrage is meer specifiek uitgegaan van de betekenis 
van de Statenverkiezingen, voor de landelijke politiek. 

De volgende aflevering van het CH-Tijdschrift zal in augustus ver
schijnen. 
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TER HERINNERING AAN DR. J. W. BEEREKAMP 

I. V oorwoord 

Op 14 april 1974 overleed ons Eerste Kamerlid dr. Johan Wouterus 
Beerekamp. 

Een bewogen en uiterst aktief leven is thans afgesloten .. Zien wij 
nog enige ogenblikken op deze levensweg terug. 
Beerekamp werd in het uiterste noorden van Friesland geboren, in 
Paesens op 27 juni 1917. Hij deed eindexamen gymnasium, voltooi
de de studie in de theologie en werd predikant. Een hoogtepunt 
in zijn Ieven was 27 maart 1952 toen hij bij prof. Berkelbach van 
der Sprenkel promoveerde tot doctor in de theologie op het proef
schrift: De jeugddienst, zijn geschiedenis, principe en opzet. 
Deze dissertatie is tot nog toe de enige samenvattende studie over 
dit onderwerp. 
Hij was predikant van 1941 tot 1959; achtereenvolgens te Nieuw 
Weerdinge (1941), Berkel-Rodenrijs (1944), Vianen (1946), Gronin
gen (1949) en Hoogeveen (1954; daarna werd hij leraar en eerste 
corrector van het Menso Alting College in Hoogeveen; op 12 fe
bruari 1963 trad hij toe tot de Eerste Kamer. Hij bekleedde het 
voorzitterschap van het Psychiatrisch Centrum 'Licht en Kracht' 
te Assen; was vice-voorzitter van het ziekenhuis Bethesda te Hoo
geveen; tot zijn dood was hij lid van het moderamen van de Her
vormde Stichting voor Zenuw- en Geesteszieken en voorzitter van 
de inrichting voor zwakzinnigen 'Hendrik van Boeyen-Oord' te 
Assen; eveneens was hij tot zijn heengaan lid van de gemeenteraad 
van Hoogeveen. Zes jaar lang (1962-1968) was hij lid van de Drentse 
Provinciale Staten. In de Eerste Kamer was hij lid van de Huis
houdelijke Commissie, een kleine commissie die echter zeer ar
beidsintensief is en soms hele dagen vergadert. De regering erkende 
zijn verdiensten op velerlei gebied door hem te benoemen tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
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Het bovenstaande is slechts een selectie uit zijn vele aktiviteiten. 
In de kracht zijner jaren werd hij getroffen door een emstig 
hartinfarct, dat zich later nog eens herhaalde Op dringend advies 
van de artsen verliet hij in 1973 met vervroegd pensioen de school, 
waar hij vooral de lessen in het Hebreeuws met grote liefde heeft 
gegeven. 
Toen Van Hulst hem eens in het ziekenhuis bezocht, vertelde hij 
hem het verloop van zijn ziekte: hij woonde een kerkdienst bij, toen 
hij opnieuw een hartaanval kreeg; eigenlijk dacht hij toen aan een 
onmiddellijk heengaan: door God geroepen te worden tijdens de 
verkondiging van het Woord! Maar hij zou nog tot Pasen 1974 
moeten wachten. 

Zijn werk als kamet'lid wordt gekenmerkt door een grote z:org
vu.ldigheid, door uiterst concientieuze voorbereiding en door een 
uitstekend taalgebruik. 
Beerekamp improviseerde Diet graag, maar als het moest, deed hij 
het voortreffelijk. Maar zijn redevoeringen in eerste instantie wa
ren steeds tot op de letter doordacht en verantwoord. Hij heeft 
in de Eerste Kamer onderwerpen aangesneden, waar eigenlijk 
nooit iemand zich aan waagde. Zijn rede over de z.g.n. Irene
~tie, waar de Kamer ademloos naar luisterde, is van historische 
betekenis; zeldzaam indringend sprak hij over de geestelijke ver
zorging van de krijgsmacht. Uit de begrotingen van CRM en van 
de Volksgezondheid wist hij steeds die onderwerpen te halen die 
aan ieders aandacht ontsnapt waren. 
Stutssecretaris Klein (0. en W.), die zichzelf een humanistische 
atheist noemt, wrtelde Van Hulst, dat hem de schrik om 't hart 
was geslagen, toen hij, roor de eerste maal een wetsontwerp in de 
Senaat verdedigatde, geconfronteerd werd met een doorwrochte 
rede van Beerekamp over de waag of theologie at of geen weten
schap is. 

De Eerste Kamer wordt wel eens een beetje laatdunkund een Ka
mer van repetitie genoemd. Op wie van de leden dit ook moge 
slaan, het geld in de Iaatste plaats voor Beerekamp die door origi
naliteit en eruditie het niveau van de Kamer heeft verhoogd. 

Toen wij Beerekamp op 2.7 april j.l. in de Unieraad herdacbtell 
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werd gevraagd of bet mogelijk was in bet CH-Tijdscbrift aan zijn 
werk in de senaat aandacbt te besteden. 
Het bestuur van de Lohmansticbting beeft bierop positief gerea
geerd. Er werd een commissie van uitgave gevormd, bestaande uit 
de voorzitters van de CHU; de Lobmanstichting en de beide Kaml!r
frakties. 

Op verzoek van deze commissie nam de eindredakteur van bet 
CH-Tijdschrift de taak op zicb om een bloemlezing uit de redevoe
ringen van Beerekamp samen te stellen. 

Het resultaat van dez:e arbeid treft u aan in dit nummer van het 
CH-Tijdschrift. 
Wij bopen biermee in brede kring belangstelling te wekken voor 
het werk dat door Beerekamp in de Eerste Kamer is gedaan. 

de commissie van uitgave 

mr. 0. W. A. baron Van Verschuer, voorz. CHU 
dr. I. N. Th. Diepenborst, voorz. Lobmanstichting 
prof. dr. J. W. van Hulst, voorz. CHU Eerste Kamer-

fraktie 
dr. R. J. H. Kruisinga, voorz. Tweede Kamerfraktie 
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II. Ben keuze uit de redevoeringen van dr. Beerekamp 

Inleiding en verantwoording 

Bij de keuze van fragmenten uit de redes van dr. Beerekamp is 
vooral gezocht naar onderdelen, die door probleemstelling en uit
werking niet aileen van betekenis zijn in de betrokken situatie 
maar tevens van meer blijvend belang kunnen worden geacht. 

Daarbij is gestreefd naar spreiding van onderwerpen over de de
partementen, die Beerekamp tijdens zijn lidmaatschap van de 
senaat heeft behandeld. 
Mede gelet op het tijdstip waarop de redes zijn gehouden, wordt 
achtereenvolgens aandacht besteed aan onderwerpen op het ter
rein van Defensie; Algemene Zaken; CRM; en de verhouding van 
Kerk en Staat. 
Terwille van de leesbaarheid is de tekst in zoverre gewijzigd dat 
de in het parlement regelmatig gebruikte aanhef 'Mijnheer de 
voorzitter' is weggelaten; evenals verwijzing naar voorafgaande 
sprekers, tijdens de behandeling van het betrokken onderwerp. 

H. van Spanning 

a) Defensie 
Dr. Beereka.mp behandelde de defensie-aangelegenheden va.n mei 1963 
tot december 1968. In deze periode werd veel gesproken over de geeste
Ujke verzorging van de krijgsmacht; met name de positie van de leger
predikanten. Beereka.mp heeft aan deze kwestie veel aandacht besteed. 
In zijn maidenspeeoh, over de defensiebegroting, op 8 mei 1963, wees 
Beerekamp op de moeilijke positie waari;n de Hervormde veldpredikers 
werden gebracht door de discussie over het rapport van de Hervormde 
Synode, getiteld 'Het vraagatuk va.n de Kernwapenen'. 
In dit rapport werd gesproken over een 'radicaal neen' tegen de kern
bewapening. De discussie over de positie va.n de legerpredika.nten was 
volgens Beerekamp voor een deel door dit rapport veroorzaakt. 
Wij kozen uit zijn maidenspeeoh twee gedeelten. 
In het eerste fragment plaatst Beerekamp tegenover het 'radicaal neen' 
van de Synode zijn 'voorlopig ja'. 
In het tweede fragment brengt hij, naar aattl~eiding van dit rapport de 
relatie tussen kel'lk en overheid ter sprake. 
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Geen 'radicaal neen' maar 'voorlopig ja' 

Heeft de synode al gecapituleerd? Desnoods wil zij immers nog 
wel vechten, al is het dan niet meer met elk wapen. Maar wanneer 
de deskundigen in het Westen alleen van de nucleaire bewapening 
militair en politiek effect verwachten, kunnen zij ieder ander 
standpunt niet anders interpreteren dan principiele desertie. Deze 
consequentie van haar standpunt zal de synode dan moeten aan
vaarden. Het is wel duidelijk - het is ook reeds eerder gezegd -: 
met mijn politieke vrienden aanvaard ik dus de nucleaire bewape
ning. Ik durf daarbij theologisch niet te kiezen tussen het monit
me, dat zegt, dat ook de atoombom ons door God is gegeven, en 
het dualisme, dat stelt, dat dit wapen gesmeed is in de hel. Van 
zulke ,hohe, schwere und subtile Sachen' - ik citeer hier Luther -
heb ik geen verstand. Wij geloven wel, dat het normale conventio
nele zwaard, dat de overheid draagt, door God is gegeven, bedoeld 
om de boosdoeners te treffen. U verstaat, dat ik hier nu werk met 
de terminologie van Romeinen 13. De synode staat ook weer sterk, 
als zij aanwijst, dat het atoomwapen een abnormaal wapen is. Het 
raakt immers allen, de bedrijvers zowel als de wrekers van het 
kwaad, de neutralen en de nog ongeborenen. Maar als nu ook eens 
de boosdoener met abnormale wapenen komt? Zou men hem dan 
niet met een adequaat wapen tegemoet moeten treden? De keus 
tussen monisme en dualisme staat dan naar beide kanten onder 
ondraaglijke spanning. 
Geen woorden maar dadenl U moet niet denken, dat ik in gedach
ten reeds vanavond voor het televisietoestel zit, maar ik wilde 
zeggen, dat wij eigenlijk geen stap verder komen met zulke theolo
gische bespiegelingen. Wij moeten naar die politieke daden, die 
een maximale veiligstelling voor deze wereld kunnen bereiken. Ii: 
zou graag zeggen: naar politieke daden, die maken, dat wij zo 
gauw mogelijk van dit wapen afkomen, ook a1 raken wij de formule 
nooit meer kwijt, maar dat is misschien politiek irreeel. Als wij 
nu maar eens konden streven naar de daden, die een maximale 
veiligstelling kunnen bewerken. 
Wij zullen dus voorlopig nos ja moeten zeggen tegen de nucleaire 
bewapening. En tussen het mondiale concentratiekamp en de 
mondiale ruine loopt dan voor ons die riskante weg van het we-
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reldoverleg. Er zijn tekenen, die moed geven. Er blijkt toch groe
iend verantwoordelijkheidsbesef te zijn. De risico's voor een roe
keloze aanvaller worden steeds groter. Naarmate de lanceerbases 
mobieler worden, devalueert de waarde van de eerste klap, die al 
veel minder waard is dan een daalder. De dunne telefoonlijn tussen 
het Witte Huis en het Kremlin is een brug der hope. De krakende 
wagen der Verenigde Naties zit dikwijls in de modder, maar hij 
komt er toch telkens weer uit. 

Geen guerilla tussen Hervormde Kerk en de overheid 

Misschien mogen wij nog iets van de synode vragen, nl. om niet als 
wijlen Cato voortdurend erop te blijven hameren, dat de atoom
bom onvoorwaardelijk 'delenda est'. Wij vragen natuurlijk niet, dat 
de synode haar geschrift in het archief opbergt, maar wij mogen 
misschien wei vragen, dat zij het niet als een affiche op de buiten
muur plakt. De situatie is al voldoende onconventioneel. In vredes
naam geen guerilla tussen de Hervormde Kerk en de overheid. Ik 
mag dankbaar zeggen, dat ik ook niet de neiging daartoe kan con
stateren. 
Sinds Constantijn heeft inderdaad een niet-tyrannieke overheid in 
West-Europa nog niet zulk een fundamenteel verschil van mening 
met de Ieiding van een volkskerk gehad. Hoe weinig hebben de 
kerken zich met het overheidszwaard en de oorlogsproblematiek 
bemoeid. Augustinus en andere denkers hebben wel in abstracto 
het verschil tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige oorlog 
aangewezen, maar in concreto hebben de kerken zelden de talloze 
imperialistische, dynastieke en economische oorlogen op het 
justum getoetst. De bisschoppen van het Bommen-Berend-type 
(heette er een niet Jan zonder Genade ?) en de kiezers van het fri
sche und frohliche Krieg-soort (soms met het epitheton allerchris
telijkst) hebben in hun dagen weinig last gehad van de kritiek van 
hun kerk. Ook was de kerk steeds veel waakzamer tegenover bur
gerlijke uitvinders en pioniers - ik noem slechts Mundinus, Gali
lei, Balthasar Becker, Darwin en Teilhard de Chardin - dan tegen
over hun militaire collega's, de Wemhers von Braun uit aile tijden. 
Oat is nu geheel anders geworden. 
Na de discussie van enkele weken geleden in deze Kamer durf ik 
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hier niet meer argeloos met het begrip historische schuld te wer
ken, maar ik zou toch wei durven zeggen, dat kerk en wereld sa
men en in vereniging Europa's bloedige geschiedenis hebben ge
schreven. Samen zijn zij in deze cultuursituatie terecht gekomen. 
Nu moeten zij ook samen proberen in de bewapeningswedstrijd 
voorzichtig op de rem te drukken. Ieder weet, dat men bij grote 
snelheid niet op de rem moet gaan staan. 'Ret is de wet van het 
leven langzaam voort te schrijden', zegt de Paus in zijn laatste 
encycliek. Hals-over-kop-beslissingen, zoals de synode eigenlijk 
heeft genomen, zijn volstrekt irreeel. De bewapening kan slechts 
langzaam vaart minderen of in gecontroleerde banen worden ge
leid. 
Nu lijkt het, of op het punt van de defensie een ernstige principi
ele spanning bestaat tussen de synode van de grootste protestantse 
kerk in Nederland en de overheid. lk constateer dankbaar, dat 
geen van de beide partijen de neiging heeft die spanning op te voe
ren, integendeel. Dat maakt het gelukkig mogelijk, dat duizenden 
hervormden, van hoog tot laag in de militaire hierarchie, binnen 
dat spanningsveld nog niet behoeven te kiezen tussen hun kerk en 
,het Ieger. 

Naschrift: Op 16 maa.rt 1965 spreekt Beerekamp over het gesohrlft 
'Woord en Wederwoord', waarin de Hervormde Synode terug
komt op de discussde over de kembewa.pening. Hij constateert 
dat de Synode op enkele punten duidelijkheid heeft gebracht, 
maar a.ldus Beerekamp: 'Er blijft uiteraa.rd grote spanning tussen 
bet standpunt van de generale synode en dat van hen, die in de 
dw8o'lllgp0Sitre tot andere gevolgtrek.kingen komen. 
Wel w11 ik met dankbaa.rheid constateren, dat de generale synode 
en in dit laatste geschrift en in haar overige beleid a.lles heeft 
nagelaten wat de spemlling tot acute, concrete tegenstellingen zou 
hebben kunnen maken.' 

b) Algemene Zaken 

Op 18 februari 1964 hield Beerekamp een rede bij de begroting van 
Algemene Zaken, die zeer veel aa.ndacht trok, ook buiten de Eerste 
Kamer. 
Bij die gelegenheid ging hij in op de vragen, die korte tijd tevoren waren 
gerooen rond het huwelij'k van prinses Irene en haar overgang naar de 
Booms Katholieke Kerk. 
PvdA-fra.ktievoorzitter, en oppositieleider dr. Vondeling, had kort te 
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voren in de Tweede.Kamer de vraag opgeworpen of er ten aanzten van 
de trooosopvolging gediscrimineerd mooht worden tussen protestanten 
en katholieken. 
Beerekamp stelt in zijn betoog voorop dat de godsdienst slechts een 
aspect van deze com.plexe materia vormt. De achtergrond van Vonde
lings vraag was, naar zijn mening, of het politieke gevolgen kan hebben 
w81Illleer de oecumenisohe relaties tussen de twee grootste kerken in 
Nederland zouden verslechteren. 
Hij nam de door Vondel.ing toegeworpen handschoon op door deze 
vraag in zijn rede te behandelen. 
Het onderstaande fragment heeft op dit gedeelte betrek.kmg. Hierbij 
kan nog worden aa.ngetekend dat Beerekamp verwijst naar het CH
begimjelprogram van 1951, dat - zoo1s bekend - door het program van 
1970 is verva.ngen. 

Troonsopvolging en oecumene 

De oecumenische toenadering tussen de reformatorische kerken 
en de kerk van Rome heeft - en wij zijn daar dankbaar voor -
ons voor de toekomst met hoop vervuld. Het verleden met de gods
dienstoorlogen ligt, Gode zij dank, achter ons. In het heden blijken 
allerlei vormen van samenwerking, ook politieke, mogelijk. Wij 
weten niet wat de toekomst nog voor nieuwe mogelijkheden zal 
bieden, al weer, ook politieke. De hoop daarop wordt echter tel
kens weer aangevreten en dus verzwakt door kwesties, die de oude 
argwaan weer wakker maken. Het rooms-katholicisme blijkt zoveel 
gradaties te kennen. Het Ievert een staatsman op als Kennedy, 
maar ook politici als Franco en Salazar. Wij weten, dat de Neder
landse rooms-katholieken zich liever orH~nteren op de politiek van 
een Kennedy dan op die van hun zuidelijke geloofsgenoten. Er 
wordt weleens gezegd, dat dat komt, doordat zij een stuk prote
stants denken in zich opgezogen hebben door de eeuwenlange aan
raking met het reformatorisch denken en de reformatorische 
tolerantie en vrijheid. De laatste weken is dat oude wantrouwen 
weer nieuw Ieven ingeblazen. Staat dan toch achter de oecumeni
sche kerkelijke vernieuwing nog een in wezen intolerant machts
instituut? Het is moeilijk om dit z6 onder woorden te brengen, 
dat ik geen mede-christenen kwets. Laat ik het dan mogen zeggen 
met de woorden van een rooms-katholiek. In de Nieuwe Rotter
damse Courant van 14 februari laat de rubriek 'Dezer Dagen' de 
rooms-katholiek Daniel de Lange als volgt spreken: 
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'Op onvoorspelba.re momenten buigt ons geweten voor een a.ndere 
ma.cht, een diikwijls a.nonieme ma.cht, die geen vera.ntwoording af· 
Iegt, waa.rop geen beroep mogelijk is, waa.rva.n de m.otieven piet· 
luttig of zwaa.rwegend kunnen zijn - wie zal het zeggen, we ken· 
nen die motieven niet. Het is duidelijk dat dit buigen voor a.no
niem gezag, eenmaal tot houding geworden, het fasclsme in de 
kaa.rt speelt. Het is de geestelijike abdicatie · waarop het fascisme 
gegrondvest is. Het is ook duidelijk dat een dergelijke houding 
de grond uittrekt onder aile vormen van gespreik { ...... ). Wij zijn 
als partners onbetrouwbaar, ondanks onszelf. Waaruit twee din· 
gen volgen: ten eerste dat wij onze partners van deze situatie op 
de hoogte brengen, ten tweede dat wij al het onze moeten doen 
om de machtscultus die zioh verschuilt achter het geza.gsbeginsel 
te ontmasikeren en onschadelijk maken.' 

Na deze blik van een rooms-katholiek op zijn kerk mijn blik op 
het protestantisme. Oecumenische toenadering, die wij ondanks 
alles blijven nastreven, betekent niet kerkelijk indifferentisme of 
dogmatisch relativisme. Wij doen het genuanceerd, maar wij hou
den ons reformatorisch erfgoed vast. Dat reformatorisch erfgoed 
vond ook politiek gestalte in ons christelijk-historisch beginsel· 
program. Daarom is het te verwachten, dat in het hypothetisch 
geval van de goedkeuring van een huwelijk de spanning tussen ons 
beginselprogram, dat uitspreekt dat Nederland bestuurd moet wor· 
den als een christelijke staat in protestantse zin, en het op de 
troon helpen van een r.-k. koning voorlopig nog groot en onder 
bepaalde omstandigheden zelfs te groot zal zijn. Ik zeg nadruk
kelijk: voorlopig. Onze inzichten kunnen zich wijzigen en de R.K. 
Kerk kan door haar verdere evolutie iedere oorzaak van zorg bij 
ons wegnemen. 
Daar komt nog iets bij. Tot verantwoord beleid behoort ook, dat 
de koning symbool van de eenheid der natie moet kunnen zijn. Zo
iets vraagt tijd en groeL De Oranjes zijn ook niet altijd symbool 
van die eenheid geweest. Verschillende stadhouders zijn duidelijk 
partijsymbolen gemaakt of geweest. Wij behoeven uit onze vader
landse geschiedenis slechts terug te denken aan de politieke tegen
stelling van patriotten en prinsgezinden. Maar de Oranjes zijn daar 
doorheen gegroeid en hebben het vertrouwen van aile groepen en 
stromingen gekregen. Ondanks hun protestantse signatuur wisten 
de Oranjes de genegenheid te winnen van aile groeperingen binnen 
ons volk. Bij het verlenen van actieve medewerking aan de aan-
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vaarding van troonopvolgers zal dat stellig een belangrijk motief 
moeten zijn. 

c) CRM 

Van grote deskundigheid getuigen ook de redevoeringen van Beere
kamp over het beleid van Cultuur, Recrea.tie en Maatschappelijk Werk. 
Als enige woordvoerder uit de senaat hield hij op 21 december 1965, 
naar aanleiding van de taa.kafbakening van dit toen nieuw ingestelde 
departement een verhandeling over bet begrip 'cultuur'. 

Ln zijn rede op 10 mei 1966 spreekt Beerekamp over de schrijver G. K. 
van 't Reve en de discUS&ie over diens boek 'Nader tot U'. 
Hij doet dit tegen de achtergrond van de regeringsverklaring van bet 
kabinet-Cals, waarin werd gesteld 'dat het beleid gedragen zai worden 
door de geestelijke waarden, die in ons volk Ieven en die door christen
dom en hwnanisme gedragen worden.' 

In het eerste fragment geeft Beerekamp zijn visie op de pra.ktische 
toepassing van dit uitgangspunt, ten aanzien van het subsidiebeleid van 
CRM. 

In bet tweede fragment spitst hij deze problematiek concreet toe op 
'Nader tot U' van Van 't Reve; er op wijzend dat het bier een door de 
Nederlandse overheidsinstanties geiierde, gesteunde en dus gestimu
Ieerde schrijver betreft. 

Christendom en Humanisme 

Evenmin als wij de jeugd van Nederland als totaliteit mogen be
oordelen naar de meest luidruchtige en opstandige vertegenwoor
digers van deze groep, mogen wij bet artistieke peil van de Neder
landse schrijvers beoordelen aan de hand van enkele door woord
keus en inhoud bijzonder extreme romans. Hetzelfde geldt voor 
radio- en televisieprogramma's. Het gaat niet aan, bet artistieke 
of educatieve peil daarvan af te meten aan b.v. een satirisch pro
gramma, dat voer is voor ingezondenstukkenschrijvers en mogelijk 
zelfs van invloed is op verkiezingsuitslagen. 
Toch zullen wij ook op dit punt moeten grijpen naar de norm, die 
de overheid zelf stelt: de aan christendom en humanisme ontleende 
geestelijke waarden. Zolang men daarbij spreekt over kunst, Jetter
kunde, televisie enzovoort in bet algemeen en in abstracto, komt 
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men nog niet voor onoplosbare moeilijkheden te staan. Gaat men 
echter deze norm in een individueel geval hanteren, dan roept men 
wat los. Zodra men immers een bepaalde uiting van hedendaagse 
cultuur, gemeten naar de norm van de geestelijke waarden van 
christendom en humanisme, zou willen afwijzen, steken orkanen 
van protest op. Dan heet het b,v, dat de Staat de geestelijke vrij
heid inperkt; dan is de democratie in gevaar: dan wordt de kunste
naar gemuilkorfd; dan spreekt men van censuur, of zelfs van 
dictatuur. Wij zeilen hierbij inderdaad door de smalle vaargeul 
tussenScylla en Charybdis. Toch zullen wij niet mogen zwijgen, 
als er, naar ons inzicht, cultuuruitingen zijn, die opal te gespannen 
voet staan met de door de overheid gehanteerde norm. Voordat 
ik nu enkele concrete gevallen ga noemen, wil ik eerst een paar 
algemene opmerkingen maken. De kerk heeft in haar historie haar 
ketters gekend. Zij heeft die op grond van haar waarheidsnorm 
moeten afwijzen. Het is helaas meestal niet op de juiste manier 
gebeurd, maar zij kon niet anders dan 'neen' zeggen. Toch heeft de 
ketter dikwijls een positieve invloed gehad op de kerk, die hem 
afwees. Ook hier zou het zwart-wit onjuist zijn. Ook die maatschap
pij heeft altijd en overal haar 'ketters'. Dit zijn de non-conformis
ten, die stormlopen op grondstructuren van de maatschappij. Ook 
hierbij geldt, dat de gevestigde samenleving meestal een duidelijk 
'neen' laat horen, omdat zij zich zelf anders niet meer au serieux 
zou nemen. Toch blijkt later dikwijls, dat de maatschappelijke non
conformist positieve resultaten heeft opgeleverd. Met de kunste
naars, die buiten het algemeen aanvaarde cultuurpatroon van hun 
tijd staan, is het, naar ik meen, al evenzo. Zij behoeven dit niet 
altijd te zijn, maar zij kunnen de voorlopers van een volgende 
generatie van algemeen bewonderde kunstenaars zijn. Als zij ech
ter hun tijdgenoten in hun artistieke prestaties tegen de schenen 
schoppen, kunnen zij niet verwachten, dat dezen dat zich zonder 
protest laten aandoen. Wie kritiek geeft, moet ook kritiek verwach
ten. 

• • • 
Verhalen over ontucht tussen mensen en ezels komt men reeds 
tegen bij sommige heidense Romeinse schrijvers. Ten tijde van 
Juvenalis zouden in Rome zelfs voorname dames bij de orgien van 
Bona Dea met ezels ontucht hebben bedreven. Dat God als ezel 
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wordt voorgesteld, is al evenmin origineel; bekend is een tekening 
in Rome, vermoedelijk uit de derde eeuw, waarop men een chris
ten een gekruisigde ezel ziet aanbidden, met bet bijschrift: Alexa
menos aanbidt zijn God. De combinatie van beide gegevens is wei 
nieuw. Als men dit niet extreem provocerend schrijven mag noe
men, dan weet ik niet, wanneer men dat dan nog wei mag doen. 
De Minister stelt als uitgangspunt van zijn beleid de geestelijke 
waarden, die in ons volk Ieven en die in christendom en humanis
me tot uiting komen. Hij erkent ook, dat bet besteden van begro
tingsgelden via bet Fonds voor de Letteren hem niet ontslaat van 
zijn verantwoordelijkheid tegenover de Staten-Generaal, wat be
treft de uiteindelijke besteding van deze gelden. Meent de bewinds
man, dat hij de geestelijke waarden van christendom en huma
nisme wei zo elastisch kan interpreteren, dat hij literatuur van de 
aard als bet bier besprokene, hoe de schrijver ook heten moge, nog 
subsidiabel acht? Ik breng de vrijheid te schrijven wat men wil 
bier niet in bet geding. Ik bedoel te vragen, of de Minister meent, 
dat christendom en humanisme grenzen met zich brengen, waar
mede ook de beheerders van bet Fonds voor de Letteren rekening 
moeten houden. Mijn fractie is van oordeel, dater wei grenzen zijn 
en dat, hoe moeilijk bet ook is om exact de ligging van die grenzen 
aan te geven, wij in dit geval duidelijk over bet toelaatbare zijn 
heengekomen. De grate meerderheid daarvan, opgevoed in de gees
telijke waarden van christendom en humanisme, zal dat wat zij in 
die opvoeding meekreeg, prefereren boven hetgeen in een boek als 
bet bier besprokene wordt geboden. Wij moeten echter ook reke
ning houden met jongeren, die minder stevig in hun geestelijke 
schoenen staan. Wij vragen dus aan de overheid, of zij niet van 
oordeel is, dat zij door bet stimuleren van kunstuitingen van de 
bier besproken aard de schepping van een gezonde geestelijke 
dampkring voor onze jeugd schade doet. 

;Nasehrift: Ten aanzi.en van de relatie chrlstendom-humanisme lam 
voorts worden vermeld dat Beerekamp zich m zijn rede over de 
begroting van defensie, op 2 juni 1964, uitsprak voor toelating 
van humanistische geestelijke verzorgers in de krijgs:macht. 

68 

Hij deelt mee hoewel hij aarzelend staat tegenover de humanis
tische raadslieden, vanuit zijn christelijk belijden, deze aarzeling 
niet te kennen vanuit het politiek.e gezichtspunt. 
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Het is niet uitgesloten te achten dat de door het humanisme ge· 
stimuleerde verdiepte bezinntng op de eigen kenmerken van de 
christelijke geestelijke verzorging een positieve winst zal blijken 
te zijn, aldus Beerekamp. 

Rechten van minderheden 

Bij de beha.ndeling van de vreemdelingenwet, op 12 januari 1965 hield 
Beerekamp een betoog over de normatieve betekenis van de Bijbel 
voor het vreemdelingenrecht. Dit uitga.ngspunt wordt door hem nad.er 
geconcretiseerd illl zijn rede bij de beha.ndellng van de Woonwa.genwet, 
op 30 januari 1968. 
Naar aanleiding van dit wetsontwerp, dat de installing van regionale 
woonwa.gencentra regelt, spreekt Beerekamp over het recht van minder
heidsgroepen, die vanuit hun cultuurpatroon, geen perma.nente ver
blijfplaats wensen. Het volgende fragment heeft hierop betrekking. 

Het is een normaal verschijnsel in het spanningsveld van een le
vende maatschappij met haar centripetale en centrifugale krach
ten, dat er marginate groepen in voorkomen. Het is intolerant om 
de marginate groepen te bedreigen in hun bestaan, indien zij zelf 
niet een bedreiging voor anderen zijn. 
Een soort prototype van de woonwagenbewoners zijn de Recha
bieten uit Oud-Israel geweest. Die weigerden op principiele gron
den om in huizen te wonen. De Minister kent stellig de geschiedenis 
uit Jeremia 35, waarin de Rechabieten het gebod van hun stam
vader herhalen: 

'Ook zult gij geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijn· 
gaard aanleg.gen of i:n bezit hebben, maar gij zult uw leven lang in 
tenten wonen, opdat gij lang leeft' enz. 

Het is voor de woonwagenbewoners ook bijna een geloof dat zij 
niet lang zouden kunnen Ieven in een huis. Nu kun je tegen dat 
geloof wel zending drijven, in dit verband is misschien het woord 
'missie' beter op zijn plaats, maar dan op de manier van het ge
duldig gesprek en niet met ongeduldig dwingen. 
Ook in de. ons omliggende Ianden zijn kleine minderheden, die de 
sendentaire woonvorm niet voor de alleen zaligmakende woon
vorm houden. Het is hier de plaats om de Minister dank te zeggen 
voor het bijzonder interessante overzicht dat zij heeft gegeven over 
de toestanden en de wetgeving in andere Westeuropese Ianden, in 
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antwoord op een onzerzijds in het voorlopig gestelde vraag. Ik 
onderschrijf gaarne de conclusie van de Minister, dat Nederland 
een unieke plaats inneemt met betrekking tot het bevorderen van 
het maatschappelijk welzijn van de woonwagenbevolking. 
Maar Nederland is kennelijk niet uniek door het voorkomen van 
woonwagens. Het is een van de vormen waarin in West-Europa 
kleine minderheden zich verzetten tegen het leefpatroon van de 
gevestigde samenleving. Dat verzet is inderdaad hinderlijk voor die 
samenleving en duur als er menswaardige voorzieningen getroffen 
moeten worden. Een rigoreus opheffen zou een einde maken aan 
veel ongerief voor volk en overheid, indien tenminste zulk een op
heffing praktisch uitvoerbaar zou zijn. En zelfs dan zou de ver
snelde aanpassing van de ex-woonwagenbewoners aan de seden
taire leefwijze weer een groot aantal nieuwe problemen met zich 
brengen. Aan dat tegen elkaar afwegen van de praktische voor
delen en nadelen van de rigoreuze opheffing heb ik op dit moment 
geen behoefte. Met de Minister wil ik de woonwagenbewoners hun 
bestaansrecht gunnen, al zet ik er wei de aantekening bij dat het 
op het standpunt van de Minister niet is in te zien waarom aan 
een eenmaal sedentair geworden woonwagenbewoner het recht op 
terugkeer naar zijn kamp of centrum blijft gegarandeerd. Er wordt 
dan tussen de sedentaire bevolking met twee maten gemeten. In 
ieder geval zou ook een aflopende termijn van enkele jaren denk
baar zijn geweest. 

d) De verhouding Kerk en Staat 

Vraagstu:kken rand de verhouding tussen Kerk en staat zijn een 
hoofdmotief in veel redes van Beerekamp. Bijzonder komt deze pro
blematiek aan de orde bij de twee volgende redevoeringen. 
Het eerste onderwerp betreft de wijziging van de grondwet, waarbij 
artikel 185 - inZ8ike de financiele band tussen overheid en een aaJnJtal 
kerkgenootsohappen - uit de tekst van de grondwet wordt gelicht en 
naar de additionele artikelen wordt overgebraoht. 
Bij de eerste l.ezing van dit voorstel, op 10 maart 1971, betoogt Beere
kamp dat de regering op de verkeerde weg is door een afkoopregeling 
voor de financiine bijdrage aan geestelijke ambtsdragers te willen ont
werpen. Hij wenst - in navolging vaiili de commissie-Van Walsum -
een nieuwe subsddieregeling. In deze rede zegt hij, tot zijn spijt, niet te 
kunnen ingaan op de wenselijkheid van opname in de grondwet van 
een principiele bepaJing inzake de verhoudiing tussen kerk en staat. 
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Bij de behandeling van de tweede 1ezi.ng van dit voorstel, op 18 februari 
1972, gaa.t Beereka.mp uitvoerig op deze kwestie in. 
Het onderstaande fragment geeft zijn visie weer : 

Artikel 185 der grondwet 

Dit alles bedenkende bekijk ik onze inderdaad verouderde Grond
wetsartikelen over de godsdienst toch niet zonder enige dank
baarheid. Het lijkt mij toch wel goed dat onze Grondwet niet ai
leen zich nog steeds bemoeit met kerk en godsdienst, maar het ook 
betrekkelijk positief doet. Ik zeg dat hier niet als lid van een kerk. 
Een levende, een haar boodschap enigszins waarmakende kerk 
heeft uiteindelijk geen Grondwetsartikelen nodig om nu en voor 
eventueel kenterende tijden beschermd te worden in haar rechten 
en waarden door staatsrechtelijke bepalingen. Zulk een kerk heeft 
oneindig meer aan de belofte van haar Heer: 'Ziet, ik ben met u 
al de dagen, tot aan de voleinding der wereld'. Voor zulk een kerk 
zijn Grondwetsartikelen rietstaven, waar zij niet op leunen moet. 
Mijn instemming met het feit dat onze Grondwet positieve opmer
kingen maakt over kerk en godsdienst zeg ik op deze plaats liever 
als staatsburger, die lid is van een confessionele partij. Als zodanig 
waardeer ik het dat sinds 1815 onze constitutie kerk en godsdienst 
laat profiteren van al die rechtszekerheden, die er nu in staan. En 
daarom heb ik eigenlijk ook niet zo veel behoefte mede te werken 
aan het verwijderen uit de Grondwet van een bepaling, die de fi
nanciele verhouding regelt. 

Artikel 185 moet wel gewijzigd worden. Het kijkt teveel naar het 
verleden en veel te weinig naar het heden en vooral de toekomst. 
De historische rechten zouden minder nadrukkelijk gestipuleerd 
kunnen worden en de justitia distributiva, nu in beginsel aanwezig, 
zou beter uitgewerkt kunnen worden. 

Het is juist voor de staat ook van belang dat er goede relaties 
worden onderhouden tussen haar en al die levensgemeenschappen 
waar gebouwd wordt, in aile onvolkomenheid overigens, aan gees
telijke krachten en zedelijke waarden. Eigenlijk betreuren wij het, 
dat het vorige kabinet zo maar een artikel geleidelijk, via een 
additioneel artikel, er uit heeft willen werken zonder een duidelijke 
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VISie er bij te geven over de meest gewenste verhouding tussen 
kerk en staat, ook in financH:\le categorieen. Het zou ook niet zo 
eenvoudig zijn geweest. Bij de discussies in de Tweede Kamer is 
wei gebleken hoe hemelsbreed de verschillen kunnen zijn en dat zij 
soms dwars door een fractie heen lopen. Afkoop of subsidie? Bij 
subsidie controle of geen controle op de verstrekte gelden? Mag 
een kerk krachtens haar wezen eigenlijk wei de hand ophouden bij 
de overheid? Zo zijn er vragen te over? In het program van mijn 
partij staat dat de overheid dienares Gods is. Maar mijn partij 
verwacht van deze dienares meer dat zij regeert dan dat zij theolo
giseert. Aan een of andere staatstheologie over de kerk of over het 
geloof hebben wij geen behoefte. Niettemin vinden wij het verwij
deren uit de Grondwet van artikel 185 zoals het nu wordt voorge
steld wei wat erg negatief. 

Voor een blijvende bepaling met de strekking als van het huidige 
artikel 185 zou ik wei voelen. Maar dan moet de huidige tekst wei 
sterk gemoderniseerd worden. Nogmaals, met minder reminicen
ties aan het verleden en rneer perspectieven voor de toekomst. 

Wij hebben pas een oorlog gehad in Pakistan waarin de godsdien
stige tegenstellingen een grote rol hebben gespeeld. Over de toe
standen in Ulster behoeven wij hier niets te zeggen, het verbijstert 
ons allen hoe zulke dingen nu nog mogelijk zijn. In ons land heb
ben wij de scherpe kanten tussen kerken onderling en tussen ker
ken en humanisten geleidelijk zien afzwakken en plaats maken 
voor groeiend wederzijds verstaan,. overigens met behoud van 
eigen inzichten in de essentialia. Zulk een artikel 185 zweeft mij 
voor de geest, waarin de staat zonder discriminatie handreiking 
doet aan de geestelijke groeperingen die ieder op hun wijze funda
menten leggen onder het dagelijks Ieven. 

Als de Regering zegt: Dat willen wij ook, maar niet in de Grondwet, 
dan antwoord ik: Deze materie is wei waard juist in de Grondwet 
een plaats te behouden. Natuurlijk zou dat wat ik bedoel ook wei 
in een organieke wet kunnen worden geregeld. Maar wij hebben 
nu nog geen duidelijk zicht op water komt. De commissie-Verdam 
is met elan begonnen, maar zal zeker twee jaar nodig hebben om 
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alle wetangels en klemmen rondom de afkoop in kaart te brengen. 
Zij zou zich niet behoeven te schamen, wanneer daar nog een jaar 
bij zou komen. De stof is zeer weerbarstig. lk heb verleden jaar een 
aantal knelpunten genoemd. Daarom blijft mijn fractie op het 
standpunt staan dat er wel snel wijziging moet komen in de hui
dige formuleringen maar niet overijld. Wij menen, dat het overijld 
zou zijn, om tot deconstitutionalisering over te gaan zonder dat 
wij enig duidelijk beeld hebben van de nieuwe mogelijkheden. Men 
moet geen staatsrechtelijke waarborgen weggooien, voordat de 
nieuwe, althans in hun contouren, bekend zijn. Wij zouden ons 
standpunt van verleden jaar willen handhaven, met andere woor
den, wachten tot over enkele jaren alles kan worden meegenomen 
in een grotere Grondwetsvemieuwing. 

Theologie als wetenschap 

Op 28 augustus 1973 houdt Beerekamp zijn Jaatste rede in de Eerste 
Kamer. In ~e speech blijkt duidelijk de gave van Beerekamp om uit 
een wetsvoorstel een moeilijk vraagstuk te lichten en dit in een be· 
zonnen betoog, tot op de wortels uit te diepen. 

Het betreft bet antwerp tot wijziging van de wet op het wetenschap
pelijk onderwijs. Kra.ohtens dit voorstel worden een aantal theolog:isclle 
hogescholen aJs wetenschappelijke instelling erkend, en derhalve vol
led:ig gesubsidieerd. Beereka.mp betoogt dat - gelet op dit wetsont
werp - de cwerheid de openbaringstheologie, bij sommige faculteiten 
wel en bij andere faculteiten Diet aJs wetenschap erkent. 

In het voorlopig verslag is door de Partij van de Arbeid de 
volgende, mijns inziens in de roos schietende alinea inge
bracht, waarvoor ik deze fractie gaame mijn erkentelijkheid 
betuig: 

'Theologie is wel of Diet wetenschap. Is het geen wetenschap, dan 
kunnen de bepalingen van dit wetsontwerp, wet geworden, Diet 
van toepassing zijn. Is het wel wetenschap, dan dienJt het te 
voldoon aan een aantal wetenschappelijke normen.' 

Uit de context blijkt verder, dat met 'theologie' wordt bedoeld niet 
godsdienstwetenschap, maar, zoals de bewindslieden het formu
leren, 'theologie in de eigenlijke betekenis van het woord'. De be-
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antwoording van de bier bedoelde uiterst principiiHe opmerking 
in het voorlopig verslag vind ik bijzonder teleursteilend. Wij lezen 
aileen maar, dat over de vraag of theologie in de eigenlijke bete
kenis van het woord wei of niet wetenschap is, verschillend wordt 
gedacht; alsof wij dat niet wisten en alsof datzelfde niet voor 1001 
onderwerpen geldt. 
Wat doen de bewindslieden echter wei? Zij willen een aantal 
theologische hogescholen volledig erkennen als wetenschappelijke 
instellingen binnen het kader van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs. Op de Rooms-Katholieke hogescholen komt dus geen 
duplex ordo. Zonder de toevoeging 'some are more equal than 
others' zuilen aile hooggeleerde dieren daar dus wetenschappelijk 
gelijk zijn. Met andere woorden: de Rooms-Katholieke dogmaticus 
wordt niet wetenschappelijk gediscrimineerd ten opzichte van zijn 
coilega Hebraicus. Wie in Kampen evangelistiek beoefent, staat 
voor de overheid op dezelfde wetenschappelijke hoogte als de 
docent in de Semitische talen of in de psychologie. Hun aller we
tenschappelijkheid moet nog wei globaal worden getoetst, maar 
zonder de maatstaf van de duplex ordo. 
Dat moet ook wei, want die globale toetsing wordt kort gezegd 
toevertrouwd aan Nijmegen en aan de VU, die zelf ook de simplex 
ordo hebben. De hogescholen die eerlang in de wetenschappelijke 
adelstand werden verheven of erkend, krijgen hun adelbrieven van 
openbaringstheologen met het grootzegel van de Minister van On
derwijs en Wetenschappen eraan. Daarmee heeft de overheid ech
ter in beginsel erkend, dat theologie in de eigenlijke betekenis 
van het woord 'wetenschap' is. Zij heeft met andere woorden in 
de controverse partijen gekozen. Zij durft dat aileen niet toe te 
passen op haar eigen overheidsfaculteiten der godgeleerdheid. 
Als de bewindslieden zeggen, dat over een en ander verschillend 
wordt gedacht, dan slaat die uitspraak direct op henzelf terug. 
Zij spreken met een duplex tong. Dat klinkt wat vriendelijker 
dan te zeggen, dat zij met een dubbele tong sprekenl 
Kijkend naar bij voorbeeld de dogmaticus van Leiden of Utrecht 
zeggen zij met de wet en het Academisch Statuut in de hand en 
wellicht met een wetenschapsopvatting uit 1876 in hun hoofd: 
'Die man kan wei ijselijk geleerd zijn, maar hij bedrijft openba
ringstheologie en dus kan hij niet puur wetenschappelijk bezig 
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zijn.' Wenden zij echter hun hoofd naar Kampen of Tilburg, dan 
gebruiken zij het andere stuk van hun tong en zeggen van de 
daar docerende dogmatici: 'Wetenschapbedrijvers, nou en of! Als 
zodanig wettig gedeponeerd, getoetst door faculteiten die wij zelf 
als de meest competente hebben aangewezen.' Graag hoor ik nu, 
of ik het juist zie, dat de overheid de openbaringstheologen met 
twee meetlatten meet, al naar gelang zij hun professoraal domi
cilie hebben. 

Beerekamp geeft vervolgens een overzicht van de wijze waarop de 
duplex ordo aan de rijksuniversdteit is gednstitutionaliseerd. Hij stelt 
dat de overheid reeds lang inconsequent is op dit punt. Zijns inzi.ens 
kain strikt vo1gens de letter der wet een kerkelijk hoogleraa.r niet exa
mineren in een voor het doctoraal examen gekozen tweede bijvak.. 
Vervo1gens geeft hij een overzicht van de discussie over de duplex ordo. 
Hieraan ontlenen wij het vo1gende fragment: 

Buiten dit formeel wettelijke kader valt nog het volgende op te 
merken. In de praktijk liggen de tegenstellingen vaak veel minder 
strak. Het hervormde kerkrecht bij voorbeeld maakt het mogelijk, 
een staatshoogleraar uit te nodigen er een kerkelijk vak bij te ne
men. Deze theologische osmose blijkt met name in Utrecht ook 
steeds meer te worden toegepast. Er zijn ook wel kerkelijke hoog
leraren op een vacant gekomen staatsleerstoel terecht gekomen. 
Houdt zo'n verhuizing van de kerkelijke stoel naar de overheids
stoel nu in, dat zo iemand - nu gebruik ik nadrukkelijk de for
mulering van de memorie van antwoord - tot juni colleges geeft 
op de grondslag van het christelijk openbaringsgeloof om ineens in 
september na de vakanties dat openbaringsgeloof niet meer als 
uitgangspunt te nemen, maar als voorwerp van zijn wetenschap
pelijk onderzoek? 
Het wordt hem althans door de letter van de wet niet verboden 
van het openbaringsgeloof uit ethiek of geschiedenis van het 
christendom te geven, net zo min als iemand in Delft niet zou 
mogen doceren, die het marxisme heeft gekozen als zijn levens
en wereldbeschouwing. 
De diepste duplex ordo valt niet samen met de hokjes van de wet. 
Dwars door de groep van de staatshoogleraren kan een scherp ge
markeerde, ook voor de studenten merkbare, of een minder dui
delijk duplex ordo-scheidslijn lopen. Ja, het spanningsveld kan 

75 



zelfs liggen hinnen hoofd en hart van een individuele hoog
leraar. De oud-staatshoogleraar en later minister van onderwijs 
geworden dr. G. v. d. Leeuw legt daarvan getuigenis af in zijn hoek 
'lnleiding tot de Theologie'. Hij tekent daarin de paradox, die met 
de eigen aard van de theologie samenhangt. Hij wil de theplogie 
niet Iaten Ieven bij de gratie van een algemeen wetenschapsbegrip. 
Hij wil haar evenmin isoleren van de eigentijdse wetenschap en 
cultuur. Derhalve aanvaardt hij de spanning, die er tussen het 
pogen, de theologie in het algemeen-wetenschappelijk kader haar 

.- plaats te doen behouden, en het streven, haar specifieke karakter, 
dat met haar eigen veld van onderzoek. samenhangt, met nadruk 
te beklemtonen. 
Uit de naoorlogse discussies en artikelen- ik ga maar niet terug 
tot 1876 - pluk ik een klein boeketje korte toespraken. Het zijn 
de discussies van dr. Berkhof - dr. Bakhuizen van den Brink (Wen
ding 1954), dr. Van Baaren- dr. Kraemer (Nederlands Theologisch 
Tijdschrift rondom 1960), dr. Delfgauw- ds. Krop (Vox Theologica 
1967) en artikelen van dr. Roscam Abbing (Vox Theologica 1967) 
en dr. Lekkerkerker (Kerk en Theologie 1970). 
Berkhof treurt over de duplex ordo als over een slecht opge
lost nationaal cultuurprobleem. Roscam Abbing noemt het een 
monstrum, Lekkerkerker gewaagt van de schizofrenie van de fa
culteit. Zij willen de dogmatische vakken weer als vroeger inte
greren in de faculteit. Delfgauw zoekt het in een andere richting: 
Ben faculteit met ook leerstoelen voor humanisten, atheisten en 
geleerden uit het jodendom, de Islam en de andere wereldgods
diensten. 
Daar tussenin staan Kraemer die de duplex ordo wei een ano
malie en een lam geval vindt, maar cultuurhistorisch de meest ac
ceptabele oplossing. Van Baaren, die haar niet aileen temporeel 
in de 19e eeuw, maar ook principieel in de 20e de beste oplossing 
vindt en Bakhuizen van den Brink, die zegt dat de staat de enige 
modus vivendi heeft gevonden die op zijn weg ligt. Volgens laatst
genoemde wordt geen enkele beperking opgelegd aan de leerstoe
Ien der dogmatiek, wier positie zo gunstig is als in ons onvolmaakt 
bestel maar gewenst kan worden. 
Als ik zo dadelijk als antwoord krijg te horen 'de geachte afge
vaardigde bevestigt aileen maar onze uitspraak dat er verschil-
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lend over wordt gedacht', dan stel ik daar weer wat tegenover. 
Men kan blijkbaar de duplex ordo accepteren en nochtans de 
dogmatiek een wetenschap noemen. Van Baaren, vertegenwoor
diger van de godsdienstwetenschap, acht de dogmatiek wel een 
vreemde eend in de theologische bijt, maar ontzegt haar niet het 
karakter van wetenschap. Zijn eerbied voor het vak is zelfs zo 
groot, dat hij het als een vorm van kunst zou kunnen beschouwen. 
In 1876, toen een aantal dogmatisch geachte vakken werd ge
schrapt, heeft de N.H. Kerk, de seminarie-gedachte, zoals de 
Rooms-Katholieken die vanouds en zoals de afgescheidenen die 
toen sinds kort toepasten, verworpen. Zij heeft ook niet geac
cepteerd de seminarievorm van enkele kleine protestantse kerken, 
aanleunend tegen een openbare universiteit. Ze heeft ook in 1880 
en daarna de Vrije Universiteit van dr. Kuyper voor de opleiding 
van haar dienaren afgewezen. Zij aanvaardde de duplex ordo in de 
openbare faculteiten der godgeleerdheid en redde daarmee hun 
voortbestaan. Bij welk alternatief ook zouden die faculteiten bij 
gebrek aan studenten zijn uitgestorven. Deze trouw aan de staats
instellingen heeft haar lang ten opzichte van de andere kerken een 
financieel voordeel bezorgd, maar, terwijl er principieel sinds 1876 
aan de openbare faculteiten niets is veranderd, is de positie van 
de bijzondere confessionele faculteiten en hogescholen in snel 
tempo gewijzigd en verbeterd. Wanneer deze willen - zij willen 
het niet allemaal, om op zich zelf respectabele redenen - kunnen 
zij nu op gelijke voet erkend en bekostigd worden. Uit een oogpunt 
van rechtsgelijkheid acht ik dit een juiste ontwikkeling. 
Door de bevriezing van de duplex ordo-filosofie in de nu een eeuw 
oude institutionele kaders, terwijl het theologisch denken intussen 
niet stit is blijven staan, zijn de kerken die met duplex ordo Ieven 
nu bij de andere achterop geraakt. In tegenstelling tot de vrije 
confessionele faculteiten en hogescholen hebben de confessionele 
leerstoelen aan de openbare universiteiten geen duidelijke weten
schappelijke erkenning van de staat gekregen en daardoor is een 
nieuw stuk rechtsongelijkheid ontstaan. 

In bet vervolg van zijn betoog doet Beerekamp de suggestie voor een 
kleine wetswijzi~. Hij vraagt om in artikel 16 van het Academisoh 
Statuut, waar het doctoraa.l examen in de godgeleerdheid wordt ge
regeld, voor de bijvakken te verwijzen naar artikel 84 van de Wet op 
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het Wetenscb&ppelijk Onderwijs, waar over de kerkelijke hoog;J.enmm 
word.t gesproken. 
Hierdoor blijft de e:igen pos.itie van de kerkelijke hoogleraar erkend 
door de overheJd maar er wordt, aJdus Beerekamp niet meer gec:Hscri
mJ'.neerd door het Kerikrecht aan de VU in Til~ of in Nijmegen wei 
wetenschappelljk te achten maar bij voorbeeld in Groningen ndet. 
In zijn antwoord zei sta.a.tssecretar Klein toe daze suggestie in tml&tige 
overweging te willen nemen. Er zijn sterke a.rgumenten om via het 
Academisch Statuut, aan de vakken genoemd in artikel 84 van de wet 
op het wetensohappelijk Onderwijs meer mogelljkheden te geven, aldus 
de staatsseeretaris. 
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III. Overzicht redes dr. J. W. Beerekamp 

Onderwerp datum 

1) Hfdst. X DefeliSHt 1963 8/5 1963 

2) Alg. Zalten; Hfdat. III 1964 18/2 1964 

3) Hfdst. XVI Maatsoh. 
Werk. '64 

4) Hfdst. X Defensie 1964: 
25/2 1964 
2/6 19M 

5) Drank en Horecawet 2SJ/9 1964 
6) Wet op de Kansspelen 8/12 19M 
7> Vreemdaltopmwet 12/1 1965 
8) Hfdst. III Alg. Zabn 1965 16/2 1965 
9) Hfdst. X Defensie 1965 16/3 1965 

10) Wij~ Dienstpliehtwet 6/7 1965 
11) Voorziening m.b.t. begroting 

1965 li..v .m. instelling depar-
tement van CRM: 21/12 1965 

12) Hfdst. III Alg. Zaken 1966 25/1 1966 
13) Hfdst. X Defensie 1966 15/3 1966 
14) Hfdst. XVI CHM 1966 10/5 1966 
15) Omroepwet ~/2 1967 

16) Hfdst. X Dafensie 1967 
17) Woonwa.genwet 

28/2 1967 
30/1 1968 

18) Hfdst. X DefellSte 1968 13/2 1968 
lf:/2 1968 

19) Hfdst. XVI CRM 12/3 1968 
20/3 1968 

20) Wijziging Wet op de Kans. 
spelen 28/5 1968 

21) Regel1ng Schadeloosstelling 
leden Tweede Kamer Staten-
Generaal 22/10 1968 

22) Wet op de Omroep-
bijdragen 17/12 1968 

23) Wijzigjng Hfdst. X 
Defensie 23/12 1968 
1968 (aankoop Leopardtanks) 

24) Hfdst. III Alg. Za.ken 1969 4/3 1969 
25 > Hfdst. XV Soc. Zaken en 

Volksgezandhel.d 13/5 1969 

Vlndplaats 

Ha.ndeltngen Eerste lt. 
1962/63 I blz. 441 
t/mtd 
H. 1963/M blB. 325 
tjm. 329 en 345 
idem biz. 358/359 

idem biz. 988 tjm 993 
en 1016 
H. 1964/65 blz. ~ t/m 28 
idem. 182 t/m 1M 
idem biz. 316 t./m 318 
idem blz. 441/442 
idem bb. 50& ttm 50'f 
idem biz. 'l'l'f/'l'l8 

H. 65/66; bill. 231/B 

idem blz. 296/2111 
idem bbl. 39'l ttm a 
idem blz. '130 ttm 'lH 
Buitengew. ZiWDg 196'1 
biz. 4 t/m 8 en fB/G 
Idem b1s. Bl tim 63 
H. 67/68 blz. 233 t./m 238 
en J63 
idem bls. 298 t/m 301 
idem blz. 322 
idem blz. 409 t/m 412 
idem blz. 472/473 

idem blz. 763 

H. 68/69 blz. 34 t/m 36 

idem blz. 190/191 

idem blz. 201/202 
idem blz. 319 t/m 321 

idem blz. 616 t/m 619 
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26) Wet Hy~ne Kampeer-
plaat.sen 26/8 1969 

27) Wet op de Medische Hulp-
middelen 13/1 1970 

28) Hfdst. III Alg. Zaken 1970 10/2 1970 
29) Hfdst. XV Soc. Zaken en 

Volksgezondheid 1970 8/4 1970 
30) Hfdst. III Alg. Zaken 1971 9/2 1971 
31) Vellklaring tot verandering van 

de Grondwet betr. art. 185 
Grondwet en opname van een 
additioneel arttkel 10/3 1971 

32) Voorstel verandering Grond
wet :inmke Lidmaatsoha.p 
Kon. Huis 10/3 1971 

33) Voorstellen betr. wel"kwijze van 
de Commissd.e van Verzoek-
sohriften 4/5 1971 

34) Verander:lng in artikel 110 van 
de Grondwet (Vervroeging 
Prlnsjesdag) 8/2 1972 

35) Verandering Gl"ondwet (ver
vallen art. 185 en opnem1ng 
in add. artikel 8/2 1972 

36) BeJeidsdebat m.b.t. Dep. van 
Voliksgeoondheid en Milieu-
hyglime 11/4 1972 

37) Wijziging wet op het wetensch. 
onderwijs (theol. hoge-
scholen> 28/8 1973 

idem blz. 977 t/m 979 
H. 1968/70 blz. 248 
t/m 249 
idem blz. 423 t/m 425 
idem blz. 661 t/m665 
idem blz. 727/728 
H. 70/71 blz. 561 t/m 564 

idem blz. 812 t/m 814 
en 838/839 

idem blz. 819/820 
en 834 

idem blz. 1093/1094 

H. 1971/72 blz. 325 

idem blz. 329 t/m 331 

idem blz. 651 t/m 653 
en 688 

H. 72/73 blz. 228 t;m 230 
en 254/255 
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SCHETS BUITENLANDS BELEID VAN KABINET-DEN UYL 
GEEN KEERPUNT 

door drs. J. J. M. Penders 

Is het buitenlands beleid van het kabinet-den Uyl anders dan dat 
van vorige kabinetten? Ja natuurlijk. Hoe dan? Wel, de wereld 
staat niet stil, dus ons buitenlands beleid staat niet stil. Nieuwe 
omstandigheden, nieuwe posities, nieuwe reakties, nieuw beleid. 

Maar de vraag is, zijn de veranderingen in het beleid gevolg van 
gebeurtenissen van buiten (Midden-Oosten-oorlog, olie-crisis, om
wentelingen in Portugal en Griekenland) of zijn ze het gevolg 
van politieke daden van de regering? 

Het kabinet-den Uyl heeft geen program. Wei een programgrond
slag. Die grondslag bestaat uit het progressieve 'Keerpunt 1972' 
en de Christen-democratische 'Schets van Beleid'. De bijgestelde 
versie van de 'Schets', het Program op hoofdzaken van K.V.P., 
A.R.P. en C.H.U. bevat een regel over het buitenlands beleid: 'Voort
zetting van het huidige (Schmelzeriaanse) beleid'. lk vind, dat het 
kabinet-den Uyl dit onderdeel van ons Christen-democratisch pro
gram voortreffelijk uitvoert. 

P.v.d.A. steunde Luns en Schmelzer 
Nog een opmerking vooraf. Is het zo gek, dat deze regering de lijn 
van vorige kabinetten doortrekt? Allerminst. De grootste partij 
van Nederland, de P.v.d.A., is terug in de regering. Veranderingen 
in het buitenlands beleid zouden dus in de eerste plaats van socia
listische kant aangedragen moeten worden. Maar de P.v.d.A. heeft 
vroeger het buitenlands beleid van Luns en Schmelzer steeds in 
grote lijnen gesteund. Nooit stemden de socialisten tegen hun be
grotingen. En dan moet men niet met het verhaal aankomen, dat 
de Nederlandse parlementaire zeden het verwerpen van begro-
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tingen nauwelijks toestaan. De ministers Engels, de Koster en van ah 
Veen uit het kabinet-Biesheuvel hebben het tegendeel van de en 
P.v.d.A. ervaren. si1 

te 
Ik zal het buitenlands beleid van het kabinet niet toetsen aan de w1 
hand van wilde kreten en uitspraken die uit de mond van socialis- N1 
tische bewindslieden (de laatste tijd gelukkig minder) te noteren dt 
vielen. Ik ga dus voorbij aan opmerkingen van Pronk tijdens een za 
forum over het door hem vermeende sociaal-democratische ka- m 
takter van deze regering, aan uitlatingen van Vredeling in een ri. 
interview over de nationalistische inslag van premier den Uyl, w 
en aan uithalen van deze laatste op een P.v.d.A.-congres aan het k1 
adres van de multinationale ondernemingen. Die uitlatingen zijn al 
overigens wei schadelijk en sfeerbedervend. Zij werken provo- k 
cerend naar de Christen-democratische achterban, die de indruk h 
moet krijgen dat labiliteit het wint van stabiliteit. Zij werken rr 
frustrerend naar de progressieve achterban, omdat de gewekte rr 
verwachting van radialiteit in het beleid niet is terug te vinden. D 
Maar zij hebben al met al meer te maken met de prestatie, de v, 
verkoop van het beleid, dan met de inhoud ervan. s· 
Enkele citaten uit een interview met staatssecretaris Kooijmans in t: 
'Vredesopbouw', nr. 718, 1974. 'De mensen zouden zich moeten g 
realiseren dat Nederland een klein land is. Dat betekent niet dat 
je minder moet doen, dat je je minder als ideaal moet stellen, F 
maar wei dat de werkelijkheid vaak weerbarstiger is dan je ge- I 
neigd bent binnen de Nederlandse grenzen te geloven'. ' ... we 1\ 
hebben op een aantal punten toch een nieuw geluidje Iaten horen'. t 
'Misschien zijn de marges op het gebied van de buitenlandse poli- 'li 

tiek nog iets kleiner dan op het gebied van de binnenlandse poli- l 
~~ t 
Hoe voortreffelijk schilderen deze woorden het kader waarin de I 
Nederlandse buitenlandse politiek zich bewoog en beweegt: Ge- 1 
ringe manoeuvreerruimte - neiging tot egocentrische gelijkheb-
berij - toch kleine kansen voor initiatief. 

Blijvende hoekstenen: NAVO en Europa 
De Atlantische en de Europese samenwerking blijven solide hoek
stenen van het regeringsbeleid. Het zijn ook de thuishonken die 
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als startpunt dienen voor bet VN-beleid, bet ontwapeningsbeleid 
en bet ontwikkelingsbeleid. Vanuit NAVO en BEG worden de po
sities betrokken in bet Oost-West-overleg, de MBFR-besprekingen 
te Wenen en de Geneefse Conferentie voor Veiligheid en Samen
werking in Europa. 
Nederland blijft een trouw NA VO-bondgenoot, bet onderschrijft 
de heersende strategie en Ievert een redelijke bijdrage aan de ge
zamenlijke defensie-inspanning. Het debat in de Tweede Kamer 
over de Defensienota heeft dat allemaal weer eens keurig op een 
rijtje gezet. Dg minderheid van de Commissie-van Rijckevorsel, 
waarvan menig Christen-democraat lid was, zal niet ontevreden 
kunnen zijn. Het heeft enige moeite gekost om dubieuze plannen 
als bet voorschot nemen op de goede afloop van de MBFR-bespre
kingen en bet uitdunnen van de HAWK-gordel te onthalzen, maar 
bet is gelukt. Wij blijven zorg koesteren over de investeringen, 
maar als de nota werkelijk wordt uitgevoerd, dan kan onze krijgs
macht betere kwaliteit leveren dan vroeger. 
De waarheid is overigens, dat 'Keerpunt' dankzij D'66 een redelijk 
voorzichtige NA VO-paragraaf heeft. Harde, onontkoombare uit
spraken staan er niet in, maar wei werden door een suggestief 
taalgebruik verwachtingen gewekt, die tot frustraties bij de pro
gressieven moeten leiden. 

Progressieve frustraties 
lets daarvan hebben we gezien in bet debat over de Defensienota. 
Met een verse herinnering aan een roerige Partijraad in bet hoofd, 
togen de progressieven aan de slag met een reeks moties: niet
vervanging van de raket 'Honest John', bet niet als eerste gebrui
ken van kernwapens, tactische kernwapens inbrengen in de MBFR
besprekingen, afschaffing nucleaire luchtmachttaken en dienst
plichttijdverkorting. Vooral door bet optreden van de ministers 
Vredeling en van der Stoel moesten de progressieven zich terug
trekken zonder succes te hebben kunnen boeken. Het was ironisch 
om te zien, hoe bet optreden van de progressieven als bet ware de 
redelijkheid van bet regeringsstandpunt in bet zonnetje zette, zon
der dat daarvoor Christen-democratisch geschut in stelling be
hoefde te worden gebracht. 
Het kabinet wil overigens best veranderingen in het NA VO- en 
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defensiebeieid aanbrengen, maar dan wei op een verstandige ee 
manier. Terecbt wil de regering bij de MBFR-besprekingen onder- b< 
zocbt zien in boeverre ook de tactiscbe kemwapens bij wapenver- m 
mindering kunnen worden betrokken. Veien twijfeien eraan of bet n 
werkelijk noodzakelijk is om 7.000 tactiscbe kemwapens in Europa SI 
op te stellen. 
Met enige spanning zien wij de ontwapeningsnota van bet kabinet L; 
tegemoet. We mogen bopen, dat de regering daarin ook een stand- 0 
punt bepaait over bet advies van bet Nederiands Instituut voor b~ 
Vredesvraagstukken betreffende bet vraagstuk van bet niet ais w 
eerste gebruiken van kemwapens. sl 

b 
Sterker Atlantisch accent sc 
In tegenstelling met vorige kabinetten lijkt de regering-den Uyi de n 
Atlantiscbe samenwerking iets sterker te willen aanzetten dan de f 
Europese eenwording en samenwerking. Voorbeen werden deze h 
zaken meer op een lijn gepiaatst. In de Memorie van Toelicbting op Sl 

de begroting van Buiteniandse Zaken voor 1974 staat op biz. 9 dat h 
tussen de Atlantiscbe en de Europese samenwerking geen tegen- E 
stelling behoeft te bestaan en dat beide eikaar kunnen en moeten r 
aanvullen en versterken. In de Memorie op de begroting voor 1975 
staat op biz. 14 dat de regering meent dat de Europese samen- 1\ 
werking zicb kan ontpiooien op een wijze die verenigbaar is met a 
nauwe transatiantiscbe betrekkingen en dat zij daarom niet staat c 
voor een keuze tussen deze twee samenwerkingsvormen. (cursi- s 
veringen van mij). l 
Niettegenstaande de voorzicbtigbeid en de behoedzaambeid van I 
deze passages, vait bieruit tocb af te Ieiden dat deze regering de I 
gedachte beeft willen reiativeren, dat tussen beide samenwerkings- ' 
vormen geen wezenlijke tegenstrijdigbeden zouden kunnen op- 1 
duiken, dat zij eikaar voistrekt zouden aanvullen. Waarom dat l 
niet zo is, beb ik uiteengezet in bet nummer van de 'Intemationaie 
Spectator' van 8 juli 1974. 
Een sterker Atlantiscb accent bieek ook uit bet feit, dat de rege
ring - naast de Europees-Arabiscbe diaioog - intensief beeft 
meegewerkt in de Energie Coordinatie Groep. Deze Groep was bet 
resultaat van de Wasbingtonse energieconferentie van februari 
1974, waar Frankrijk voor bet biok werd gezet toen bet probeerde 
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een strikt Europese aanpak van de energieproblemen overeind te 
houden en derhalve Amerika niet wilde betrekken bij het beraad 
over de Europese energienoden. 
Ik geloof, dat de regering met deze Atlantische koers op het goede 
spoor zit. 

Lusteloos Europees beleid 
Ook deze regering besteedt zeer veel aandacht en energie aan het 
bevorderen van de Europese eenwording en samenwerking. Laten 
we dat vooropstellen. Toch ademde de laatste Troonrede een matte 
sfeer waar het Europa betrof. Eerlijkheidshalve is de geringere 
belangstelling voor Europa niet een typisch Nederlands verschijn
sel. Overal is minder geestdrift voor de Europese zaak. Het natio
nale eigenbelang dreigt in vele landen hoven te komen drijven. 
Het is ook moeilijk om de ketel onder stoom te houden, als de 
landbouwproblemen door hun ingewikkeldheid een bureaucrati
serend en de interesse van de Europese burgers verstikkend effekt 
hebben, als de democratisering van de instellingen stokt en als 
Europese Topconferenties resulteren in Communique's en Verkla
ringen die soms weinig profiel hebben. 

Maar er is geen keus. Wij moeten met Europa verder. En niet 
aileen om economische of technologische redenen. Ons vermogen 
om ons met succes in te zetten voor een beter leefmilieu, harmoni
sche groei en de Derde Wereld is afhankelijk van de mate van een
heid die wij in Europa kunnen bereiken. 
De Christen-democraten moeten attent zijn op mogelijke nationa
listisch-neutralistische tendensen bij de progressieven. lets daar
van schemert door in 'Keerpunt' als het eenheidsstreven afhan
kelijk wordt gesteld van de verwezenlijking van een progressief 
beleid. Alsof Nederland in Europa maar te dicteren heeft. lets 
daarvan klonk ook door in de rede die premier den Uyl vorig 
jaar oktober te Utrecht voor de Europese Beweging hield. Glim
lachen moet men als men de lyrische Europese democratiserings
passages in 'Keerpunt' legt naast het intergouvemementele tafelen 
van den Uyl bij Giseard - jawel, met een bordje voor Commissie
voorzitter Ortoli erbij -. 
Verkwikkend zijn weer de afwijzing van een Europese kernmacbt 
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en de zinnen in de Defensienota die duidelijk het primaat van de B1 
Europese buitenlands-politieke samenwerking stellen hoven de Ir 
Europese defensiesamenwerking. n, 

p( 
Ontwapening - V erenigde N aties n; 

Het kabinet-den Uyl Ioodste het Non-Proliferatieverdrag door het II 
parlement, maar het Verdrag was door een vorige regering gete- N 
kend. Te prijzen valt het consequente gebruik van het woord 'over- li. 
bewapening' als de militaire toestand in de wereld wordt be- o: 
schouwd. rc 
Wat de Verenigde Naties betreft, lichtelijk berustend is de rege- 0 
ring als de kans geoordeeld wordt dat de VN het instrument kan v. 
worden tot het gestalte geven aan een wereld-rechtsorde. Ook daar v 
niets nieuws onder de zon. 11 

E 
Portugal en Griekenland il 
Deze regering heeft het geluk getuige te mogen zijn van de om- v 
wentelingen in Portugal en Griekenland. Vooral minister van der b 
Stoel moet het een diepe voldoening hebben gegeven in Athene e 
de ovaties te krijgen, die zijn extreme partijgenoten hem in Neder- '\! 
land steeds onthouden. Zijn partijvoorzitter van der Louw ging g 
zo ver om te zeggen dat hij liever een andere minister van Buiten- c 
landse Zaken had gezien. ~ 

Men kan echter onmogelijk beweren, dat de omwentelingen een 1 
gevolg zijn van de politiek van het kabinet-den Uyl! Alsof de Cyprus- r 
putschisten en de Portugese Beweging voor de Strijdkracten een t 

ander beleid zouden hebben gevoerd als het kabinet-Biesheuvel er l 
nog zou zijn geweest ! 
Deze regering trok inzake Portugal en Griekenland de lijn door van 
haar voorgangers. Men herinnere zich dat niet werd gereageerd op 
verzoeken van progressieve zijde om tot erkenning van Guinee
Bissau over te gaan, toen naar het oordeel van de regering de vol
kenrechtelijke voorwaarden daarvoor niet waren vervuld en de 
Scandinavische Ianden de boot ook nog afhielden. 

Ontwikkelingssamenwerking 
Lof verdient de regering voor de zeer sterke uitbreiding van de 
ontwikkelingshulp. Wij gaan in een paar jaar naar 1,25% van het 
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Bruto Nationaal Produkt of naar 1,5% van het Netto Nationaal 
Inkomen. 
Dat is niet hetzelfde als in 'Keerpunt' staat. Dat noemt dezelfde 
percentages, die daar echter betrekking hebben op de 'intematio
naal als publieke ontwikkelingshulp aanvaarde kapitaalstroom'. 
In de bedragen van de regering zijn ook bedragen begrepen die in 
Nederland worden uitgegeven, b.v. voor industrieen die in moei
lijkheden komen als gevolg van de ontwikkeling van industrie in 
ontwikkelingslanden. Maar dit is maar een randopmerking. De 
regering verdient hulde. 
Over het bedrag rijst maar een vraag. Zijn er voldoende verant
woorde bestedingsmogelijkheden? Prank heeft in 1973 de stijging 
van het stuwmeer tot staan gebracht. Zal dat in de toekomst ook 
lukken? 
Er zijn tach verschillende zaken die de Christen-democraten goed 
in de gaten moeten houden. Ik beperk me tot een. Bij de keuze 
van concentratielanden wordt veel gewicht toegekend aan het 
beleid dat in die Ianden gevoerd wordt inzake verdeling van bezit 
en inkomen. 
Wat is daarmee bedoeld? Akkoord als de regering geen hulp wil 
geven als die de mensen niet bereikt. Maar als in een bepaald land 
de gegeven hulp de bevolking ten goede komt, dan moet die niet 
afgekapt worden omdat het regime niet socialistisch is. Dat staat 
los van het weigeren van officiele hulp aan Ianden die op flagrante 
manier mensenrechten schenden, maar ook daar zou hulp via par
ticuliere organisaties door kunnen gaan, mits de hulp de mensen 
bereikt. 
Voorzichtigheid past ook bij het hanteren van ontwikkelingshulp 
als drukmiddel om b.v. het vraagstuk van de politieke gevangenen 
in Indonesie opgelost te krijgen. Punt een moet steeds zijn of de 
hulp effectief is, tot de mensen doordringt. En als daamaast blijkt 
dat Indonesie serieus probeert het gevangenen-vraagstuk op te 
lassen, dan is het rammelen met de ontwikkelingshulpbuidel niet 
verantwoord. 

Conclusies 
1. Het buitenlands beleid van het kabinet-den Uyl is in grate 

trekken een voortzetting van het beleid van vorige kabinetten. 
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De CD-'Schets van Beleid' en de gematigde passages van 'Keer
punt' worden uitgevoerd. 

2. Er zijn enkele verschillen met het kabinet-Biesheuvel: sterker 
Atlantisch accent, iets slapper Europees beleid, veel meer ont-
wikkelingshulp, besnoeiingen op defensie (maar daar was nie- R 
mand aan ontkomen, ook de VVD wil voor defensie niet extra-
diep in de buidel tasten). 

3. Bij bepaalde progressieven wekt dit beleid teleurstelling. Het 
is hun eigen schuld. "U 
De ruimte voor veranderingen op buitenlands-politiek terrein D 
is voor elk land klein. Hij is zeker klein voor Nederland, dat n 
voor zijn veiligheid en zijn economie zo ongelooflijk alhankelijk a 
is van het buitenland. Wilde programmatische kreten werken v' 
suggestief op de achterban, vertalen zich daar in concrete be- e' 
leidsverlangens die als boemerangen op de bordjes van de be- E 
leidsvormers terugkomen. Die laatste stoten vervolgens op on- ti 
uitvoerbaarheid en raken daarop gefrustreerd door de kritiek 1\ 
van een-achterban-vol-onbegrip. e 

4. Het kabinet moet zo maar doorgaan. De Christen-democraten :E 
kunnen hun 'Schets van Beleid' rustig blijven hanteren, o.m. om IJ 

attent te zijn op ontwikkelingen die ons te ver van onze CD- 11 
denkwereld zouden doen afdwalen (politisering ontwikkelings- " 
hulp, defensie, Europa). ' 
Tot slot: iedereen moet hopen dat de P.v.d.A. in april 1975, op I 
haar congres over vrede en veiligheid een verstandig besluit c 
neemt over ons NA VO-lidmaatschap en niet de heilloze weg ~ 

van de PPR inslaat. 

Mededeling van de redaktie 
Met dit artikel van de heer Penders, ambtelijk secretaris van de 
KVP-Tweede Kamerfraktie wordt een serie van drie artikelen over 
het buitenlands beleid van het kabinet-den Uyl geopend. 
In het volgend nummer zal de heer H. van den Bergh, medewerker 
van de PvdA-Tweede Kamerfraktie; adj. seer. buitenland van de 
PvdA zijn visie geven. 
In de daarop volgende aflevering van het CH-Tijdschrift zal de 
heer C. A. Bos, oud lid van de CHU-Tweede Kamerfraktie de dis
cussie afsluiten. 
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RUIMTELIIKE ORDENING 

door Jr. Nellien C. de Ruiter 

W elzijns- of welvaartsordening ? 
De vraag of ruimtelijke ordening welzijns- of welvaartsordening is, 
niet in een zin te beantwoorden. Het is geen van beiden want het is 
allebei. Dat het tegenwoordig vaak als vraag op ons afkomt, is 
vermoedelijk een gevolg van de onjuiste veronderstelling, dat de 
economische ordening een welvaartsordening zou zijn. 
Bovendien is er dan de opvatting die door Berthold Brecht des
tijds duidelijk verwoord werd in 'Erst das Fressen und dann die 
Moral'. Een tijdsopeenvolging: eerst materH!le welvaart en dan, als 
een soort lekker luxe-sausje daaroverheen, het welzijn. 
Er is echter geen tegenstelling tussen welzijn en welvaart. Econo
mie is geen veredeld soort boekhouden dat moet leiden tot ver
hoging van de materiele welvaart. Economie is een maatschappij 
wetenschap die ten doel heeft het welzijn te behartigen. 
Welvaart is een van de componenten van het welzijn. 
In zijn pure ruimtelijkheid is R-0. een stuk partiele welzijns
ordening, maar het doet zich in die pure vorm nooit voor. R-0. 
grijpt namelijk altijd ook in de sociale, de culturele en de econo
mische ordening. Het integrale doel van aile planningssectoren 
c.q. van het totale overheidsbeleid, is het welzijn van individu en 
samenleving te behartigen en te garanderen. 
Materii:He welvaart is daar een onverbrekelijk onderdeel van, en 
wellicht zelfs, tot op zekere hoogte, een voorwaarde. 
Echter, naarmate men welvarender wordt, wordt het begrip wel
vaart sterker ondergeschikt aan het welzijn. 
Nu moeten we ons daarbij wei realiseren dat beide begrippen 
geen absolute grootheden zijn, ze verschillen naar tijd en plaats. 
Voor het eerst in de wereldgeschiedenis zijn wij ervan doordron· 
gen dat er ten aanzien van vele maatschappelijke ontwikkelingen 
grenzen in acht genomen moeten worden en dat onze primaire 
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verantwoordelijkheid niet is de groei en uitbouw van de individuele so 
welvaart, maar het handhaven en garanderen van het welbevinden is 
van individu en samenleving. v, 
Deze unieke mijlpaal in onze westerse geschiedenis maakt het n 
daarom zo boeiend om je schaarse vrije tijd te besteden aan de G 
lokale en regionale politiek, omdat daar het welbevinden heel II 
concreet wordt ervaren. tt 
R.-0. en economische ordening zijn componenten van de welzijns- p 
ordening. p 

Planning 
De terreinen van het overheidsbeleid worden wei (o.m. door de 
commissie Wolff) onderverdeeld in 5 facetten, te weten: 
- intemationale verhoudingen (oorlog en vrede) 
- welvaartsbevordering en -verdeling (economische ordening) 
- ruimtelijke inrichting 
- wetenschap en technologie 
- maatschappelijk en cultureel welzijn (sociaal-culturele ordening) 

AI deze gebieden lenen zich voor planning, want planning is (val
gens Dror) 'action oriented thought'. Planning is een denkproces 
dat gericht is op het nemen van beslissingen ter bereiking van 
tevoren geformuleerde doelstellingen met behulp van beleids
instrumenten. 
De behoefte aan planning wordt grater naarmate een sector, een 
actieveld, ingewikkelder wordt en sterker verweven is met andere 
actievelden, waardoor de concurrentie- en competentiestrijd en 
het selectie- en keuze-element sterker naar voren treden. 
Hoewel de wetenschap hevig geengageerd doet, is dit facet van het 
overheidsbeleid toch nog vrij autonoom ondanks de instelling van 
de raad van advies voor het wetenschapsbeleid en de wetenschap
pelijke raad voor het regeringsbeleid. 
Deze nauwe verwevenheid van de actievelden is stellig sterk aan
wezig bij de economische, de ruimtelijke en de sociaal-culturele 
planning. De verwevenheid zelf voert aanstonds naar de behoefte 
aan integratie van de sectoren. 
De drie genoemde sectorplanningen hebben een geheel eigen ont
wikkeling doorgemaakt, waarbij we moeten constateren dat de 
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sociaalculturele de minst ontwikkelde en slechtst gestructureerde 
is. 
Verwacht mag worden dat de instelling van het Sociaal en Cultu
reel Planbureau hierin verbetering zal brengen. 
Gezien het prille stadium laat ik deze sector buiten beschouwing. 
Ik beperk mij tot de overige twee: de economische en de ruim
telijke. 
Planning gaat aan ordening vooraf. 
Planning en ordening ontmoeten elkaar in het plan, dat immers 
een daad van planning en beleid is. 
Er is, rond de jaren dertig, veel gediscussieerd over planning als 
middel. Men stelde en stelt vaak nog, dat planning een neutraal 
ordeningsmiddel is. 
Planning heeft het oogmerk om bepaalde doeleinden te bereiken, 
maar doeleinden zijn allerminst rationeel! Zij omvatten in ieder 
geval het waardenstelsel van onze samenleving en zijn als zodanig 
modieus en lenen zich voor verschillen in zienswijze. 
Politieke partijen onderscheiden zich van elkaar door verschillen 
in zienswijze over de moderne samenleving. 
Wij moeten als politieke partij heel nuchter onder ogen zien, dat 
planning geen neutraal ordeningsmiddel is. 
Wij zullen dit middel moeten hanteren om de eigen politieke doel
einden te bereiken. 
In onze programma's moeten de planningsdoeleinden per sector 
en per bestuursniveau heel uitdrukkelijk worden vermeld. Het 
politiek handelen op de onderscheiden overheidsniveaus wordt 
daardoor gemotiveerd, duidelijk en voor de kiezer controleerbaar. 
Aan het politieke handelen herkent men het politieke handelsmerk. 
Wij zullen er niet meer mee kunnen volstaan ons handelsmerk in 
een of twee volzinnen van een preambule te vangen. 
Per sector zullen de doelstellingen zodanig operationeel gemaakt 
moeten worden, dat het handelsmerk, c.q. de beginselen, er van af 
te lezen zijn. Dat eist tevens een geregelde uitwerking en bijsturing 
en terugkoppeling. 

Veranderende relatie ruimtelijke en economische ordening 
De R.-0. kreeg een forse impuls van de Tweede Wereldoorlog. Een 
aantal economische crises was er debet aan dat de noodzaak tot 
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planning eerder werd onderkend voor de economie dan voor de 
ruimte. De ruimte kreeg pas werkelijk aandacht toen een- van 
origine economisch begrip - 'schaarste' ook op de ruimte van 
toepassing werd. 
Daarbij kwam dat ook de wanordelijke na-oorlogse toestand een 
planmatige aanpak eiste, waarbij voor beide planningsactiviteiten 
herstel en kwantitatieve uitbouw centraal als doelstelling stonden. 
De relatie economische en ruimtelijke planning was in de periode 
van herstel en kwantitatieve uitbouw tamelijk eenzijdig en niet 
eens erg relevant. Ze was meer complementair dan concurrerend. 
'Planning for progress' was voor beide hoofddoelstelling! 
De economische uitbouw eiste wei ruimte, maar in kwantitatieve 
zin was dat betrekkelijk gering in vergelijking met het ruimte
beslag nodig voor de volkshuisvesting, de verkeersinfrastructuren 
en de recreatie. 
De uitbouw van de werkgelegenheid ging immers gepaard met een 
verschuiving van arbeids- naar kapitaal intensieve bedrijfsvoe
ringen. 
Ook de agrarische en middenstandssector en de nijverheidssec
toren moesten, wilden ze de reele inkomensverbeteringen kunnen 
volgen, specialiseren, intensiveren, automatiseren c.q. meedoen 
aan de schaalvergroting. Wie dat niet lukte ging eraan! 
Er is vaak een stille, verborgen relatie tussen werkgelegenheids
beleid en ruimtelijk beleid. Een relatie die wij vaak ook maar stil 
houden. We noemen dat 'spontane of natuurlijke sanering', die we 
Iaten plaatsvinden middels de onmenselijke wet van the survival 
of the fittest. 
Planning gaat vaak over de ruggen van bepaalde groepen! Dat mag 
niet! Daartegen moeten wij in het geweer komen! 
Een ander voorbeeld is vaak de onvoldoende gemotiveerde 1% 
groei van landelijke gemeenten of de abrupte stop door streek
plannen, zoals bv. ten aanzien van Rozenburg in het streekplan 
Rijnmond. 
Er zullen in zulke gevallen 6f schadeclaims 6f garanties voor af
ronding moeten komen. 
De kamerleden zullen hierop ook moeten toezien wanneer de aan
wijsbevoegdheid van de minister wordt vergroot! 
Ruimteschaarste werd niet manifest door de uitbouw van de eco-

92 

n 
v 

" u 
'\,1 

d 
c 
I 
e 
l 
( 

' t: 
( 

' 



nomie, maar door de groei, samenstelling en spreiding van de be
volking enerzijds en de ruimtelijke welvaartseisen anderzijds. 
Vooral die laatste, de ruimtelijke overconsumptie, rezen de pan 
uit. Het ruimtebeslag wordt sterk bepaald door de toename van de 
welvaart en de consumptie. Dit zijn groeicomponenten die goed
deels onafhankelijk zijn van de ontwikkeling van de bevolkings
cijfers. 
De relatie ruimtelijke en economische ordening werd niet vanuit 
een van beide sectoren manifest, maar vanuit het groeiend milieu 
bewustzijn. Berst na de publikatie van de Club van Rome - die 
overigens in een geploegde vruchtbare Rollandse bodem viel -
werd de behoefte aan een andere relatie tussen ruimtelijke en 
economische ordening duidelijk. Roewel dit in eerste instantie een 
eenzijdig in de banvloek doen van de economische orde inhield, 
werd aldra duidelijk dat er een behoefte was aan een integrate 
planning geent op een integrate maatschappijvisie. Integrate plan
ning en ordening zijn een contradictio. Wei is een afstemming van 
de sectoren onderling mogelijk en noodzakelijk. Dat zal moeten 
aan de hand van een integrale maatschappijvisie, die verwoord is 
in een politieke verantwoordelijkheid. 
We zien dan ook dat daarin een verschuiving optreedt: bet ver
woorden in een partijprogram is op zich niet voldoende, bet is 
voor de realiteit van de uitvoering nodig colleges en regeringen te 
binden aan eigen programma's. 
Ret gevolg van de veranderende maatschappijvisies is dat de plan
ningsdoeleinden niet meer 'planning for progress' zijn maar 'plan
ning for decline' worden. Dat betekent niet: gewoon doorgaan en 
alles wat afremmen, wat kleiner, wat trager. 'Planning for decline' 
moet op eigen grondprincipes worden geent en dat is nieuw in de 
geschiedenis. Die grondprincipes vast te stellen is niet de taak van 
ambtelijke diensten, maar van de politieke partijen en hun aanver
wante organisaties. 
Planning en ordening ontmoeten elkaar in bet plan. Dat bier niet 
gedacht wordt aan een star en statisch uitvoeringsplan, maar aan 
een flexibel geheel ligt voor de hand. 
Ontwikkelingsprogramma's zijn samenvattende korte en middel
lange termijn uitvoeringsprogramma's die gebaseerd zijn op een 
aanvaard ruimtelijk structuurbeeld. Ret is dat ruimtelijk struc-
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tuurbeeld, ons voorgeschoteld door ambtelijke diensten, waar we 
m.i. steeds weer tegenopbotsen, want dat is zo professioneel en 
ambtelijk geformuleerd, maar ook zo autoritair en hit~rarchisch 
gestructureerd, dat wij er als politici vaak geen kant mee op kun
nen. Vooral niet daar waar het dichter bij de concrete uitvoering 
komt, t.w. in provinciale staten en gemeenteraden. We gaan met 
name in de planning gebukt onder schijnobjectiviteiten die steeds 
weer leiden tot schijnoplossingen. Bovendien zijn de plannen van 
hoven naar beneden - rijk -provincie - gemeente - zichzelf 
kwadraterende bevelen in plaats van zichzelf versterkende moti
vaties van beneden naar boven. Dit stellen werpt een ander Iicht 
op de beleidsmiddelen en de -doelen. 
Ret spreidingsbeleid is niet aileen mislukt, omdat de WRO en het 
BRO met onvoldoende middelen zijn omringd, maar veeleer door
dat de overheid de stuurmechanismen en de processen. onvol
doende onderkende. 
De 3e nota zoekt het recept in de middelen. Goed, naarmate een 
kwaal hardnekkiger is moeten er meer medicijnen gebruikt wor
den. Echter de nota negeert het sterkste middel en dat is de pu
blieke mening en de wijze waarop de politiek daarop inspeelt. Ret 
is bovendien ook niet de primaire taak van de centrale overheid 
om aile drie niveaus gelijkelijk te overzien. 
Ret enige stuurmechanisme dat goed functioneert is de motivatie, 
de overtuiging, de eenheid in doelstellingen. De sterkte van de 3e 
nota ligt m.i. dan ook in de analyse en in de schat aan gegevens 
die erin staan. Raar sterkte ligt bepaald niet in de synthese, de 
geformuleerde beleidsvoornemens van de regering. De logica tus
sen analyse en synthese ontbreekt veelal. De analyses geven een 
betere basis voor de motivatie op lokaal en provinciaal niveau 
om van daaruit een eigen beleid op te bouwen. Door deze wijze 
van presentering van het regeringsbeleid is er onvoldoende moge
lijkheid om als provinciale en lokale overheid de eigen verant
woordelijkheid en het eigen - ruimtelijk en economisch - be
leid, vorm te geven. 
Ik zou hier graag nog twee zijpaden inslaan. 

1. De g.g.d.-democratie leidt tot een geweldige middelmaat. 
Onvoldoende realiseert men zich in de planning dat de differen-
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tiatie, waar iedereen om bruit, geen estetisch grapje is, maar 
aileen geent kan zijn op wezenlijke verschillen. 

2. Een stuurmechanisme dat volslagen faalt en wat in de 3 ruim
telijke nota's nimmer werd onderkend, is de crisis van onze 
parlementaire democratie, die in feite geen lange termijn visies 
toestaat. 
Zowel in het bewind van Bogaers en Schut waren lange termijn 
visies verwerkt. Doordat het parlement, en met name de op
positie, steeds blijft hameren op korte termijn succesjes ter 
wille van het partijpolitieke gewin, zijn die er consequent en 
systematisch uitgemokerd. 
Minister Udink was de eerste die middels het groeikemen
beleid de woningbouw als stuurmechanisme hanteerde. 
Voor lange termijnplanning hebben we lange termijnkabinetten 
nodig. Bovendien moet ook de oppositie ruimte bieden voor 
lange termijn planning. 
Oppositie mag niet destructief, maar moet waar mogelijk con
structief zijn. 

Organisatie 
De onderlinge afstemming (integratie) wordt door het verschil in 
organisatie en wettelijk instrumentarium zeer bemoeilijkt. 
Politiseren betekent dat niet de vierde macht maar de kiezer, mid
dels zijn politieke partij, de noties van bet beleid aangeeft en daar
mee de integrale afstemming in handen houdt. Wetten en regle
menten, k.b.'s en ministeriele beschikkingen zijn de kaders waar
binnen de gewenste ontwikkelingen moeten kunnen plaatsvinden. 
Het blijft daardoor van belang dat, wil men tot integrale planning 
kunnen komen, de sectorplanningen gelijkwaardig worden georga
niseerd. 
Wat is het geval ? 
De W.R.O. is een betrekkelijk jonge en was voor zijn tijd een zeer 
progressieve wet. Het gaf duidelijk taken aan de drie overheids
niveaus. Ook de recente milieuwetten schakelen de lagere over
heidsniveaus in. Dat is in de grond een goede zaak. Echter in de 
praktijk van de toepassing wordt het - zoals ik al betoogde -
te star hierarchisch en te autoritair, te veel als eenrichtingsverkeer 
gehanteerd. Dat is niet nodig, de wet geeft ruimere marges. Ik 
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vind dat in het BRO de motivatie duidelijker als doel wordt geeist 
en dat deze motivatie ook in de toelichting op de plannen blijkt. 
(Zo ben ik ook van mening dat de omschrijving en de uitwerking 
van de plannen onvoldoende zijn afgestemd op de door ons allen 
gewenste participatie van de burger). Een nota plandoelen schiet 
daaraan m.i. ook volslagen voorbij! Ook de derde nota, omdat hij 
noch alternatieven verbeeldt, noch de verschillende beleidsstand
punten zo operationeel maakt, dat ze in aile consequenties ten 
aanzien van andere sectoren bevattelijk worden. 
Er is nog een kant aan deze zaak die onze aandacht vraagt. 
Ruimtelijke noch economische ordening is een vorm van integrale 
ordening. Dat moet ook niet; er mogen zelfs niet in een te vroeg 
stadium compromissen gesloten worden. Zeker niet voordat bet 
in de staten en raden komt! Beleidsvoerenden hebben er het groot
ste belang bij dat de afwegingen expliciet worden gemaakt in hun 
consequenties. Verstopte waarde-oordelen en afwegingen zijn ui
terst hinderlijk en tijdrovend. 
Nu blijkt steeds meer dat men in ruimtelijke plannen die afweging 
doet plaatsvinden, omdat de WRO heel uitdrukkelijk de plicht tot 
plannen maken in zich heeft. Dat is niet juist! Dat trekt de zaken 
uit hun proporties, want dan krijgt de R-0. een te zwaar norm
bepalend accent. De economische ordening is dan de wetenschap
pelijk toeleveraar (SER-CPB), terwijl bovendien de afweging niet 
plaatsvindt in de democratisch gekozen colleges maar in de advies
raden en in de ambtelijke diensten. 
Een voorwaarde voor integrale planning is dat de planningster
reinen die het sterkst met elkaar verweven zijn onder eenzelfde 
organisatiestructuur worden gebracht. 
Dat zou dan betekenen, om ons maar weer even te beperken tot 
de twee planningsactiviteiten, dat de provincie uitgerust zou moe
ten worden met meer diensten. 
Naast de provinciale waterstaat, de griffie en de planologische 
dienst, zou er een eigen economische dienst moeten komen. Deze 
zou een eigen plan in de zin van een ontwikkelingsplan moeten 
maken. Dit zou op dezelfde wijze en met dezelfde procedures 
moeten als we nu ten aanzien van ruimtelijke plannen hanteren. 
In bet voorgaande is gesteld dat aile terreinen van bet overheids
beleid zich in principe lenen voor planning. De bier bedoelde on-
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derlinge harmonisatie van procedures zal geleidelijk ook op an
dere terreinen moeten plaatsvinden. Wat dat betreft zou reeds 
aanstonds ook een aparte afdeling maatschappelijk en cultureel 
welzijn op provinciaal niveau tot stand moeten komen. Zulk een af
'deling heeft de potentie in zich om snel tot een dienst uit te 
groeien. 
Ik ben me bewust erg veel overhoop te hebben gehaald. Het spijt 
me, maar omdat al deze zaken zo nauw met elkaar verweven zijn, 
kon ik niet met minder volstaan. We hebben in feite het functio
neren van de democratie daarmee aan de orde gesteld. Dat onder
werp is dermate belangrijk dat ik daarin het excuus vindt voor de 
lange tijd die ik van u vergde. 
Bovendien heb je in raden en staten nooit de gelegenheid om dui
delijk uit te spinnen waarom je op welke overwegingen tot een 
bepaalde opstelling komt. Die gelegenheid is mij nu geboden, 
reden waarom ik hem uitbuit. 
Ik ga ervan uit dat deze eerste gezamenlijke bezinning op funda
mentele zaken, de democratie betreffende, in onze fracties een ver
volg vindt. 

Naschrift: Dit is de tekst van een inleiding die mevrouw de 
Ruiter eerder dit jaar heeft gehouden voor de geza
menlijke verenigingen van AR-CH- Gemeente- en Pro
vincie bestuurders. 

Mededeling van redaktie en uitgever 

Vorig jaar werd besloten, ondanks de gestegen kosten voor de 
uitgave van het CH-Tijdschrift, de abonnementsprijs ongewijzigd 
te laten. 
De voortdurende kostenstijging noodzaakt ons helaas de prijs voor 
het komend jaar te verhogen. 
Met ingang van 1 januari 1975 zal de abonnementsprijs gebracht 
worden op f 12,50 per jaar; een studentenabonnement zal f 10,
gaan bedragen. 
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DE ROL VAN KERKEN EN CHRISTELIJKE ORGANISATIES 
IN DE CONFRONTATIE MET HET NATIONAAL-SOCIALISME 

door ds. F. H. Landsman 

Het lezen van het boek van Dr. van Roon over 'Protestants Neder
land en Duitsland 1933 -1941'* was een heel bijzondere ervaring. 
Het deed wei meermalen de nieuwsgierige vraag bij mij rijzen hoe 
dit ongelooflijk boeiende verhaal wei zou aankomen bij hen, die 
na '45 zijn geboren en het van 'horen zeggen' moeten hebben, als 
het gaat om het verstaan van de periode van voorbereiding op de 
grote strijd van de jaren '40- '45. En welke conclusies zullen zij uit 
van Roon's verhaal trekken met betrekking tot de, zo mogelijk 
nog verwarrender, maatschappelijke en politieke situatie van nu? 
Of is dit helemaal niet de goede manier om een boek als dit te 
lezen en moet het allemaal als het relaas van een brok voltooid 
verleden tijd worden gezien, omdat de periode '33- 41', waarover 
het handelt, nu eenmaal niet met de periode waarin wij !even kan 
worden vergeleken? 

Persoonlijk heb ik van Roon's verhaal niet kunnen lezen zonder 
telkens weer de neiging tot het maken van vergelijkingen in mij 
te voelen opkomen. 
Wat het verhaal als zodanig betreft: het is van een indrukwekkende 
volledigheid en kenmerkt zich door een geengageerde objectiviteit. 
Het gezichtspunt waaronder het is geschreven is ongetwijfeld be
perkt. Het is dat van de relatie van protestants Nederland in al 
zijn schakeringen-kerken, oecumenische beweging, protestants
christelijke organisaties, studentenwereld, christelijke pers-tot het 
nieuwe Duitsland en dan vooral tot de Belijdende Kerk. 
Het boek onderstelt een zekere kennis van de kerkelijke, politieke 
en sociale situatie in de vooroorlogse jaren. Het gaat daar niet 
dieper op in dan strikt nodig was om het verhaal, waar het eigen
lijk om ging, te kunnen vertellen. 
Toch zou ik niet graag durven beweren dat het werkelijkheids- en 
waarheidsgehalte ervan daardoor is aangetast. Het is daardoor voor 
jongere generaties, zo stel ik mij voor, wel nog onbegrijpelijker 
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geworden en nog minder aanvaardbaar dat christenen, kerken en 
christelijke organisaties zo hebben kunnen falen in het verstaan 
van de tekenen der tijden. 
Het treft ons daarbij vooral pijnlijk dat dit falen niet aileen tot 
uitdrukking kwam in een onvoldoende meeleven met en steun aan 
de belijdende Kerk maar meer nog in een, vooral bij de grotere 
kerken en bij een deel van de christelijke organisaties, ontbreken 
van begrip voor en meeleven met het lijden van het joodse volk. 
Dit falen kan immers in geen enkel opzicht begrijpelijk worden 
gemaakt vanuit de benarde sociale en de verwarrende intematio
nale politieke situatie. Het kan aileen worden verklaard uit een 
geloofsopvatting die, hoe orthodox ze overigens ook moge zijn 
geweest, niettemin in hoge mate blind was voor de betekenis van 
Israel in het heilshandelen van God met deze wereld en met Zijn 
Kerk. 

Misschien is dit ook de plaats om een eerste kritische kanttekening 
te maken bij het geschiedverhaal van Dr. van Roon. Het hoek zou 
misschien nog aan waarde hebben gewonnen, ook voor het heden, 
als hij hier en daar, en zo ook waar het gaat over de dubbelslach
tige houding t.g.o. de jodenvervolging, (in '38 na het grote pogrom 
van november wei een eerste oproep van de Alg. Synodale Com
missie van de Ned. Herv. Kerk om Christelijke barmhartigheid te 
betrachten t.g.o. de slachtoffers van deze vervolging, maar pal 
daarop een weigering om er bij de regering op aan te dringen de 
vervolgden in ruime mate toe te laten) wat dieper gepeild had naar 
de geestelijke wortels van zulk een houding. 
Naast de oorzaak, die reeds werd genoemd ook, zeker bij de Herv. 
en de Gereformeerde kerken, zij het op verschillende gronden, 
een angstige afkeer om zich actief, laat staan 'profetisch', op het 
politieke terrein te gaan bewegen. Het geeft overigens te denken 
dat uit het verhaal van Dr. van R. blijkt dat de 'linkse' kerken, 
remonstranten en doopsgezinden, uit hun 'humaniserende' theolo
gie meer inspiratie putten voor een werkelijk christelijk-verant
woorde gedragslijn dan de kerken, die van dat humanisme geen 
last hadden. En binnen de Herv. Kerk lag het ook al zo dat het 
'ethische' Kerkopbouw onder leiding van Prof. Brouwer veel meer 
ingeschoten bleek te zijn op de situatie (vooral de figuur van de 
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ietwat in het vergeetboek geraakte Brouwer komt als een moedig, zi! 
aan zijn overtuiging vasthoudende, eenling naar voren) dan het m 
'confessionele' Kerkherstel wiens voorzitter Prof. Haitjema, meer n< 
dan ons voor de geest stond, ondanks zijn eerbiedige buigingen le 
naar Barth, telkens weer in de concrete werkelijkheid waarin be- ik 
slissingen moesten worden genomen, het af liet weten. vi 

w 
Het heeft mij overigens wat verwonderd, en dat is dan mijn tweede w 
kritische kanttekening, dat de schrijver in dit verband weinig of et 
geen aandacht gaf aan de figuur van Dr. K. H. Miskotte, die zowel 01 

door zijn nog altijd actuele hoek over 'Het wezen van de joodse eJ 
religie' van '32 als door zijn zeer fundamentele analyse van de 
Nat. Social. ideologie in zijn 'Edda en Thora' van '39 vooral op de 
jongere generatie grote invloed had en niet aileen in de Lunterse D 
Kring maar ook ver daarbuiten moed tot weerstand wekte. p 
Zo had misschien ook meer aandacht besteed moeten worden aan b 
N. Stufkens, die wel verschillende malen in een reeks andere e 
namen wordt genoemd en eenmaal geciteerd, maar die vele jaren, S 
in N.C.S.V.-verband en daarbuiten, in de jongerenwereld grote h 
invloed oefende, mede door zijn 'Het evangelie in de jongeren- o 
wereid'; de man die Barth in Nederland introduceerde en vrijwei g 
de enige was die tot in details de ontwikkelingen in Duitsiand g 
voigde en doorgaf. ' 
Het is onvermijdelijk dat een nauwkeurig de gegevens uit verschil- I 
lende geschreven bronnen verzameld geschiedschrijver ongewild in 
een ontluisteringsproces geraakt, dat voor de nog Ievenden, die de 'I 

betrokkenen hebben gekend, wei eens pijnlijk kan aankomen. I 
Zander de behoefte te gevoelen daar dieper op in te gaan, moet het ' 
mij toch van het hart dat ik geschrokken ben van de sinistere roi, 
die een man ais Prof. Slotemaker de Bruine blijkt te hebben kun-
nen spelen, tengevolge van het feit dat hij in zoveei kerkelijke, 
chrl.-sociaie en oecumenische organisaties een gezaghebbende fi-
guur was, maar dat gezag misbruikte om teikens weer de ver-
keerde wissel om te haien en de trein op het dode spoor van het 
politieke opportunisme en neutralisme te brengen. 
Nog een opmerking in dit verband. Het is mij ook uit dit hoek 
weer gebieken hoe moeilijk zelfs het beschrijven van een nog 
dkhtbij verleden, waarvan veie oog- en oorgetuigen nog in Ieven 
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zijn, wei is. Zelfs een nauwgezet onderzoek van geschreven hron
nen, aangevuld met interviews met enkele tijdgenoten, maakt bet 
nog niet mogelijk exact de diepte en de omvang van de verschil
lende invloeden, die zich lieten gelden, te meten. Persoonlijk heh 
ik de indruk dat in het Nederlandse protestantisme, op het grond
vlak en hij op plaatselijk niveau verantwoordelijke figuren (onder
wijzers, leraren, predikanten enz.) meer inzicht en weerstand aan
wezig was dan dit hoek doet vermoeden. Aileen, en dat is toch wei 
een kwalijke zaak, kreeg dit verzet hlijkhaar nooit de mogelijkheid 
om zich in politiek opzicht te Iaten gelden. Het werd pas zichthaar 
en actief toen de vijand het eigen huis was hinnengedrongen! 

• • • 
De ruimte, die mij nog rest, zou ik gaarne hesteden door wat die
per in te gaan op datgene wat Dr. van Roon naar voren heeft ge
hracht m.h.t. de houding van de Protestants-Christelijke partijen 
en hun organen. 
Strikt genomen heeft hij maar zeven hladzijden van de 317 aan 
hun rol gewijd. Maar zij treden toch ook in andere delen van het 
onderzoek telkens weer voor het voetlicht. Bij voorheeld als het 
gaat over het heeld in de Prot. Chrl. pers, over de discussie op bet 
grondvlak, neutralisme of kruistochtgedachte en de eerste fase 
van de hezettingstijd. 
Het is al met al een triest heeld dat we te zien krijgen. Toen ik in 
'36 een slotwoord moest schrijven in een Eltheto-nummer over 
'Christelijke politiek', moest ik, de hijdragen van de verschillende 
partijen overziende, o.a. constateren dat van de storm, die over 
de wereld waaide, maar weinig was te merken rondom de dis van 
dat klein symposion. 
Dat is ook een van de conclusies waartoe de heschrijving van Dr. 
van Roon's hoek ons wei moet hrengen. De verontrusten onthreken 
in het koor van leidinggevende christen-politici zeker niet. Tilanus 
en Schouten springen naar voren als mannen, die heseften hoe 
wereldschokkend de dingen wei waren, die in Duitsland aan de 
gang waren. Vooral hij Tilanus hrak naarmate '40 dichterhij kwam, 
ook hoe Ianger hoe meer het inzicht door dat politieke neutra
lisme op de duur niet verantwoord zou zijn. 
Gravemeijer gaf nog in het midden van de dertiger jaren het parool 
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uit: geen frontverandering. D.w.z.: de roomsen en de gerefonneer- M: 
den blijven onze belangrijkste tegenstanders. Zo bont als de Ger. Of 
Staatkundige partij maakten C.H.U. en A.R.P. het wei niet, maar di 
ook daar was geen sprake van een bereidheid tot een grondige ee 
herorientering. Typisch was in dit opzicht dat er aan A.R. zijde df 
wei sympathie was voor de Pastomotbund, maar dat men die Pf 
interpreteerde als een wat laat georganiseerde A.R.P. en niet moede si 
werd het christenvolk voor te houden hoe veel anders het er in lr 
Duitsland voor zou staan als men ook daar op het terrein van kerk, ra 
school en chrl. partijvorming de beginselen had voorgestaan, die m 
van zo heilzame invloed in het vaderland waren geweest. P' 
Als in '33 Hitler naar de macht grijpt, staat de chrl. pers wei niet w 
aan de kant te juichen. Maar, met uitzondering van een hoofd- OJ 

artikel in De Nederlander, (naast een niet van commentaar voor- II 
zien Iovend artikel van de Berlijner correspondent, slooft het me- zi 
rendeel van de (politieke) dagbladpers en van de kerkelijke rich- D 
tingsbladen etc. zich uit om begrip te vragen voor de gang van rr 
zaken, oog te hebben voor de verdiensten van het nieuwe regime 
voor kerk en christendom (b.v. voor de heilzame strijd tegen por- D 
nografie en nudisme) en, boven en v66r alles, voor de betekenis en c: 
waarde van het nieuwe bewind in de strijd tegen het communisme. d 
Naast De Nederlander negatieve geluiden in de links-christelijke G 
pers (b.v. C.D.U. en Kerk en Vrede) en in het, ook positiever arti- v 
kelen bevattende, Algemeen Weekblad voor Christendom en Cui- P 
tuur. ll 
Evenals in de analyse van de kerkelijke situatie onthoudt de schrij- Il 

ver zich ook bier van een beoordeling van het chrl.-politiek gebeu- II 
ren die te ver af zou voeren van de confrontatie, die voor hem C 
vooral maatgevend is, die met het nationaal-socialisme en zijn " 
groeiende invloed en macht over de grenzen. c 
Dit maakt zijn analyse niet minder waardevol, maar heeft toch ] 
wei ten gevolge dat de sociaal-politieke, intemationaal-politieke en ' 
ideologische of, zo ge wilt, theologische achtergronden van het 1 
chrl.-politieke dilemma niet helemaal uit de verf komen. Het wordt 1 
zelfs niet helemaal duidelijk of er van een dilemma sprake was 
en niet aileen van menselijke ijdelheden, domheden en beperkt-
heden. Om maar te zwijgen van een gebrek aan geloofsinzicht en 
geloofsmoed. 
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Maar nogmaals: is daar alles mee gezegd? 
Of was de situatie wellicht z6 ondoorzichtig en gecompliceerd, dat 
dit toch maar door blijven lopen in de sporen, die in een vorige 
eeuw waren getrokken en dit hardnekkig vast blijven houden aan 
de illusie van een staatkundig neutralisme, op z'n minst begrij
pelijk en misschien zelfs wel aanvaardbaar waren in de gegeven 
situatie? 
In de eerste plaats: wij weten nog beter dan de toenmalige gene
ratie hoe gegrond de afkeer en de vrees waren, die men koesterde 
m.b.t. het communisme als ideologie en als maatschappelijk en 
politiek stelsel. Hoe radicaal en wreed de 'stalinistische' dictatuur 
was (en vermoedelijk nog is) heeft Solsjenytzjin's 'Archipel Goelag' 
ons wel onontkoombaar duidelijk gemaakt. 
In de tweede plaats: de vrees dat de, in economisch en sociaal op
zicht reddeloos lijkende situatie in West-Europa, het eerst in 
Duitsland, ongedachte kansen zou geven aan communistische 
machtsgrepen, lijkt evenmin ongegrond. 

De gedachte dat misschien een bondgenootschap met het demo
cratisch-socialisme een uitweg zou kunnen bieden, was alleen aan 
de kleine Christen-Democratische Unie niet vreemd. Maar voor 
Gereformeerden was ze een verboden partij en ook afgezien daar
van, was haar invloed gering en stond bovendien haar principieel 
pacifisme een eventueel deelnemen aan de regeringsverantwoorde
lijkheid in de weg. Daarom speelden velen, ook christen-politici, 
met de gedachte dat het misschien toch nog mogelijk zou zijn dat 
Mussolini en misschien ook Hitler geroepen waren om een soort 
Cyrus-rol te spelen en dat het misschien toch niet uitgesloten 
was om de communistische duivel uit te barmen met behulp van 
deze Bei:Hzebuls. 
Misschien zouden die Bei:Hzebuls op de duur zelfs wei hun 'dui
velse' trekken verliezen, nu zoveel christenen over onze grenzen 
hen toejuichten! 
Deze onderstellingen waren te meer aantrekkelijk omdat het vast 
stond dat het verlies van het Duitse achterland de schrikkelijke 
werkeloosheid nog zou doen toenemen en van een verzetsbeweging 
als de Belijdende Kerk voor Nederlandse christenen toch niet veel 
viel te verwachten zolang ze geleid werd door een man als Karl 
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Barth, die in politiek opzicht niet tot de onzen behoorde en blijk
baar ook niet zo'n sterke steun zou zijn voor onze christelijke 
organisatiesl En ook deze onderstelling was niet helemaal uit de 
Iucht gegrepen. 
Vanuit de ideologische onderstellingen en de sociale en politieke 
orientering van de vooroorlogse chrl.-politieke partijen was er dus 
inderdaad sprake van een echt dilemma, van een situatie waarin 
geen enkele beslissing helemaal juist kon zijn en waarin het mod
deren en schipperen m6est blijven tot er niets meer te schipperen 
was en we met elkaar moesten proberen niet helemaal in de 
modder weg te zakken. 
Wat vrijwel niet gebeurde was een grondige theologische, sociale 
en politieke herorientering, die een einde zou hebben gemaakt aan 
de ghetto-situatie waarin de christelijke partijen meer en meer 
dreigden te geraken en die, toen ze op gang kwam, te laat was om 
een, theologisch, sociaal en een politiek al evenmin voldoende door
dachte, 'doorbraak' te voorkomen. 

Maar hebben deze constateringen achteraf wei enige zin en is bet 
wei juist zich door een boek als dat van Dr. van Roon daartoe te 
Iaten verleiden? 
lk dacht van wei omdat bet niet helemaal zonder grond is te onder
stellen dat het christelijk-politiek handelen ook in deze late jaren 
van de 20ste eeuw, ondanks de pogingen tot herorientering, die 
hebben plaats gevonden en die zeker niet zonder vrucht zijn ge
bleven, toch telkens weer in de dilemma-situatie dreigt te geraken, 
die het in bet midden van deze eeuw zo dicht bij de ondergang 
heeft gebracht. 
Ik bedoel de situatie, die ontstaat als een chrl. organisatie uit 
vrees haar maatschappelijke wervings- en stootkracht te verliezen, 
om mee te kunnen blijven doen, zich bij een van de gangbare 
beoordelingsschema's aanpast i.p.v. de moed te hebben naar 1inks' 
en naar 'rechts' kritisch te blijven in evangelische zin en de werke
lijkheid en de waarheid meer lief te hebben dan welk hanteerbaar 
schema dan ook. 
In de vooroorlogse jaren werd de door de N.S.B. opgedrongen 
keuze Mussert of Moskou gelukkig zonder meer afgewezen. Maar 
toch werd Moskou als een zo primaire dreiging ervaren dat de 
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k- dreiging van het Nat, Socialisme meermalen werd onderschat en 
~::e de steun aan het democratische front, dat zich vormde, in elk geval 
le veel te zwak was. 

Zonder daar nu in dit ve:r:band dieper op in te gaan, mag de vraag 
;e worden gesteld of het verleden ons in dit opzicht voor het heden 
ts niet iets heeft te leren. Het is in elk geval de kerken niet altijd ten 
.n onrechte verweten dat zij in de naoorlogse jaren haar geloofs-
i- kritische houding t.g.o. het Westen wel voldoende ruimte heeft 
n gegeven, maar in haar houding t.g.o. het volksdemokratische Oos-
le ten niet altijd dezelfde nuchterheid wist op te brengen. En dan is 

de, opzichzelfbeschouwd heilzame, wens de communicatie met 
e christenen en kerken in het oosten te onderhouden daarvoor een 
n toch niet helemaal aanvaardbaar excuus. Zeker niet als daar een 
r bijna argeloosheid mee gepaard gaat t.o.v. de fatale invloed van 
n het neo-marxisme in het Westen. 

Hoe dit ook zij, ik hoop in elk geval duidelijk te hebben gemaakt 
dat Dr. van Roon een belangrijk boek heeft geschreven, dat het 
waard is nog geruime tijd belangstelling te trekken. Ook omdat 

t het voor een verantwoorde verhouding tussen continuiteit en dis-
e continuiteit in het christelijk-sociale en christelijk-politieke denken 

en handelen bijzonder vruchtbaar kan zijn de lijnen van het ver-
·- leden naar het heden wat door te trekken en zich af te vragen of 
1 kennis van het falen van toen misschien bij kan dragen tot het 
~ vermijden van een al te tastbaar falen in het heden. 

• Dr. Ger van Roon - Protestants Nederland en Duitsland 1933-
1941. Aula-Paperback 24. 
Uitg. Het Spectrum 1973. 

Ds. F. H. Landsman: geb. 1907; studeerde theologie (Utrecht; was 
predikant te Roderwolde en Den Haag; was seer. gen. van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. 
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OVERHEID EN PARTICULIER INITIATIEF 

door Dr. C. Blankestijn $i 

I. Probleemstelling 

I.l. De verhouding tussen overheid en particulier initiatief op het 
brede terrein van de welzijnsbehartiging is in de na-oorlogse 
jaren al herhaalde malen aan de orde geweest. Centrale 
vraagstelling daarbij is de onderlinge verdeling van verant
woordelijkheid en taak. Nu is dit niet zo verwonderlijk, om
dat het particulier initiatief in de achter ons liggende tien
tallen van jaren geweldig veel tot stand heeft gebracht op 
het terrein van de welzijnsbehartiging. Zeker ook op het 
terrein van de gezondheidszorg is dat het geval, zowel wat 
de intra-murale zorg betreft (algemene ziekenhuizen, psychia
trische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, verpleegte
huizen), alsook wat de extra-murale zorg betreft (kruisver
enigingen, ambulante geestelijke gezondheidszorg). 

1.2 Nu kon dit particulier initiatief in onze samenleving ook zo 
sterk tot ontwikkeling komen als gevolg van het achter
blijven van het overheidsoptreden op dit terrein. De over
heid was zeer terughoudend en pas in laatste instantie trad 
zij zelf op. In de tweede helft van de 19e eeuw geschiedde 
dit nog met name uit overwegingen van openbare orde. Later 
kwam geleidelijk ook meer openheid voor de eigen verant
woordelijkheid van de overheid voor het werk zelf, zij het 
veelal met inachtneming van het zgn. subsidiariteitsbeginsel. 
In de twintiger jaren kwam al een stimulering van particu
liere activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg door 
middel van subsidies voor. In de jaren na de 2e wereldoorlog 
is aanvankelijk vanuit , deze achtergrond het particuliere 
initiatief nog extra gestimuleerd. In de tweede helft van 
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de na-oorlogse periode is geleidelijk aan als gevolg van ve
lerlei factoren een zekere kentering opgetreden. De steeds 
complexer wordende samenleving maakte een toenemende 
overheidsbemoeienis noodzakelijk en tegelijk daarmee ver
dween langzamerhand uit het denken van belangrijke stro
mingen in ons volk het primaat van het subsidiariteitsbe
ginsel. 

1.3 Inmiddels is de tijd weer verder voortgeschreden. Ook de 
ontwikkelingen in de maatschappij hebben niet stilgestaan. 
De complexiteit van het systeem en de structuur van de on
derscheiden voorzieningen in de sfeer van de maatschappe
lijke dienstverlening, gezondheidszorg en aanverwante sec
toren zijn nog verder toegenomen. Ook het deel van het 
nationaal inkomen, dat jaarlijks aan deze sectoren wordt be
steed, neemt steeds toe. Gepaard met deze ontwikkelingen 
gaat ook een toenemende betrokkenheid van de overheid bij 
het maatschappelijk gebeuren als geheel en bij het gebeuren , 
op de bovenbedoelde terreinen van welzijnszorg in het bij
zonder. Men zou kunnen zeggen, dat de overheidsbetrokken
heid en daarmee ook de overheidsinvloed geleidelijk een 
stapje vooruit gaan en dat evenredig daarmee de invloed van 
het particulier initiatief geleidelijk een stapje achteruit gaat. 
Zeker geldt dit voor de bepaling van het beleid, en voor de .. 
financiering van het werk. Aanzienlijk minder geldt dit voor 
de ui tvoering ervan. 

I.4 
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In deze situatie verschijnen nu de 'Structuurnota' en de 
'Knelpuntennota'. In beide nota's komt dit onderwerp ook 
uitgebreid aan de orde en in beide nota's wordt expliciet aan 
de overheid een primaire verantwoordelijkheid en taak toe
gekend terzake van de algemene beleidsbepaling, de ordening 
en de financiering. Dit speelt zowel op het niveau van de 
centrale overheid als op dat van de lagere overheden. Ten 
aanzien van de centrale overheid wordt bv. in de 'Structuur
nota' gezegd, dat deze de hoofdlijnen van het beleid bepaalt 
en dat de uitwerking en uitvoering daarvan op de lagere 
niveaus kunnen plaatsvinden. Ten aanzien van de lagere 
bestuursniveaus wordt het element van de 'regie' ingevoerd. 

I 
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Door middel van de 'regie' wordt de autonomie van het par
ticulier initiatief enigszins beperkt. Het locale of regionale 
regie-orgaan kan 'beslissingen nemen t.a.v. de samenwerking' 
(blz. 18); het kan 'regels voor onderlinge samenwerking 'op
leggen' ' (blz. 52) enz. enz. In de 'Knelpuntennota' wordt 
bovendien het regie-element nog versterkt door de noodzaak 
van opgenomen te zijn in een 'plan', als men voor finan
ciering in aanmerking wil komen. 
Kortom: De hiervoor aangeduide trend wordt in beide nota's 

expliciet gemaakt. Het particulier initiatief lijkt een 
stapje terug te moeten doen, of, om de staatssecretaris 
van Volksgezondheid te citeren: 'Het particulier initia
tief moet een veer Iaten.' Welke veer dat is en wie die 
veer kan en mag plukken willen wij hierna bezien, 
nadat wij ons eerst nog wat nader hebben beraden op 
onze visie op de overheid en op het particulier initiatief. 

II. De overheid 

11.1 Binnen de christendemocratische richting in ons Nederlandse 
politieke bestel wordt het instituut van de overheid en daar
mee het ambt en het gezag van de overheid op tweeerlei wij
ze gelegitimeerd. In de eerste plaats geloven wij als chris
tenen, dat de overheid ons van God gegeven is. Wij geloven, 
dat God zich van de overheid wil bedienen als instrument om 
het Ieven binnen ons land, ons volk te leiden en te besturen. 
Derhalve wordt in onze visie de eerste legitimatie van de 
overheid gevonden in God. 
ln de tweede plaats erkennen wij, dat deze overheid gede
mocratiseerd is. Dat wil zeggen, dat de overheid op een de
mocratische wijze tot stand komt. Aldus wordt de overheid 
een exponent van de bevolking en aldus wordt de tweede 
legitimatie gevonden in de bevolking. 
Beide legitimaties tezamen geven aan de overheid zowel de 
democratische grondslag, die kan voork6men, dat de over
heid zich zou vervreemden van de bevolking en van de con
trole door de bevolking, alsook de geestelijke grondslag, die 
een eigen authentieke verantwoordelijkheid meebrengt en die 
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daardoor kan voork6men, dat de overheid het willoos werk
tuig zou worden van een meerderheid. 

11.2 Hierboven hebben wij al vastgesteld, dat de overheid gede
mocratiseerd is in die zin, dat zij op democratische wijze 
tot stand is gekomen en ons aldus regeert. Dit is de politieke 
democratie. Daarnaast willen wij er nu op wijzen, dat de de
mocratisering ook in deze zin doorwerkt, dat door de over
heid wordt (c.q. dient te worden) erkend, dat in de samen
leving individuen, groepen, kringen, maatschappelijke ver
banden bestaan, die op enigerlei wijze verantwoordelijkheid 
of mede-verantwoordelijkheid willen dragen voor de proces
sen, ontwikkelingen en activiteiten op bepaalde terreinen of 
onderdelen daarvan, zoals bijvoorbeeld de welzijnszorg en de 
gezondheidszorg. Dit noemen wij de sociale democratie. In
dividuen en groepen kunnen op vele manieren gemotiveerd 
zijn om zich nuttig en dienstbaar te maken, zoals b.v. onder
tinge solidariteit, godsdienstige overtuiging, ideologie enz. 
Door deze sociale betrokkenheid van individuen en groepen 
bij activiteiten in de samenleving wordt het functioneren van 
de samenleving en de participatie daarin van de bevolking 
gediend. De politieke overheid, of met andere woorden de 
politieke democratie heeft er dan ook groot belang bij dat de 
sociale democratie zo sterk mogelijk functioneert. Immers . 
door de sociale democratie wordt de bevolking geactiveerd 
en dit kan tevens weer een goede basis leggen onder de po
litieke democratische processen, die leiden tot de tot stand
koming van de overheid. De politieke democratie kan o.i. niet 
tot ontplooiing komen zonder de sociale democratie. Een 
politieke democratie zonder sociale democratie zou kunnen 
leiden tot staatsabsolutisme en staatsmonopolie en dat zou 
weer het einde van de politieke democratie kunnen mee
brengen. 

III. Particulier initiatief 

De sociale democratie op het terrein van de welzijnszorg, inclu
sief de gezondheidszorg, openbaart zich in ons Nederlandse bestel 
met name in het zg. particulier initiatief. Rondom dit particulier 
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initiatief bestaan ook veel rnisverstanden en hebben zich bovendien 
in de laatste jaren sterke veranderingen voorgedaan. In de navol
gende punten willen wij het een en ander heel in het kort schetsen. 

111.1 In zijn ontwikkelingsgang is het particulier initiatief, zowel 
historisch als fenornenologisch gezien, een uiting van een in 
een bepaalde groep ervaren verantwoordelijkheid voor een 
rnaatschappelijk verschijnsel. De ervaren verantwoordelijk
heid voor een zwakke bevolkingsgroep is een voorbeeld (bv. 
zorg voor bejaarden, zwakzinnigen, zieken). De betrokken
heid bij belangrijke rnaatschappelijke functies als opvoeding 
en voorlichting (onderwijs, ornroep) en rnaatschappelijke ver
schijnselen als rnilieuproblernatiek zijn daar evenzovele voor
beelden van. Concrete activiteiten ontstaan in de regel als 
een functie van een groep, bijvoorbeeld een kerkelijke ge
rneente, een parochie, een vereniging, een actiegroep enz. Tot 
op deze dag zien wij van dit particulier initiatief belangrijke 
voorbeelden in de vorrn van scholen, hulpverleningsorgani
saties, ziekenhuizen, ornroepverenigingen, sportverenigingen, 
actiegroepen enz. enz. Het levensbeschouwelijk karakter van 
vele vorrnen van dit particulier initiatief is in de afgelopen 
periode van de 2e helft van de 19e eeuw en de eerste helft 
van de 20e eeuw met name op de voorgrond gekornen orndat 
het vooral levensbeschouwelijk gekleurde groepen waren, die 
op grond van levensbeschouwelijke rnotieven tot actie over
gingen en initiatieven narnen. 

111.2 In de sector van de welzijnszorg, inclusief de gezondheids
zorg, is deze rechtstreekse verbinding tussen de activiteit en 
de initierende groep in de loop der na-oorlogse jaren sterk 
verrninderd als gevolg van velerlei factoren. De voornaarnste 
daarvan zijn verrnaatschappelijking en verregaande institu
tionalisering van de dienstverlening terwijl ook de voort
gaande professionalisering daarin een factor van betekenis 
is geweest. Het rninder worden van de relatie tussen de ini
tierende groep en de concrete activiteit is vaak bovendien nog 
sterk bevorderd door de deconfessionalisering en de veralge
rnening. Het gevolg van een en ander is, dat thans in het 
particulier initiatief instellingen voorkornen, die in de loop 
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der jaren de band met de oorspronkelijke, initierende bevol
kingsgroep helemaal verloren hebben. Vanwege het privaat
rechtelijke karakter van het werk is nog wei een rechtsper
soon nodig (stichting of vereniging}, maar het bestuur vult 
zichzelf aan door cooptatie en/of professionele werkers 
zoeken zelf de voor hen meest aanvaardbare en plezierige be
stuursleden. Van enige verantwoording van deze instellingen 
naar een werkelijke achterban, een bevolkingsgroep is vaak 
geen sprake meer. 
Gelukkig zijn er ook nog voldoende voorbeelden overgeble
ven van particulier initiatief, waar de auspicierende groep 
nog wel volop mee functioneert. Wij vinden daarvan voor
beelden zowel in de sfeer van het traditionele particuliere 
initiatief alsook in de meer nieuwe vormen daarvan. 

111.3 De bovenstaande beschouwing maakt het nodig over het 
particulier initiatief genuanceerd te denken en te spreken. 
Er zijn twee uitersten aan te wijzen. Enerzijds is er de recht
streeks door een bevolkingsgroep gedragen activiteit, al of 
niet ondergebracht in een rechtspersoon. Anderzijds is er de 
op zich zelf staande privaatrechtelijke organisatie (rechts
persoon), zonder directe bindingen aan een bevolkingsgroep. 
In deze laatste betekenis zou het beter zijn het particulier 
initiatief alleen maar te typeren als privaatrechtelijk, of als 
niet-overheid, niet-publiekrechtelijk. Tussen deze twee uiter
sten is een glijdende schaal van meer naar minder betrok
kenheid van de bevolking en daarmee van meer naar minder 
beantwoorden aan de oorspronkelijke betekenis van het be
grip particulier initiatief. 

IV. Verhouding overheid-particulier initiatief. Drie modellen: 

In het voorgaande hebben wij er al op gewezen, dat de verhouding 
overheid-particulier initiatief zich het scherpst manifesteert op 
locaal en regionaal niveau in het kader van de beleidsbepaling en 
de regie. Er zijn daarvoor drie modellen mogelijk, die in de laatste 
tijd zijn voorgesteld. 

a. In het eerste model berust de beleidsbepaling en de regie vol
ledig bij de overheid of met andere woorden bij de politieke 
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democratie. De in de samenleving aanwezige particuliere groe
pen en initiatieven, tezamen vormende de sociale democratie, 
kunnen in de beleidsvoorbereiding verregaand meedoen via 
adviezen e.d. Binnen de politieke democratie worden echter 
de beslissingen terzake van het beleid genomen. 
Een dergelijk model wordt voorgesteld in de 'Knelpuntennota'. 
De gemeenteraad, gewestraad bepaalt het algemene beleid, 
stelt een budget beschikbaar, stelt een vierjarenplan en een 
jaarplan vast en oefent de regie uit. 
Het zg. 'Kristallisatiepunt' heeft erg veel taken en functies 
(planningsproces, informaties, enz. enz.) maar niet de algemene 
beleidsbepaling, niet het budget, niet de beslissing inzake de 
regie. 

In het tweede model berust de uiteindelijke verantwoordelijk
heid voor de algemene beleidsbepaling en regie ook bij de 
overheid (de politieke democratie), maar deze overheid de
legeert een aantal taken en bevoegdheden waaronder ook be
stuurlijke aan een of meer bestuurscommissies. Deze vorm 
van functionele decentralisatie is thans aileen nog maar mo
gelijk krachtens de gemeentewet (art. 61 e.v.) maar een analoge 
regeling zou ook kunnen worden getroffen in de toekomstige 
gewestwet. 
Een dergelijke bestuurscommissie wordt samengesteld uit 
enkele leden van de gemeenteraad (gewestraad) als represen
tanten van de politieke democratie en voorts uit individuele 
personen uit de samenleving. Deze laatstbedoelde personen 
kunnen uit de sfeer van de sociale democratie voortkomen 
maar er is geen officiele vertegenwoordiging met verantwoor
ding aan de achterban mogelijk. Dit Iaten de huidige bepa
lingen van art. 61 e.v. gemeentewet niet toe. 
In de 'Structuurnota Gezondheidszorg' wordt dit model voor
gesteld. Daar worden zg. 'bestuursorganen' geintroduceerd op 
locaal en regionaal niveau. Hoewel de nota zelf ten aanzien 
van de taakstelling van deze 'bestuursorganen' weinig precies 
is, is het wei duidelijk dat aan deze organen ook beslissings
bevoegdheden worden gedelegeerd. In ieder geval beslissings
bevoegdheden ten aanzien van de regie. Niet duidelijk is, of 
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er ook beslissingsbevoegdheden terzake van de beleidsbepaling 
aan dit bestuursorgaan worden gedelegeerd. 

c. Een derde model is in 1973 o.a. gesuggereerd door de com
missie-Belinfante in een discussiestuk terzake van de voor
bereiding van een Wet op de Maatschappelijke Dienstverle
ning. Ook de Centrale Raad voor de Volksgezondheid ging min 
of meer deze kant uit in een nota uit 1973 over de regionalisa
tie van de gezondheidszorg. 
Dit model suggereert de instelling bij afzonderlijke wet van 
een publiekrechtelijk orgaan, met eigen bestuurlijke bevoegd
heden en bevoegdheden terzake van de regie. In dit orgaan 
(bv. een Raad voor de Maatschappelijke Dienstverlening, Raad 
voor de Volksgezondheid) kunnen representanten van de 
sociale democratie zitting krijgen. Dit bestuurlijke orgaan 
komt te staan naast de bestuurlijke organen van de politieke 
democratie, zij het dat, zowel door de commissie-Belinfante als 
door de Centrale Raad voor de Volksgezondheid gesteld wordt 
dat zulk een orgaan functioneert onder repressief toezicht van 
de politieke democratie. 

V. Welk model heeft onze voorkeur? 

V.l. De twee eerstgenoemde modellen kunnen o.i. beide voor rea
lisering in aanmerking komen. Met het derde modellijkt dat 
moeilijker. Wij willen dit hiema nader toelichten. 

V.l.l. Krachtens onze christen-democratische visie met betrekking 
tot de dubbele legitimatie van de overheid menen wij, dat de 
generale verantwoordelijkheid voor het bouwen en bewaren 
van de samenleving onlosmakelijk verankerd moet zijn in de 
overheid. Tot dit bouwen en bewaren behoort ook het be
palen van het algemene beleid en daarmee verbonden het 
beschikbaar stellen van een budget. Deze overheid kan echter 
niet zinvol functioneren en het beleid bepalen zonder de voile 
medewerking van de sociale democratie. Deze medewerking 
kan van verschillende aard zijn. 
- In de eerste plaats is de medewerking nodig voor de 
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beleidsvoorbereiding. In het bijzonder moet daarbij ge
dacht worden aan betrokkenheid in de planning en aan 
informatieverzameling en verstrekking. 
In de tweede plaats is de medewerking nodig voor de 
uitvoering van het algemene beleid. Daaronder kunnen 
weer allerlei activiteiten vallen, zoals het op gang bren
gen van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van sa
menwerking en coordinatie. Ook het verrichten van con
creet uitvoerend werk voor clienten en/of patH~nten be
hoort daartoe, ongeacht of dit gedaan wordt in de vorm 
van vrijwilligerswerk of als professionele dienstverlening. 
Met name in deze uitvoerende sector is het particulier 
initiatief in de achter ons liggende periode tot grote ont
wikkeling gekomen. 
In de derde plaats moet er - om misverstand te voor
komen - op worden gewezen, dat ook in het kader van 
de hier bedoelde activiteiten bij de uitvoering van het 
algemene beleid weer op allerlei momenten beleidsbe
slissingen aan de orde zullen komen. Dit zijn dan echter 
beleidsbeslissingen van andere aard en strekking dan de 
bovenbedoelde beleidsbepaling. Wij zouden hier als het 
ware kunnen spreken van uitvoeringsbeleid. 
Tenslotte zij er op gewezen, dat voor het goed vervullen 
van een aantal van de hierbedoelde functies, zoals plan
ning, informatieverzameling, coordinatie, samenwerking 
e.d. ook in dit model behoefte bestaat aan een orgaan. 
In dit model is het dan echter een beleidsvoorbereidend, 
adviserend en coordinerend orgaan. Het is geen bestuur
lijk orgaan. De 'Knelpuntennota duidt dit orgaan aan met 
de term: 'Kristallisatiepunt'. 

V.l.2 In het eerste model ligt naast de algemene beleidsbepaling 
ook de regie bij de overheid. Onder 'regie' zouden wij kunnen 
verstaan de doelbewuste be'invloeding van de organisatorische 
ontwikkeling en vormgeving van het werk. Dit kan o.a. door 
het opstellen van een plan (jaarplan of vierjarenplan) waarin 
men als instelling moet worden opgenomen, als men voor 
financiering in aanmerking wil komen (aldus de 'Knelpunten-
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nota). Dit kan ook in de vorm van aanwijzingen, voorschrif
ten, regels of bestuurlijke maatregelen (aldus zowel 'Struc
tuumota' als 'Knelpuntennota'). Dat deze regiebevoegdheid 
en de daarmee samenhangende beleidsbeslissingen bij de 
overheid liggen is verklaarbaar vanuit de overweging, dat 
in de regie met name 'het stapje terug' of het 'een veer 
Iaten' van het particulier initiatief openbaar wordt. Het ligt 
o.i. in de lijn van de eerder aangeduide maatschappelijke ont
wikkelingen, dat dit 'stapje terug' dan gedaan wordt ter
wille van het 'stapje vooruit' van de overheid. Bovendien ligt 
het vaststellen van plannen (jaarplan en vierjarenplan) zo
zeer ook in de sfeer van het algemene beleid, dat de overheid 
toch wel in hoge mate betrokken moet zijn bij de regie. Ten
slotte heeft de overheid bij voorbeeld in het kader van de 
financiering (erkenning of vergunning) al veel eerder dit 
'stapje vooruit' gedaan en heeft het particulier initiatief al 
veel eerder 'een veer gelaten'. 

V.1.3 In het tweede modelligt op grond van functionele decentrali
satie de regiebevoegdheid in de zin van het geven van aan
wijzingen, voorschriften en regels bij een bestuurscommissie 
(de 'Structuumota' spreekt van een 'bestuurlijk orgaan'). 
Deze bevoegdheid is krachtens art. 61 e.v. gemeentewet (of 
een analoge regeling in de toekomstige gewestwet) gede
legeerd door de gemeenteraad c.q. gewestraad aan de be
stuurscommissie. In dit model kan een zekere - zij het niet 
ideale - combinatie gevonden worden van een stukje poli
tieke democratie (gemeenteraadsleden) en sociale democratie 
(individuele burgers). Krachtens de huidige bepalingen van 
de gemeentewet is zulk een bestuurscommissie slechts ver
antwoording schuldig aan de gemeenteraad. Dit betekent, 
dat de individuele burgers - uit de sfeer van de sociale 
democratie komend - die deel uitmaken van een bestuurs
commissie geen formele verantwoordelijkheidslijn hebben 
naar hun eventuele achterban. Informeel kunnen zij uiteraard 
altijd, zoveel zij willen terugkoppelen en hun achterban raad· 
plegen, maar formeel zijn zij in de bestuurscommissie niet 
meer dan individuele burgers. 
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In dit opzicht is o.i. de structuur van de bestuurscommissie 
voor het vinden van de combinatie tussen politieke- en socia
le democratie, nog niet ideaal. Aansluitend aan onze inleiden
de opmerkingen over onze visie op de overheid zouden wij 
kunnen zeggen, dat de democratisering van de overheid in de 
richting van de sociale democratie in de bestuurscommissie 
al een begin van uitvoering heeft gevonden. In een eventuele 
toekomstige herziening van de gemeentewet of de gewestwet 
zal dit goede begin nog verder moeten worden uitgebouwd. 

V.2 Met het derde model hebben wij meer moeite. Hoewel door 
de commissie-Belinfante alsook door de Centrale Raad voor 
de Volksgezondheid is gesteld, dat in dit model het bestuur
lijke orgaan, dat bij afzonderlijke wet zou moeten worden 
ingesteld, onder repressieve controle zou moeten staan van 
de politieke democratie, is het tot dusverre niet duidelijk ge
worden, hoe dit in feite dan staatsrechtelijk vorm zou moe
ten krijgen. Als het eenzelfde soort toezicht zou zijn als be
doeld is bij een constructie ex art. 61 e.v. gemeentewet, dan 
is het onduidelijk, waarom instelling bij afzonderlijke wet 
nodig is. Als het een andersoortig toezicht zou zijn, dan is 
onduidelijk wat precies de inhoud en de staatsrechtelijke 
aspecten daarvan zijn. 
Invoering bij afzonderlijke wet wordt in deze gedachtengang 
nodig geacht om te verzekeren, dat het bestuurlijk orgaan 
een zekere mate van zelfstandigheid zal hebben ten opzichte 
van de overheid, de politieke democratie. Wij hebben ook op 
grond daarvan aarzelingen omtrent dit model. Enerzijds moet 
gevreesd worden, dat aldus de onoverzichtelijkheid in ons 
bestuurlijke stelsel wordt vergroot, omdat er naast het be
staande politieke en democratische bestuurssysteem een an
der 'zelfstandig' bestuurssysteem zou ontstaan. Anderzijds 
moet gevreesd worden, dat een dergelijk tweede bestuurs
orgaan zich ook zou gaan begeven op het terrein van de be
leidsbepaling. Als wij daarnaast dan ook nog zulke organen 
zouden krijgen voor andere sectoren, als: cultuur, sport, on
derwijs, dan krijgen wij een zeer onduidelijke situatie, waarin 
de zozeer gewenste harmonisatie van beleid vermoedelijk 
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ernstig in gevaar zou kunnen komen. Trouwens, ook in de 
constructie van het tweede model is een zekere mate van 
zelfstandigheid mogelijk. De algemene beleidsbepaling, het 
budgetrecht en de uiteindelijke verantwoordelijkheid blijven 
weliswaar bij de overheid, maar dat is o.i. juist en dat hoeft 
bovendien de zelfstandigheid op dit terrein van de voorbe
reiding en de uitvoering van het beleid niet werkelijk in ge
vaar te brengen. 

VI. Tenslotte: Hoe ver mag het 'stapje terug' gaan ? 

In het begin hebben wij erop gewezen, dat de trend thans zo is dat 
het particulier initiatief 'een stapje terug' zou moeten doen of 'een 
veer zou moeten Iaten'. 
In onze visie op de verhouding tussen overheid en particulier 
initiatief zou dat aileen kunnen en eventueel ook mogen in de 
eerste twee modellen en dan wei met name in het kader van de 
regie. Onder 'regie' verstaan wij het geven van voorschriften met 
betrekking tot het externe, organisatorische functioneren van in
stellingen en met betrekking tot de kwaliteit en de bevoegdheden, 
van de functionarissen. Instellingen, die om te kunnen functio
neren, overheidsfinancH!n aanvaarden, aanvaarden daarmee tevens 
de verantwoordelijkheid van de overheid voor de doelmatige be
sterling daarvan. Daarmee belanden wij dan in de regie. Regie 
kennen wij overigens al in de vorm van erkenning en vergunnin
gen. In de opzet van de 'Knelpuntennota' en de 'Structuurnota' 
kan de regie ook verder gaan en o.a. betrekking hebben op vragen 
van samenwerking, van coordinatie, van beheer en management. 
Regie dient echter wei aan de buitenkant te blijven. De regie mag 
zich nimmer uitstrekken tot de inhoudelijke en Ievenbeschouwe
lijke aspecten van het werk. De grenzen van de regie, de grenzen 
van 'het stapje terug' liggen- mits uitgevoerd binnen een van de 
twee eerstgenoemde modellen- daar, waar het werk zou worden 
aangetast. Dat zouden wij niet meer mogen accepteren. 
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DE IDEO LOGIE VAN FIDEL CASTRO 

door Dr. I. N. Th. Diepenhorst 

Toen Columbus op 27 oktober 1492 als eerste Europeaan op Cuba 
aan wal ging verkeerde hij in de mening op de uiterste oostpunt 
van Azie te zijn geland. 
De oorspronkelijke bewoners bestonden grotendeels uit enkele 
honderdduizenden Indianen, die leefden van jacht en visserij, maar 
de Ciboney's in het oosten verbouwden mais en ook tabak, die de 
Europeanen hier leerden kennen en bezaten daarbij een hoog
staande ceramiek-industrie. 
De op Columbus volgende Spaanse kolonisten zagen kans de be
volking van het eiland in enkele tientallen jaren door oorlogen, 
onderdrukking, ziekten en dwangarbeid op de plantages van het in 
1517 ingevoerde suikerriet, uit te roeien, naar hun mening ter ere 
van Spanje en de Heilige Kerk. Als werkkrachten werden zij ver
vangen door geimporteerde sterkere negerslaven. 

In de 19e eeuw ontstonden in Latijns Amerika de onafhankelijk
heidsbewegingen en werd de slavernij afgeschaft. Het laatste kreeg 
de, ondertussen sterk gemengde, bevolking van Cuba na vele op
standen, en met Amerikaanse hulp pas in 1886. 
De Verenigde Staten hadden zich in die tijd al van grote econo
mische belangen op het eiland verzekerd met als achtergrond zijn 
belangrijke strategische ligging in de Caraibische zee, dichtbij de 
landengte van Panama, en tussen de Atlantische en de Grote 
Oceaan. 
De bloedig onderdrukte opstanden tegen het corrupte Spaanse be
stuur leidden in 1898 tot een climax toen het Amerikaanse panter
schip 'Maine', uitgezonden om de levens en eigendommen der aan
wezige Amerikanen te beschermen op de reede van Havanna door 
een ontploffing tot zinken werd gebracht. DeVer. Staten verklaar
den Spanje de oorlog en in hetzelfde jaar zag Spanje bij de Vrede 
van Parijs af van alle aanspraken op dit gebied. Kort daarna ver-
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wierf Cuba de onafhankelijkheid. Economisch bleef het sterk ver
armde land in hoge mate afhankelijk van de Noord-Amerikaanse 
maatschappijen, die miljoenen dollars investeerden in de aanleg 
van spoorwegen, telefoon en telegraaf, de mijnbouw en de exploi
tatie van nieuwe suikerplantages. Mede door de economische 
depressie ontstond in 1933 de eerste grote politieke crisis, waar
aan door de 'staatsgreep der sergeants' met Batista, die zichzelf tot 
kolonel promoveerde, als de sterke man een einde kwam. Deze 
regeerde achtereenvolgens als dictator, wettig gekozen president 
en tiran. 

In 1953 viel een groep jonge revolutionairen onder leiding van de 
26-jarige Fidel Castro, zoon van een welgesteld groot-grondbezitter 
en afgestudeerd aan de Universiteit van Havanna, de Moncada
Kazerne aan. De aanslag mislukte, maar de 'Beweging van de 26e 
juli' was geboren en wordt als begin van de revolutie nog steeds 
herdacht. 
In 1956 landde Castro opnieuw met een betrekkelijk klein aantal 
rebellen van Mexico uit in het Oosten van Cuba. Zij werden eerst 
verslagen, maar wonnen toch geleidelijk terrein. De grote mogend
heden besteedden er eerst niet veel aandacht aan, niemand ver
wachtte, dat een groep Cubaanse revolutionairen al gauw de gehele 
wereldpolitiek in beroering zou brengen. Wel herinner ik mij hun 
opmars, toen met sympathie te hebben gevolgd, omdat de cor
rupte dictatuur van Batista voor de bevolking ondragelijk was 
geworden. De buitenwereld kende Cuba alleen als het luxe eiland 
met de decadente sfeer van rijke Amerikaanse toeristen, van rum, 
cigaren, nachtclubs en bordelen. 
Na enkele jaren van querilla-oorlogen werden de regeringstroepen 
verslagen en begin 1959 vluchtte Batista. Fidel Castro werd de 
'Lider Maximo' van het gehele eiland. Er kwamen landhervormin
gen en buitenlandse, vooral Noord-Amerikaanse banken en fabrie
ken en handelsfirma's werden genationaliseerd, wat leidde tot het 
verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen de Ver. Staten 
en Cuba. 
Dat Washington het bewind van Castro nog steeds niet erg serieus 
nam bleek uit de mede door de Amerikaanse geheime dienst, de 
C.I.A. georganiseerde landing van contra-revolutionaire troepen in 
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de Varkensbaai. Dit bleek te berusten op een geheel verkeerde be
oordeling van de toestand op Cuba; de bevolking toonde weinig 
belangstelling en de troepen leden een grote nederlaag, wat presi
dent Kennedy op een ernstig prestigeverlies kwam te staan. 
De volgende crisis ontstond in oktober 1962. Rusland was het geiso
leerde Cuba economisch en ideologisch te hulp gesneld, het was 
dan ook een unieke kans om vaste politieke voet te krijgen in dit 
werelddeel. Maar toen de Sovjet-Unie begon, in het geheim, raket
bases op Cuba in te richten van waaruit de Ver. Staten binnen 
bereik kwamen en de Amerikanen daar lucht van kregen, ontstond 
de zg. 'rakettencrisis', die leek te leiden tot een nucleair conflict 
tussen de 2 supermachten en over de gehele wereld met ingehou
den politieke adem werd gevolgd. *) 
Het verloop van deze crisis kan ik het best beschrijven aan de 
hand van persoonlijke herinneringen. 
De Nederlandse delegatie bij de conferentie van de Interparlemen
taire Unie in Brasilia, de nieuwe hoofdstad van Brazilie, werd op 
een avond door onze ambassadeur Lewe van Aduard in zijn hotel
kamertje bijeengeroepen. Hij deelde ons mede, dat president Ken
nedy zojuist een ultimatum aan de Sovjet-Unie had gesteld: als de 
Russische schepen met raketten, die Cuba naderden, niet omkeer
den, zou hij de Amerikaanse vloot opdracht geven de schepen en 
de bases aan te vallen. Hij eindigde 'Mijne heren, de toestand in de 
wereld is hoogst emstig, misschien ontbrandt er morgen een nieu
we wereldoorlog. Met de KLM heb ik al besproken een vliegtuig 
gereed te houden om u zonodig naar Den Haag terug te brengen. 
Zodra ik meer nieuws heb zal ik u waarschuwen'. Ik kan moeilijk 
Ioochenen, dat ik die nacht erg slecht geslapen heb en toen ik bij 
het ochtendgloren militaire muziek hoorde en de soldaten uit de 
nabijgelegen kazeme zag afmarcheren, leek het of de born gebar
sten was. Gelukkig kon de ambassadeur ons kort daama mede
delen bericht te hebben ontvangen, dat de Russische schepen order 

*) De achterg.rond en het verloop van de,ze crisis wordt boeiend en des
kundig geanalyseerd in 'Essence of Decision. Explaining the Cuban Mis
sile Crisis' door Graham T. Ellison (Boston 1971). 
Een bijzonder spannend boek ovar dit dreigende conflict is de best
seller van Leon Uris: Topaz, waarin ook, waarschijnlijk authentieke 
spionnage gegevens zijn verwerkt. 
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hadden gekregen de steven te wenden tot opluchting van de gehele 
wereld, die besef had voor de uiterst moeilijke beslissing, die Ken
nedy moest nemen en voor de moed van Chroetzjow om het niet 
op een wereldoorlog te Iaten aankomen maar deze nederlaag te 
accepteren. 

Tijdens het bewind van Castro is er in Cuba veel goeds en veel 
slechts tot stand gekomen. 
De protserige rijkdom van enkelen en schrijnende armoede van 
velen, de gokpaleizen, bedelarij, pornografie en prostitutie zijn 
verdwenen. Er bestaat thans vrije medische verzorging, gratis wa
ter, gas, electriciteit en telefoon, lage of geen huren. De staat 
voedt en onderwijst de kinderen, al heeft het Cubaanse 'aap, noot, 
Mies', plaats gemaakt voor het opdreunen van 'de plichten van de 
revolutionair' en bepaalt de staat hun toekomstige werkkring. 
In korte tijd is het analfabetisme teruggedrongen van 23 naar 4%, 
het laagste in Latijns Amerika. 
Wei heerst er door het handelsembargo van de Ver. Staten en door
dat de 'Organisatie van Amerikaanse Staten' Cuba als lid heeft ge
schrapt, sinds 1967 een zgn. 'ontberingseconomie', met schaarste 
en distributie van vele noodzakelijke levensbehoeften, maar de 
schrijnende sociale misstanden van het vorige regime zijn ver
dwenen. 
De ideologie van Fidel Castro reikt echter veel verder. Hij is van 
mening, dat blijvende en maatschappelijke verbeteringen aileen 
mogelijk zijn als niet aileen de maatschappij, maar ook de indivi
duele mens wordt veranderd. Hij wil een nieuwe mens, 'hombre 
nuevo', creeren. Ret egoisme, de materiele prikkel moet verdwij
nen, zelfs uitgeroeid worden en plaats maken voor een absolute 
toewijding aan de revolutie. Een vrijwel identieke gedachte las ik 
toevallig onlangs in Hitlers toespraak in 1938 op de Weense 'Hel
denplatz' bij het 'wonder' van de hereniging van Oostenrijk en 
Duitsland: 'Wir haben dieses Wunder so verstanden dass der Ein
zelne sein Ich-Ideal aufgibt und es gegen das im FUhrer verkor
perte Massen-ideal vertauscht'. 
Hartstochtelijk verklaart Castro telkens weer, dat ieder beroep op 
prive-egoisme, op individuele prestaties en beloning reactionair is. 
Elke neiging in die richting wordt in de kiem gesmoord, vandaar 
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ook de ± 60.000 politieke gevangenen op het eiland. 
Een tijdlang heeft hij de Cubanen nog toegestaan te emigreren, 
zij het ook met achterlating van letterlijk alles wat zij bezaten. 
Men schat dat er ongeveer 700.000 inwoners hiervan gebruik heb
ben gemaakt, of op andere wijze het eiland hebben weten te ver
laten, nu grotendeels in eigen gemeenschappen wonend, o.a. in 
Miami, Mexico, Spanje en New Jersey. waar zij een apart pro
bleem vormen. 
Aan de mogelijkheid tot legale emigratie is echter op aandringen 
van Rusland, spoedig weer een einde gemaakt toen bleek, dat te
veel technici, intellectuelen en andere, voor de economie van Cuba 
dringend noodzakelijke, catagorieen hun land verlieten. Ret is im
mers de U.S.S.R., die de financiele e.a. lasten krijgt te dragen 
als het Cubaanse experiment zou mislukken. 
Om aan de gehele wereld te Iaten zien wat een volk, dat afziet van 
de materiele prikkel en zich alleen laat leiden door een ideaal 
en het werken voor de gemeenschap, met collectieve beloningen, 
kan presteren, had Fidel Castro er alles op gezet in 1970 een 
suikeroogst, waar het land grotendeels op drijft, van 10 miljoen 
ton te bereiken. 
Uit stad en land werden 'vrijwilligers' gerecruteerd en andere sec
toren ernstig ontwricht, maar o.a. door een slechte organisatie en 
planning, een in Cuba veel voorkomend euvel, kwam de produktie 
niet boven de 8.6 miljoen ton, waarop bovendien in de volgende 
jaren nog een ernstige terugslag is gevolgd. 

Er is een stroom literatuur verschenen over het fenomeen Castro, 
waaruit het mogelijk is een objectief beeld te krijgen van wat zich 
in Cuba afspeelt. 
In het nummer dat 'De Gids' uitgaf ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan van Castro's bewind in 1968 bevat het artikel van 
J. van der Gaag vele interessante gegevens. Hij was geofisicus in 
Latijns Amerika, tijdens de oorlog voorzitter van de Raad van 
Verzet, trad daarna in onze diplomatieke dienst en leerde Castro 
goed kennen in de tijd dat hij ambassadeur (hij werd wei 'de rode 
ambassadeur' genoemd) in Cuba was. In zijn karakteranalyse van 
Fidel Castro beschrijft hij hem als een man met slechts een liefde: 
Cuba! 
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Nooit mag uit het oog worden verloren, dat het asociale, corrupte 
deel van de vroegere politieke en economische machthebbers zelf 
de haat en daarmee het optreden van Fidel Castro heeft uitgelokt. 
Hij is onder de drang der omstandigheden de revolutionair ge
worden, die hij thans is. Zijn ontwikkeling als revolutionair was 
geen noodlot, zoals dit bij Che Guevara het geval is geweest. Che 
Guevara heeft bij zijn geboorte de stigmata van de guerillo mee
gekregen en voor hen was de revolutie een tweede natuur, terwijl 
zij voor Fidel een heroische aanvaarding van een uitdaging werd. 
Che zou guerillero zijn geweest ook al zou er nooit een eiland Cuba 
hebben bestaan. Fidel zou buiten Cuba nimmer guerillero kunnen 
zijn, tenzij het lot van Cuba dit had geeist. De revolutie is in zijn 
ogen primair, al het andere moet voor de verdediging daarvan 
wijken, ook al zijn dit waarden en instellingen, die sinds mensen
heugenis als onaantastbaar worden beschouwd. Een contrarevo
lutionair ziet hij als een verdervelijk wezen, dat zo snel mogelijk 
uit de gemeenschap dient te verdwijnen. Voor dit doel zal hij alles, 
maar dan ook alles, als waardeloze franje terzijde schuiven. Daar
voor zal hij verdragen schenden, vriendschappen vergeten en bet 
recht verkrachten. Doch hetgeen hij meent nimmer te zullen ver
krachten, schenden of vergeten zijn de ongeschreven wetten van 
de revolutie zelf. 
Daaruit is ook te verklaren dat hij, tot verbazing van vele van zijn 
aanhangers, indertijd de Russische inval in Tsjecho-Slowakije ver
dedigde. Wei gaf hij in een redevoering openlijk toe, dat de invasie 
een flagrante schending van de Tsjechoslowaakse soevereiniteit 
was, maar hij Iiet daar onmiddellijk op volgen, dat deze schending 
een harde noodzaak was om een afglijden naar het kapitalistische 
kamp te vermijden. 
De Cubaanse Ieider was voor 100o/o overtuigd van deze afglijding 
omdat de Tsjechoslowaakse regering met haar liberaliseringsplan
nen de revolutie in gevaar bracht en met dit gevaar voor ogen tel
den overeenkomsten, soevereiniteit, geschreven recht en wat dies 
meer zijn niet meer mee. In hetzelfde vak ligt de arrestatie in 1971 
van zijn oude vriend, de Cubaanse dichter Heberot Padilla, die zich 
critiek had veroorloofd op bepaalde zaken in zijn land, maar na 
een vernietigende zelfkritiek en ongeloofwaardige beschuldigingen 
tegen zijn vrouw en enkele bekende linkse vrienden o.a. dat zij 
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agenten van de C.I.A. zouden zijn, weer uit de gevangenis werd 
ontslagen. Dit gaf een schok in de gehele wereld en veroorzaakte 
een breuk tussen Castro en een belangrijk deel van de linkse 
intellectuelen in West, Europa, de Ver. Staten en Zuid-Amerika. 

In een open brief aan Fidel Castro spraken 61 prominente linkse 
schrijvers, onder Ieiding van Jean Paul Sartre en Simone de 
Beauvoir, (waarbij het opvallend was, dat de naam van Harry Mu
lisch ontbrak*) hun verontwaardiging uit over de 'jammerlijke in
houd van de biecht', die volgens hen herinnerde aan 'de smerigste 
momenten van het stalinisme met zijn tevoren vastgestelde vonnis
sen en zijn heksenjacht'. 
Om na deze uitweidingen weer op het artikel van Van der Gaag 
terug te komen: deze illustreert Castro's zelfoverschatting, zijn 
'uitzinnig idealisme' met uitlatingen, waarin hij aankondigt het 
egoisme onder de Cubanen met wortel en tak te zullen uitroeien 
om een gemeenschap op te bouwen, waarin het altruisme zo'n 
hoog niveau inneemt, dat het binnenlandsgebruik van het 'smerige' 
geld zich vanzelf zou opheffen. In die gemeenschap zullen alle 
burgers bereid worden gevonden vrijwillig in elkaars noden en 
behoeften te voorzien, ieder naar eigen kracht en vermogen, zon
der bijkomstige materiele vergoedingen. 
Van der Gaag constateert nuchter: 'Wij Nederlanders hoeven niet 
eens op het mislukte experiment van Frederik van Eeden en zijn 
Walden-Kolonie terug te grijpen om te zien, dat Castro hier iets 
in het vooruitzicht stelt, dat simpelweg niet haalbaar is. Een der
gelijke samenleving is slechts mogelijk indien zij is opgebouwd 
uit louter heiligen, die de niet-heiligen onschadelijk moeten maken'. 
Ik betreur, dat een eerlijk en oprecht man juist door zijn onge
remd idealisme bezig is met open ogen een weg in te slaan naar 
een verte waar de mislukking dreigt.' 
Ook andere links georienteerd deskundigen hebben kritiek op de 
Cubaanse maatschappijvorm. 
Het boek van de Franse landbouwdeskundige Rene Dumont: 'Cuba, 
est-il socialiste?' bevat een requisitoir tegen de gebrekkige efficien-

*) Deze schreef naar aanleiding hiervan 'Over de affaire Padilla' als aan-
vuiHng van zijn lofzang op de Cubaanse revolutie 'Het woord bij de daad' 
(1968). 
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cy, de machtsconcentratie en militarisering van het Cubaanse be
wind. 
In Nederlandse vertaling is thans ook het werk van K. S. Karol 
'Les guerilleros au pouvoir' verschenen. *) Hij geldt als een der 
meest geengageerde en tevens onafhankelijke kenners van Cuba. 
Als deskundige op het terrein van het internationale communisme 
wijdt hij bijzondere aandacht aan de politiek in de ideologie. In 
wat hij in Rusland heeft gezien is hij zwaar teleurgesteld, daarom 
zoekt hij de oplossing voor Cuba meer in de richting die China is 
ingeslagen: een echt collectivistisch bewustzijn, een meer egali
taire machtsstructuur en een werkelijke deelneming in de besluit
vorming. 
Zowel Dumont als Karol constateren, los van elkaar, dat er in Cuba 
een werkelijke participatie van het volk ontbreekt. Ret systeem 
wordt geleid door een elite, die zich bezondigt aan een autocratisch 
machtsmisbruik en die de informatie aan het volk onthoudt of 
censureert. 
Daaruit is waarschijnlijk voor een belangrijk deel ook de grote 
apathie van de bevolking en het hoge arbeidsabsenteisme te ver
klaren. Uit de geschriften van Karol Dumont, Bettelheim e.a. 
blijkt steeds weer hoe ondeskundige Ieiding, overmaat aan centra
lisatie, onverwachte koerswijzigingen, slecht voorbereide en uit
gevoerde plannen en vooral het gebrek aan democratie en inspraak 
van de bevolking - van wie toch het uiterste wordt gevergd -
in eerste instantie aan de Cubaanse malaise ten grondslag liggen; 
zoals ook F. Versteeg in een artikel: Harry Mulisch en de Cu
baanse mythe (Trouw 17 juli 1971) constateerde. Ter illustratie 
noem ik de ontmoeting, die J. H. Donner, hoewel een fanatieke aan
hanger, beschrijft in het reeds vermelde Cubanummer van De 
Gids. Hij sprak tijdens een bezoek o.a. met een ex-kapper, die toen 
het zware werk van koffieplanten verrichtte en tegen hem zei: 'Ik 
zou het ervoor over hebben, mijnheer, Cuba en de revolutie heb
ben koffie nodig en Fidel heeft ons gezegd, dat het goede koffie 
is, die we planten in de cordon, maar wat mij ziek maakt is, dat ik 
nu al 9 maanden lang dode koffieplantjes in de grond heb gestopt.' 

*) K. S. Karol: 'Cuba sinds de revolutie. Tien jaar politieke en economische 
ontwikkeling'. Kritische Bibliotheek, Van Gennep 1973. 
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Versteeg is van mening, dat de politieke en economische druk van 
buitenaf niet in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de bin
nenlandse Cubaanse zorgen. Castro heeft door de groeiende pro
blemen, vooral op economisch terrein, steeds meer met hulp en 
steun van de Russen zijn toevlucht gezocht in disciplinering en 
militarisering van de Cubaanse maatschappij. Daarmee vestigde 
hij in feite zijn almacht en die van zijn voornaamste instrumenten, 
de bureaucratie en het Ieger, en verdrong hij de laatste resten van 
democratie. 
De gevolgen van de grotere Russische invloed zijn steeds duide
lijker geworden. In 1972 is Cuba toegetreden tot de Comecon, later 
volgden de handelsovereenkomsten, die Brezgnew en Castro in 
Moskou sloten. De economische hulp van Moskou tussen 1960 en 
1972 wordt geschat op 14 miljard gulden, ongeacht de militaire 
hulp. 
Castro heeft in Moskou gunstiger betalingsvoorwaarden gekregen 
dan enig ander ontwikkelingsland. Zo hoeft Cuba pas in 1986 te 
beginnen met het aflossen van de schuldenlast en heeft daarvoor, 
zonder dat hiervoor rente wordt berekend, 25 jaar de tijd. Hierdoor 
is de afhankelijkheid van Rusland wel verstevigd, maar men kan 
zich niet aan de indruk onttrekken, dat het Kremlin Cuba toch 
wel als een hinderlijk blok aan het communistische been begint 
te zien. 

Resumerend meen ik te kunnen constateren, dat het armste en 
grootste deel van de bevolking er tijdens het bewind van Fidel 
Castro, ondanks de bestaande schaarste-economie niet onbelang
rijk . op is vooruitgegaan. Dat mag niet onderschat worden omdat 
de principiele keuze wat zwaarder weegt: geestelijke vrijheid of 
materiele behoeftenbevrediging overal in de wereld dikwijls nog 
in het voordeel van de laatste uitvalt. 
Cuba is geen democratie, maar met enige hovaardij vergeten wij 
in ons land wel eens, dat het aantal democratieen in de wereld, 
die onze goedkeuring wegdragen, omdat ze met het West-Europese 
patroon vergeleken kunnen worden, uiterst gering is. 
Zelfs zou ik die niet voetstoots aan alle ontwikkelingslanden als 
aileen zaligmakend patroon durven adviseren, zeker niet als men, 
zoals in Cuba, de democratie als staatsvorm praktisch nooit ge-
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kend heeft. Cuba is eerder het tegenovergestelde van een demo
cratie en wel een 'volksdemocratie', wat in feite een eufemisme is 
voor 'dictatuur', ook al noemen de communistische Ianden zich, 
tot groot ongenoegen van andere Marxisten 'socialistisch' en 'demo
cratisch'. 
Van algemene verkiezingen, inspraak, laat staan medezeggenschap, 
van de bevolking is geen sprake, al denk ik niet dat iedereen de 
stelling zal onderschrijven, die dit jaar bij een dissertatie werd ge
poneerd: 'inspraak veronderstelt inzicht en inzet en is ook om die 
reden een uitermate selectief aristocratische procedure.' 
Er heerst in de communistische Ianden en ook in Cuba een vol
strekt geestelijke onvrijheid op ieder terrein. De regering zorgt, 
dat de bevolking voldoende te eten krijgt om te kunnen Ieven, 
maar verwacht dan ook, dat men precies doet, zegt en ook denkt, 
wat Big Brother voorschrijft, anders wacht de gevangenis. 
Het axioma van de goedheid van de menselijke natuur en aile po
gingen tot het uitroeien van het egoisme zijn irreeel en tot mis
lukken gedoemd. Oud-burgemeester Thomassen zei in een inter
view bij zijn afscheid van Rotterdam: 'Het simpele mensbeeld van 
het lied van de AJC: De mens is goed; heb ik nooit gehad. Ik heb 
altijd in mijn herinnering: De mens is onbekwaam tot enig goed 
en geneigd tot aile kwaad enerzijds en geroepen medewerker Gods 
anderzijds. 
In een stelling bij een Rotterdamse economische dissertatie van 
dit jaar werd terecht geconstateerd 'De mens realiseert zich on
voldoende, dat de grondoorzaak van aile maatschappelijke pro
blemen in het wezen van de mens zelf ligt'. Linkse en rechtse dik
taturen blijken in vele opzichten opvallend gelijke trekken te ver
tonen. In 1974, het jaar dat door de Verenigde Naties als 'het 
jaar van de mensenrechten' is aangewezen, moet helaas gecon
stateerd worden dat de ruim 25 jaar geleden door de V.N. aan
vaarde en geproclameerde 'Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens' in iedere diktatuur nog dagelijks wordt geschonden. 
Ik noem aileen maar de vrijheid van gedachten, geweten en gods
dienst (artikel 18) en de vrijheid van mening en meningsuiting 
(artikel 19). Overigens hoop ik dater ook nog eens een 'Verklaring 
van de Plichten van de Mens' zal volgen. 
Over de essentiele verschillen tussen dictaturen en democratieen 
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beb ik vroeger in dit Tijdscbrift al eens mogen scbrijven*). 
De voomaamste tegenstelling in de staatkunde ligt, meen ik, niet 
in de eerste plaats tussen de vrij vage begrippen 'recbts' en 'links' in 
de democratieen. In plaats van de polariserende strijd daarover 
kunnen beide stromingen zich beter samen opstellen en verweren 
tegen de ideologie en praktijk van rechtse en linkse dictaturen in 
andere landen en tegen daaraan verwante neigingen in eigen 
gelederen. 
En tenslotte is de economiscbe band tussen Cuba en de Sovjet
Unie onnatuurlijk en wordt door beide landen ook zo ervaren. Maar 
mede door het Amerikaanse handelsembargo is de Russische fi
nancitHe en economiscbe hulp onmisbaar en de Sovjet-Unie kan 
deze zonder ernstig prestigeverlies (nog) niet beeindigen. 

Het natuurlijke acbterland van Cuba is nog steeds bet Ameri
kaanse continent. In de Ver. Staten komt de laatste tijd de kwes
tie van de betrekkingen met Cuba en de economische blokkade 
gelukkig weer in discussie. 
Wel beeft op 13 november j.l. in de vergadering van de organisatie 
van Amerikaanse Staten te Quito bet voorstel sancties tegen Cuba 
te beeindigen niet de vereiste twee-derde meerderbeid gebaald. 
(12 stemmen voor; 3 tegen en 6 ontboudingen, waarbij de Vere
nigde Staten) maar dit zal ongetwijfeld spoedig opnieuw aan de 
orde komen. 
Er zal nog veel wijsheid en tact nodig zijn om de gewenste po
litieke brug met Cuba te construeren; 66k omdat Castro nog 
steeds is vervuld van rancune tegen alle tegenstanders van 'zijn' 
Cuba en door wil gaan met bet exporteren van zijn revolutie. 

Om nog eenmaal Van der Gaag te citeren: 'Het kan niet worden 
ontkend, dat hij de schijn tegen zicb heeft, die Fidel met zijn ver
vaarlijke taal en zijn agressieve redevoeringen voor een groot deel 
aan zichzelf beeft te danken. Maar wij die hem wat beter van nabij 
kennen weten, dat acbter dit nogal angstaanjagend masker een 
groot nationalist en een (te) groot idealist scbuilgaat'. 
Niet ten onrecbte verzuchtte Castro eens tijdens een gesprek met 
Rene Dumont: 'La revolution, tu sais, c'est difficile'. 
Maar geldt dat niet evenzeer voor de democratie? 

'De geestelijke achtergrond van de NAVO'; CH-Tijdschrift oktober 1960. 
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BU/TENLANDS BELEID VAN HET KABINET-DEN UYL 

door Drs. Harry van den Bergh 

Lezing van het door Penders geschreven artikel in het vorige num
mer van dit blad riep bij mij de reaktie op die de opvattingen uit 
Christen-Demokratische kring wel vaker veroorzaakt. Waarom toch 
altijd gekonkludeerd dat het beleid van dit kabinet niet anders is 
dan van vorige kabinetten? 
De vraag die dan onvermijdelijk opkomt is of deze opvatting gein
spireerd wordt door overwegingen van partij-politieke (lees: 
Christen-Demokratische) aard, of dat dit werkelijk de opvatting is 
van de Christen-Demokratische partijen die deelnemen aan het 
kabinet-Den Uyl. 
Op verschillende plaatsen in zijn artikel waarschuwt Penders voor 
al te radikale opvattingen binnen de Partij van de Arbeid. Ik zou 
een parallel willen trekken. Het is gevaarlijk dat de Christen
Demokratische partijen voortdurend roepen dat het beleid onder 
Den Uyl niet veranderd is. Het zou in onze kring al te sterk de 
indruk kunnen wekken dat, voor wat de Christen-Demokraten be
treft, het om het even is of zij regeren met socialisten of met de 
konservatieve VVD. dmdat ik voorlopig toch gematigd optimis
tisch ben over de samenwerking met KVP en AR, houd ik het erop 
dat deze partijen bereid zijn duidelijke accentverschuivingen in het 
buitenlandse en defensiebeleid van dit kabinet te aanvaarden. 

PvdA steunde Luns en Schmelzer 

Het lijkt wel of Penders in zijn artikel met enige trots vermeldt 
dat de Partij van de Arbeid Luns en Schmelzer steunde. Ik vrees dat 
Penders in zijn artikel de neiging heeft de zaken voor te stellen 
alsof de houding van de PvdA inzake het buitenlands beleid geheel 
niet gewijzigd hoeft te worden omdat Luns en Schmelzer hetzelfde 
beleid voerden als Van der Stoel. 

128 



Ondanks de smalle marges, die in het bijzonder in de buitenlandse 
politiek geldig zijn, geloof ik dat er wei degelijk verschillen zijn 
tussen het huidige buitenlandse beleid en het beleid van Luns en 
Schmelzer. 
Daar is in de eerste plaats de kwestie van de hele mentaliteit die 
het buitenlandse beleid onder Luns en Schmelzer uitstraalde. lk 
geloof dat zich onder Vander Stoel, wat dat betreft, duidelijk ver
schillen voordoen die, naar mijn mening, wanneer het kabinet 
lang genoeg kan regeren, zich in het gehele buitenlandse beleid 
op termijn zullen doorzetten. De recente voorzichtige verande
ringen in de top van het departement ten gunste van beleidsamb
tenaren, die meer gevoel zouden hebben voor de ontwikkelingen 
in de samenleving, zijn wat dit betreft, een duidelijk teken. 
Het is inderdaad zo dat ook onder Vander Stoel de NATO en de 
Europese Gemeenschap worden beschouwd als belangrijke hoek
stenen van het regeringsbeleid. Ondanks het feit dat ik van mening 
ben dat de huidige PvdA-minister Van der Stoel het NATO-beleid 
scherper zou moeten aanzetten, is het een misvatting dat onder in
vloed van de veranderingen in de PvdA ook het kabinetsbeleid 
niet anders zou kunnen zijn dan het vroeger was. Het is mijn stel
lige indruk dat de PvdA-ministers bereid zijn een kritischer houding 
aan te nemen t.a.v. het NATO-beleid, dan ooit in het verleden het 
geval is geweest. 
Was onder Luns en Schmelzer Nederland een tr6uwe bondgenoot, 
Nederland is tegenwoordig nog slechts een bondgenoot. Men kan 
toch nauwelijks volhouden na de gebeurtenissen in Brussel in het 
voorjaar, rond het verschijnen van de Defensienota, dat Nederland 
nu in plaats van een trouwe bondgenoot geen kritische bondgenoot 
is geworden. Dat alles ondanks de kritiek die van de kant van de 
PvdA m.i. toch terecht is geuit op de inhoud van de Defensienota. 
Die kritiek gold in de eerste plaats het hoofdstuk dat moest gaan 
over de grondslagen van het defensiebeleid; grondslagen die recht
streeks voortvloeien uit onze buitenlandse politieke opvattingen. lk 
moet toegeven dat wat daarover onder verantwoordelijkheid van 
de minister van defensie, in overleg met de minister van buiten
landse zaken, geschreven werd in de defensienota, mij teleurge
steld heeft, maar ik ben ervan overtuigd dat de a.s. ontwapenings
nota zal aantonen dat deze regering veel kritischer is geworden 
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t.a.v. de grondslagen van het defensiebeleid dan ooit in het ver
leden het geval is geweest. We kunnen dus nog Ieuke taferelen ver
wachten in het debat tussen enerzijds onze ministers en de heer 
Luns aan de andere kant. 
Dat debat zou zich naar mijn mening moeten toespitsen op de 
rol van de kernwapens in Europa. 
Zelfs in Amerikaanse kring is het tegenwoordig gemeengoed, dat 
zich in Europa, met het gevaar voor de vrede, teveel kernwapens 
bevinden. 
De PvdA zal het beleid van de ministers van buitenlandse zaken en 
defensie o.a. toetsen aan hun wil de strategische concepties van de 
NATO ter diskussie te stellen. Wat dat betreft kan ik mij niet voor
stellen dat dan niet duidelijke meningsverschillen zouden blijken 
tussen wat de heer Luns vroeger beweerde (en nu naar het schijnt 
met nog meer overtuiging) en met wat de PvdA-ministers tegen
woordig beweren. 
Penders wil ons ook doen geloven dat onder dit kabinet sterker 
een romantisch accent doorklinkt dan onder Schmelzer. Ik waag 
dit in hoge mate te betwijfelen. Het is naar mijn mening steeds 
duidelijker dat de Europese Ianden gedwongen zullen worden enige 
afstand te nemen van de Verenigde Staten. Niet Ianger zijn de 
politieke voorwaarden aanwezig om Amerika Ianger te blijven 
omarmen als onze partner met wie wij voor eeuwjg in vriend
schap blijven Ieven. Dat betekent niet dat wij de machtspolitieke 
rol van de Verenigde Staten in het geheel van de internationale 
betrekkingen zouden moeten onderschatten. Ik meen echter wel 
dat op verschillende punten in het buitenlands beleid dit besef 
langzamerhand begint door te dringen. Zonder enige twijfel zou 
de heer Luns daar tot de dag van vandaag niet aan toe gekomen 
zijn. Een vergelijking van het buitenlandse beleid van nu en dat in 
het verleden dwingt ook tot een vergelijking van het defensie
beleid. De Christen-Demokratische partijen zijn medeverantwoor
delijk geweest voor het gebrek aan beleid dat jarenlang op het 
ministerie van defensie heeft geheerst. Het is onder deze minister 
Vredeling dat eindelijk de beleidsombuigingen tot stand zijn ge
bracht die al lange tijd noodzakelijk waren. De Christen-Demo
kratische partijen hebben op verschillende punten beleidsombui
gingen tegengehouden. Het overall-beeld van het huidige defensie-
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beleid blijft naar mijn mening, dat verschuivingen hebben plaats
gevonden in het beleid die zijn gewenst door de PvdA. Wei vind 
ik dat de fraktie van de PvdA in de Tweede Kamer met name het 
Nederlands regeringsbeleid t.a.v. de MBFR-onderhandelingen kri
tischer moet volgen omdat het gevaar bestaat dat door een te 
nauwe binding van het Nederlands beleid aan de MBFR een aan
tal beleidsombuigingen in gevaar komt. 

Met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking hebben zich 
naar mijn gevoel in het buitenlands beleid van het kabinet-Den Uyl 
de meest duidelijke beleidsombuigingen voorgedaan. Ik had het 
voor volstrekt ondenkbaar gehouden dat in het kabinet dat had 
bestaan uit Christen-Demokratische partijen met de VVD een 
zodanige toename van de omvang en de kwaliteit van de ontwik
kelingssamenwerking tot stand was gekomen als nu het geval is. 
Ik verwacht echter dat er op het terrein van de ontwikkelings
samenwerking nog verdere veranderingen zullen plaatsvinden. 
Zoals de opstelling van de Nederlandse regering in de Europese 
Gemeenschap de laatste jaren gekenmerkt wordt door kritische 
loyaliteit, zo denk ik dat minister Pronk erhard voor zal knokken 
dat in het kader van de Europese Gemeenschap veranderingen tot 
stand komen die een beleid mogelijk maken dat meer ten gunste 
is van de ontwikkelingslanden. lk denk daarbij in het bijzonder 
aan de opstelling van Nederland in Europees verband m.b.t. de 
invoer van landbouwprodukten en halffabrikaten en t.a.v. het eko
nomische herstruktureringsbeleid in Europa dat zich zou moeten 
wijzigen ten gunste van de ekonomische struktuur van de ontwik
kelingslanden. Ik herhaal: ik kan mij niet voorstellen dat deze 
aanzet tot een nieuw beleid tot stand was gekomen zonder deel
name van de PvdA in deze. 
De konklusie die ik trek uit bijna twee jaar buitenlands en de
fensie-beleid van het kabinet-Den Uyl is een andere dan die Pen
ders in zijn stuk trekt. Voor mijzelf kan ik niet ontkennen dat er 
een aantal wensen overblijft. Dat is echter iets heel anders dan te 
konkluderen dat het huidige buitenlandse en defensie-beleid het
zelfde is als dat wat onder Schmelzer en Luns gevoerd zou worden. 
Een aantal koerswijzigingen is er het laatste jaar tot stand geko
men. Ik wil die koerswijzigingen niet overdrijven. Op een aantal 
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punten kan inderdaad een kritischer beleid gevoerd worden, Dat 
is echter heel iets anders dan te zeggen dat de huidige lijn de lijn 
is van Schmelzer en Luns. Ik vind dat vanuit de Christen-Demo
kratische hoek een bedenkelijke opvatting. 

Naschrift: 
Harry van den Bergh is adj.-secretaris buitenland van de PvdA. 
In het volgend nummer zal mr. C. A. Bos een nawoord schrijven 
n.a.v. de artikelen van Penders en van den Bergh. 

Boekbespreking 
Mr. dr. C. Smit, Nederland in de eerste Wereldoorlog, Ill, 1917 · 1919, 
Wolters-Noordhoff bv Groningen, 1973; f 37,50. 

Het derde deel van dr. Smit's Nederland in de eerste Wereldoorlog be
handelt de jaren 1917-1919. Vielen er in de eerste oorlogsjaren al benauwde 
momenten of gecompliceerde situaties voor ons land te beschrijven, de 
periode die in dit boek aan de orde komt heeft nlet minder grote spannlngen 
opgeleverd. Bij voortduring werd de situatie van onze scheepvaart moei
lijker. De lnvoering van de onbeperkte duikbootoorlog, het steeds nauwer 
worden van de vaargeul voor neutrale schepen en het deelnemen van de 
Verenigde Staten aan de oorlog maakten het verkeer te water nagenoeg 
onmogelijk 
De bevoorradingspositie van ons land en de verbindingen met Nederlands
lndle kwamen in gevaar. Het gebrek aan voorraden maakte Nederland in 
economisch opzicht afhankelijker van de oorlogvoerenden aan wle wij han
de•lsverplichtingen hadden. Deze athankelijkheid vormde weer en verdere 
bedreiging van de neutraHteitspositie waarop ons be.leid - het blijven 
buiten de grote oorlog - gebaseerd was. De economische onderhandelingen 
zowel met Duitsland enerzijds als met Engeland en de Ver. Staten anderzijds 
eisten een hoge inzet van het kabinet, dat helaas niet altijd meer hornogeen 
was, en van de topfiguren als Heldring en Colijn die de regerlng onder
steunden. 
Enkele malen wijst de auteur op het aandeel van Koningln Wilhelmina In 
het overleg binnen de Kroon. Bekend is haar positie kiezen in het conflict 
tussen de minister van oorlog jhr. de Jonge en de bevelhebber generaal 
Snijders. Minder duldelijk is nog na te gaan de reactle van de vorstln op de 
inbeslagneming van onze handelsvloot in de Verenlgde Staten eind maart 
1918. Er zijn aanwijzingen dat H.M. niet wars geweest zou zijn van een ulti
matum met aHe consequenties van dien. Het Kabinet besloot tot een open
lijk protest uitgesproken voor zowaar het forum der volksvertegenwoordlging. 
Aan het einde van de oorlog speelde nog de zgn. convool-kwestle. Had 
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Engeland het recht tot visitatie van een groep schepen zonder handelswaar 
bestemd voor het Nederlands-lndisch gouvernement en begeleid door een 
mal'ine convooi? De Minister van Marine Rambonnet vond dat Nederland 
in het diplomatiek overleg te veel toe gaf. Hij vertrok uit het kablnet en werd 
spoedlg daarna benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van de vorstin. 
De auteur dr. Smit heeft echter weinlg waaroering voor de botte opstelling 
van Rambonnet. 
Geboeid leest men de passages die gewagen van het dichter bij ons land 
komen van de oorlogsdreiging. Meestal kwam deze van Duits mJ.Iitaire zljde. 
Tegenwicht voor de koers der militairen boden het Duitse ministerie van 
Buitenlandse Zaken en keizer Wilhelm II; belden hechten veel aan Neder
lands neutraliteit. 
Zou de houding van de keizer gedurende de oorlog meegespeeld hebben 
bij de overweging van de regering toen zij plots op 10 november 1918 -
een dag voor het sluiten van de wapenstilstand - geconfronteero werd met 
Wilhelm's grensoversohrijding en zijn asielaanvrage? Vermoedelijk niet. De 
regering benaderde deze precaire affaire prinoipieel juridisch zonder veel 
acht te geven op de mening van de overwinnaars. Ook Wilhelmina was sterk 
verrast door dit gebeuren. Maar volgens de auteur ·is het niet uitgesloten 
dat het Konlnklijk Huisarchief, nog gesloten over deze periode, lnformatie 
over een zekere voorbereiding kan bevatten. Opmerkelijk is immers de reis 
van generaal Van Heutz, chef van het Militaire Huis, begin november naar het 
Duitse hoofdkwartier te Spa. 
Het boek sluit met een hoofdstuk over de Belgische eisen tot grenscorretie. 
Ondanks Franse steun aan Belgie hebben zij geen territoriale gevolgen 
gehad. De scheepvaartkwestie over de Sohelde heeft echter nog lang de 
Nederlands-Belgische verhoudingen be'invloed. Met dlt derde deel Is dr. 
Smit's werk ten elnde gekomen. Blj het elndoordeel meen ik te moeten 
opmerken dat de geschiedschrijving van dit genre - zuiver diplomatiek -
toch een te klassieke indruk maakt. Met name het reageren van de neder
landse bevolking in haar verschillende lagen op de oorlog, het bultenlands 
beleid en zeker de voedselsituatie en de distributie blijft ten onrechte buiten 
het gezichtspunt van de auteur. Ook de vredesaktiviteiten uit diverse rich
tingen worden door de auteur te weinig in verband gebracht met de interne 
nederlandse verhoudingen. Soms wekt dr. Smit wei eens de indruk het interne 
Nederlandse gebeuren met een zekere minachtlng gade te slaan. Naar wlj 
willen aannemen Is dit een onbedoeld effect van een wat te onbewogen 
en stra~ke still. Oeze opmerkingen nemen echter nlet weg dat de 'trilogie' 
van dr. Smit onze kennis over Nederland's buitenlands beleid en diplomatie 
ten zeerste verrijkt heeft. drs. B. Woelderink 

Uitgelezen; reakties op boeken; uitgegeven door het Nederl. Biblio
theek en Lektuurcentrum, onder redaktie van het Christelijk Lektuur· 
centrum; verkrijgbaar in de boekhandel; 120 pagina's; prijs f 10,40. 

De bundel 'Uitgelezen' verscheen begin oktober ter gelegenheid van de 
Bibliotheekweek. 
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Achtereenvolgens wordt een beschouwing gewijd, aan de hand van een 
aantal werken, aan de volgende auteurs: W. Barnard (door M. de Bie); Bel
campo (ir. J. W. Veerman); Hugo Claus (drs. K. de Jong Ozn.); Marnix Gijssen 
(dr. A. J. Jelsma); Jaques Hamelink (dr. 0. Jager); W. F. Hermans (H. Werk
man); Anton Koolhaas {J. van Doorne); Willem de Merode (H. van der Ent); 
Coen Poort (C. Ouboter); Maria Rosseels (A. P. Comet); Gabriel Smit (W. 
Ramaker); Jos Vandeloo (G. J. Oevering); Jacoba M. Vreugdenhil (lnge 
Lievaart) en Helma Wolf-Catz (C. P. Klap). 

In de lnleiding wordt geze.gcl dat dit boek informatie wil bladen aan mensen 
die op zoek zijn naar literatuur, naar proza en poezie van Nederlandse schrij
vers uit de laatste decennia. Gedacht wordt niet aileen aan bezoekers van 
boe~handels en bibliotheken maar voora'l ook aan leerlingen van het middel
baar onderwijs, die een keus moeten maken voor hun eindexamen Neder
landse letterkunde. 

De redaktie stelt voorop dat literatuur geen waardevrij iets is. Aan de mede 
werkers is verzocht het besproken werk van een waarde-oordeel te voorzien 
door het te plaatsen in christelijk perspectief. 
Daarmee wordt nadrukkelijk stelling genomen in een op zichzelf reeds fun
damente·le discussie in de literatuurkritiek. lk ondersohrijf de stelling dat 
literatuur geen waardevrij iets is. Maar de genoemde opdracht aan de 
recensenten roept diverse problemen op. Het wordt in deze bundel duidelijk 
dat het verzoek een werk in christelijk perspectief te plaatsen diverse geheel 
verschillende reakties oplevert. 

Daarmee roept men tevens een aantal vragen op. Zeker wanneer men zich 
wil richten op middelbare scholieren. Hieronder bevindt zich een grote 
potentiele groep lezers van een bundel als de onderhavige. 
Maar het is de vraag of men die lezersgroep, op basis van het gekozen uit
gangspunt bereikt. 
Middelbare schoHeren zijn als regel wanneer zlj een literatuurlljst voor het 
eindexamen moeten vaststellen, - zeker wanneer zij van huis uit bekend 
zijn met het christelijk geloof en een christelijke school bezoeken - in een 
levensfase waarin zij het werk van auteurs die duidelijk een niet christelijke 
levensvisie weergeven, als regel boeiender vinden dan auteurs met een 
christelljke visie. 

Hoe wil men deze groep lezers bereiken? 
Uit deze bundel blijkt dat hler een breed scala van varianten mogelijk is. 
Twee stark tegengestelde voorbeelden van beoordeling van niet christelijke 
auteurs vormen de beschouwing over W. F. Hermans van H. Werkman 
enerzijds en de beschrijving van Hugo Claus (door drs. K. de Jong Ozn.) en 
Marnix Gijssen (door dr. A. Jelsma) anderzijds. 
De beschrijving van het werk van Hermans is dermate bevooroordeeld nega
tief dat men al lezend verwacht dat Werkman zal adviseren deze auteur 
maar nooit te lezen. Een opmerking als 'Hermans schrijft aileen in depressieve 
buien. Geen wonder dat hij een negatief mensbeeld laat zien' wordt zonder 
enige toelichting aan de lezers voorgeschoteld. 
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AI kan men op zichzelf bezwaar maken tegen het mensbeeld dat Hermans 
weergeeft; dan verdient hij als veelgelezen auteur toch een andere bena
dering die aangeeft waarom hij veal gelezen wordt en als een goed auteur 
wordt beschouwd. Gelet op de meergenoemde middelbare schooljeugd, ver
wacht ik dat een aantal van hen een starke aandrang zal voelen om na lezing 
van Werl~man's recensie juist een aantal boeken van deze auteur te gaan 
lezen. 
Bijzondere goede voorbeelden van benadering van niet christelijke auteurs 
vanuit een christelijk perspectief zijn naar mijn mening de essays over 
Hugo Claus en Marnix Gij'Ssen. Uiteraard is mijn keuze subjectief maar naar 
mljn smaak is de studie over Gijssen de beste van de hele bundel. Verhel
derend is mijns inziens ook de beschouwing over Belcampo. Gezien de op
bouw - met name de inleiding - verdient ook het verhaal van J. van Doorne 
over Koolhaas, waardering. 
Vanzelfsprekend hebben bij een beoordeling in christelijk perspectief auteurs 
van christelijke huize - dan wei met een duidelijk aanwezig positief christe
lijk verleden - een andere positie. 
De beschouwingen over Barnard, de Merode en Gabriel Smit zijn geslaagde 
voorbeelden hoe dit kan, zonder in een overdreven, eenzijdig positief waarde
oordeel te vervallen. 
Moeilijker ligt dit met minder bekende schrijvers, die een duidelijke affiniteit 
met een christelijke levenshouding tonen. 

lnge Lievaart schrijft in haar essay over Jacoba Vreugdenhil: 
'Hier raken we aan een gegeven dat er de oorzaak van is dat christe
lijke literatuur of zo men wil, geloofsliteratuur, zeer moeilijk erkenning 
kan vinden. Ook wanneer deze niveau heeft dan blijft toch dat er bij 
de meeste lezers geen herkennen is van het essentiele er in. Herken
nen en erkennen, het is maar een letter verschil maar wat een diepte 
van misverstaan en hoeveel achteloos voorbijgaan aan talent hangen 
er mee samen.' 

lk heb met deze stelling in zijn algemeenheid wat moeite. 
Er zijn niet zo veel positief christelijke auteurs in moderne Nederlandse let
terkunde. Maar de meesten zijn - ook door recensenten met een duidelijk 
andere ·levensopvatting - erkend (de Merode; Geerten Gossaert bij voor
beeld). 

Minder bekende protestants christelijke auteurs worden doorgaans in -
met name ste~k orthodox - protestantse kringen wei herkend, en gelezen. 

Bij keuze van de minder bekende auteurs, die men blijkens de lnleiding, 
onder de aandacht van de (e.zers wit brengen, kreeg ik de indruk dat men 
in deze bundel een Iichte voorkeur heeft voor schrijvers, die nauw bij de 
protestantse levensopvatting aans·luiten. 

Suggesties 
De redaktie zegt te hopen dat een vervolg op deze bundel mogelijk is. Wei-
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Iicht in de vorm van een tijdschrlft. Zij houdt zich aanbevolen voor op- en 
aanmerkingen en suggesties. 
Mijn verhaal afrondend kom ik tegen die achtergrond tot de volgende slot
opme~kingen. 
De inhoud van deze bundel maakt duidelijl< dat het mogelijk is om op basis 
van het gekozen uitgangspunt tot goede en le,zenswaardige beschouwingen 
te komen. Naar twee kanten kunnen echter moeilijkheden rijzen. Het dia
metraal afwijzen van een auteur om de levenshouding, die hij uitdraagt, 
zoals in de beschouwing over Hermans maakt een bunde,l als de onderhavige 
voor mij overbodig. 
Ook wil ik hier nog waarsohuwen voor een benaderingswijze die sterk 
doet denken aan een preek. In zijn verhandeling over Jaques Hamelink loopt 
Okke Jager enigszins dit gevaar. II< besef dat hij theoloog is. Maar een be
schouwing geven die als het ware in het slot op een preek uitloopt is 
- naar mijn persoonlijk oordeel - geen gelukkige werkwijze. Het maakt op 
mlj te vee! de indruk van een christelijk sausje dat an het eind van het ver
haal nog even over de lezer wordt uitgestort. 
In de keuze voor minder bekende auteurs wordt de indruk gewekt dat men 
voorkeur heeft voor auteurs met een christelijke of aan het protestantisme 
verwante levensvisie. lk hoop niet dat dit bij verdere uitgaven de gewoonte 
zal worden. Mijns inziens zijn er ongetwijfeld goede auteurs te vinden, die 
minder bekend zijn en geen duidelijke affiniteit aan de christelijke levens
en wereldbeschouwing hebben. 
Deze bundel, als terreinverkenning naar een tijdschrift werpt de vraag op of 
men kan volstaan met het bespreken van uitsluitend moderne auteurs. Onge
twijfeld zouden daarnaast ook diverse andere schrijvers uit het verleden be
handeld kunnen worden. 
Veel protestanten zitten vermoedelijk niet op een tijdschrift waarin 
elke auteur benaderd wordt vanuit christelijk perspectief te wachten. An
deren, die voor ziohzelf de christelijke visie niet eenpliciet tot hun overtuiglng 
maken, zuUen wellicht wanneer de inhoud van het tijdschrift dit waard maakt 
wei kennis willen nemen van de artikelen. Veel zal daarom afhangen van de 
medewerkers die men kiest. 
'Uitgelezen' maakt duidelijk dat er op zichzelf wei moge,lijkheden liggen voor 
een literaire perlodiek op christelijke grondslag. Er zal echter door het 
Christelijk Lektuur Centrum uitvoerig gesproken moeten worden over de 
opzet en de optie'k van dit blad. lk hoop dat men bij de volgende uitgave nlet 
vergeet de personalia van de recensenten op te nemen. 

drs. H. van Spanning 

De poreuze demokratie, een sociologisch onderzoek naar het inspraak
verschijnsel. 
Dr. H. M. Jolles. 
Samson Uitgeverij, Alphen aan de Rijn, 1974; Prljs f 29,50. 

'lnspraak en demokratlsering behoren tot de meest besproken onderwerpen 
van het politieke bestel van vandaag. In tal van insteHingen en op vele 
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terrelnen wordt gezocht naar of reeds geexperlmenteerd met nleuwe vormen 
van overleg en besluitvorming'. Zo begint de achterflap van deze stu die. 
Wanneer men de 'lnspraak- map' van de Horstink te Amersfoort heeft ge
lezen - een verzameling krantenartikelen e.d. - dan ontkomt men niet aan 
de indruk, dat al dat zoeken en experimenteren nog maar weinlg heeft op
geleverd. Teleurstelling over het geringe resultaat van openbare kommissie
vergaderingen, zorg over het mis·lukken van inspraakprocedures of de kosten
aspekten door vertraging van de bes·luitvormlng, klachten over het felt, dat 
het slechts elitegroepjes zijn, die zich bij de besluitvorming Iaten betrekken, 
etc. 
Het valt kennelijk niet mee de juiste remedies te vinden voor de 'krisis 
In onze demokratie'. Een van de oorzaken van het falen van veel demokrati
seringsaktlviteiten is m.i., dat men gei'soleerd een enkel symptoom aanpakt of 
enthousiast (of gedwongen) dulkt in een van de populaire remedies als: 
kommlssievergaderingen openbaar maken, hoorzittingen houden, burgers in 
ad hoc-kommissies stoppen e.d. 
Deze kunstgrepen zijn te weinlg gebaseerd op een analyse van onze demo
kratie en de mogelijke feilen daarin. Te makkelijk wordt aangenomen, dat het 
werken aan een noodzakelijke voorwaarde ook een voldoende voorwaarde op
levert voor het funktloneren van de demokratie. 
De studie van Jolles nu zou eigenlijk tot de verplichte literatuur moeten 
behoren van Ieder, die bestuurlijke verantwoordelijkheid voor ons demo
kratisch bestel draagt. Niet dat Jolles met een set pasklare oplossingen komt, 
maar zijn studie over het inspraakverschijnsel In de Zaanstreek bevat een 
diepgaande historische en theoretische analyse van de demokratie in het 
algemeen en het inspraakverschijnsel in het bijzonder, die het Zaanse onder
zoek een solide basis verschafte en die uitmondt in een typering van onze 
demokratie als een poreuze demokratie. Hij definieert die als volgt: 'de demo
kratische methode Is die institutionele en binnen het kader van de rechtsstaat 
geplaatste regaling voor het nemen van politieke bes:lissingen, waarbij de 
diversiteit van in het volk levende opvattingen en belangen over zaken die 
voor aile burgers repel'kussies kunnen hebben, tot ge•lding komt enerzijds 
door een algemeen mandaat aan personen die deze diversiteit represen
teren in de organen van besluitvorming en beleidskontrole, anderzijds door 
een veelheid van vormen en kanalen van informatie, overleg en konfrontatie 
met en russen onderscheiden groepen van burgers, zulks zowel ter onder
steuning als ter korrektie van de algemene representatie'. 
Ult deze definitie blijkt wei, dat Jolles het representatie-model van demo
kratie tekort vindt ·schieten. Zijn keuze voor het particlpatie-model wordt 
uitvoerig toegelicht. Terecht waarschuwt hij ervoor, dat procedurele barrie
res sleohten nog geen oplossing betekent voor de strukturele dilemma's in 
deze maatschappij. Binnen deze en andere bepel'klngen, komt hij tot een 
boeiend en konsistent geheel van voorwaarden, waaraan die poreuze demo
kratie moet voldoen. Op het terrain van de rulmtelij·ke ordening wordt dat 
nader uitgewerkt. 
Van de talloze interessante bevindingen uit deze studie zou ik tot slot willen 
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noemen, dat de algemene en politieke vorming van de burger een ke·rn
faktor is gebleken. JoHes geeft de oplossing voor dat probleem niet - dat 
valt ook buiten het kader van de.ze studie - maar het geeft wei aan hoe 
breed de problematiek Is van het lnspraakverschijnsel. G. C. de Bruyn 

Gemeentepolitlek In debat, opvattingen van burgers en bestuurders. 
Dr. Robert L. Morlan. 
Samson UitgeveriJ, Alphen aan de Rijn, 1974; Prijs f 12,95. 

In tegenstelling tot het hiervoor besproken werk van Jolles, ontbreekt in de 
onderzoeksverslag van Morgan het theoretisch kader vrijwel geheel. Poli
tieke of theoretische konklusies zal de lezer zelf moeten trekken. Dit is overi
gens geen kritiek op het boek, al had de sohrijver naar mijn smaak af en toe 
best eens wat minder sekuur die konldusies hoeven te vermijden. 
Het boek is wellioht het eenvoudigst te typeren als een kommentaar bij een 
reeks tabellen, waarin de scores worden vergeleken van een onderzoek on
der burgers enerzijds en burgemeesters, wethouders en raadsleden ander
zijds t.a.v. een aantal aktuele items in de gemeentepolitiek, zoals gekozen 
of benoemde burgemeester, program- of afspiegelingskollege, 'kJe.zer en ge
kozene, samenvoeging van gerneenten. 

De onderzoekshypotese zal wei geweest zijn, dat t:·r duidelijke verschiHen 
zouden optreden tussen de opvatting·en van burgers en bestuurders. Die 
zijn er over het algemeen wei uitgekomen, al vraag je je af wat de waarde is 
van sommige cijfers uit het 'bestuurders' gedeelte. 
De steekproef was niet erg groot. 

Wat resultaten: de burgers denken duidelijk anders dan de bestuurders over 
gekozen-of-benoemde-burgemeester: 63,5% van de burgers houdt het op 
kiezen, terwijl 71% van de bestuurders voor benoeming is. (CHU: resp. 52,2% 
en 7,5%). De PvdA - die het in haar program op de gekozen burgemeester 
houdt - za·l moeten konstateren, dat de helft van haar bestuurders het daar 
niet mee eens is. Ook valt op dat partijleden minder wantrouwen blijken te 
koesteren teg•enover de benoernde burgemeester dan de nlet-leden. Hoe 
lager opleidings- en inkomensniveau hoe meer burgers voor de gekozen 
burgemeester zijn. Overig·ens valt op, dat 61,7% van de burgemeesters van 
mening is, dat de herbenoemingsprocedure een scherpere beoordeling van 
de burgemeesters zou moeten kennen. 
De overgrote meerderheid van de bestuurders ziet weinig hell in een pro
gramkollege. Mijn twijfel over de hardheid van sommige cijfers wil ik illu
streren met: v66r programkollege 33,3% KVP-, 20% PvdA- en 50% CHU
raads·leden. 
lnteressant zijn de uitkomsten over samenvoeging van gemeenten. 2/3 van 
de burgers en 4/5 van de bestuurders staan positief tegenover dit versohijn
sel. Ook wanneer de eigengeme·ente in het geding is, blijft nog een meer
derheid voor. 
Voor enthousiaste tabellenlezers een aardig boekje. De waarde van het cijfer-
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materiaal zal echter wei beperkt blijken. Het denken van burgers en bestuur
ders zal t.a.v. de behandelde thema's lmmers snel kunnen veranderen. Zal 
de 'Rotterdam-affaire' niet van invloed zijn geweest? G. C. de Bruyn 

H. F. Cohen: 'Om de vernieuwing van het socialisme'; de politieke 
orientatie van de Nederlandse sociaal-democratie 1919·1930; uitg. 
Universitaire Pers, Leiden; 276 biz.; Prijs f 42,-. 

De twintiger jaren zijn voor de SOAP e·en periode van zoeken en tasten 
geweest. De mogelijkheid om zeHstandig een meerderheid te vormen bleek, 
na invoering van de evenredige vertegenwoordiging, niet te verwezenlijken. 
Gaandeweg kwam een discussie over theorie en praktijk van het socialisme 
op gang, die resulteerde in het nieuwe beginselprogram van 1937 en de 
dee•lname van de eerste SOAP-ministers in het kabinet-de Geer (1939). 
Cohen richt zich in zijn disseratie op de periode 1919-1930. 
Hij beschrijft uitvoerig de opvattingen van NVV-voorzitter Stenhuis; het werK 
van Koos Vorrink als oprichter van de AJC; W. Banning en zijn arbeid voor 
het relig·ieus socialisme; het plan-socialisme van Hendrik de Man en de 
linkse oppositie van J. de Kadt, gegroepeerd rond het blad 'De Socialist'. 
Bij bestudering van dit hoek rijst de vraag of het mogelijk is de ontwikkeling 
van de SOAP in de jaren twintig geisoleerd te bezien. 
Cohen kiest als uitgangspunt 1919, het jaar van de eenheidsresolutie. Een 
jaar eerder - in 1918 - hadden in de SOAP echter twee markante gebeur
tenissen plaats gehad. De partij verklaarde zich voor het eerst bereid aan 
zogenaamde 'burgelijke kabinetten' deel te nemen; anderzijds is dit ook het 
jaar van de 'revolutiepoging' van Troe.lstra. 
De discussie tussen deze twee polen wordt afgerond in de dertiger jaren. 
ldeologisch met het nieuwe beg·inselprogram van 1937; politiek met het toe
treden van Albarda en Van den Tempel in het kabinet-de Geer in 1939. 
Het is daarom uiterst moeilijk om de jaren twintig ·los te maken uit de ge· 
schiedenis van de SDAP. Cohen heeft hier wei oog voor. Hij stelt de vraag 
hoe het komt dat in de jaren dertig de invloed van Banning en Vorrink aan
zienlijker grater - en van beslissende betekenis - is geweest dan in de 
jaren twintig. De auteur ·geeft hiervoor gedeeltelijk een aanvaardbare ver
klaring; het wegvallen van enkele oudere partijleiders; de economische cri
sis en de opkomst van het fascisme. Anderzijds vervalt hij in enkele specu
laties die twijfe·lachtig lijken. Zo stelt hij onder meer dat Vorrink en Banning, 
door de apolitieke verpakking van hun denkbeelden door de oude partijtop 
als minder gevaarlijk dan Stenhuisen en de Kadt werden beschouwd. 
In feite was de partijtop echter van begin at aan reformistisch ingesteld. 
lk zet voorts e·en vraagteken bij de invloed van Vorrink als ideoloog. Naar 
mijn mening is Vorrink meer uitvoerder van denkbeelden geweest dan een 
typische theoreticus van het sociaHsme. In dit opzicht is de invloed van 
Wiardi Beckman volgens mij grater geweest. 
Deze kanttekeningen nemen echter niet weg dat Cohen met dit boe·k een 
belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van het Nederlands socialisme 
heeft geleverd. v. Sp. 
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G. W. de Borrie: 'Pieter Lodewljk Tak; journalist en politicos'; ultg. Van 
Gorcum en Comp, Assen; 327 biz.; prijs f 49,-. 

In de geschiedenis van de SOAP heeft P. L. Tak, in twee opzichten, een op· 
vallende plaats ingenomen. Hij trad eerst op 50-jarige leeftijd - in 1898 -
toe tot de SOAP. Voordien was hij lid geweest van de Lib. Unie en de Radicale 
liberalen, de latere Vrijz. Dem. Bond. Van 1902 tot zijn dood In 1907 was Tak 
na Troelstra de belangrijkste man in de SOAP. In die periode was hij partlj· 
voorzitter en enige tijd hoofdredakteur van Het Volk. 
In de discussies die rond 1900 met de Marxistisohe vleugel werd gevoerd 
was Tak een samenbindende figuur, die het vertrouwen van de hele partij 
genoot. 
De Borrie puMiceerde enige jaren geleden zijn disseratle over F. M. Wlbaut. 
Hij besteedde daarin vooral aandacht aan de betekenis van Wibaut voor de 
socialistische gemeentepolitiek. Opvallend is dat de Borrie thans zijn keus op 
Tak laat vallen. De auteur noemt hem de grondlegger van de sociaal demo· 
cratische gemeentepolitiek. Evenals Wibaut was Tak een Zeeuw, afkomstig 
uit de gegoede burgeri]. 
Tak heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld in het culturele Ieven. Hij 
was enige jaren redakteur van l<loos' Nieuwe Gids en leidde zelf het bekende 
blad 'De Kroniek'. 
De auteur geeft in dit fraaiverzorgde boek vee! informatie over Ieven en 
werk van Tak. Er blijven na lezing van dit boek, rond zijn persoon echter vee! 
vragen bestaan. Over zijn jeugd en studententijd - Tak brak na acht jaar 
zijn rechtenstudie af - blijft het boek vaag. 
De verhouding van Tak tot Troelstra blijft in dit boek wat aan de opper· 
vlakte. Troelstra schijnt echter in Tak een geduchte concurrent te hebben 
gezien, die hij veelal tegenwerkte. In Vrij Nederland van 23 maart 1974 geeft 
J. Rogier in een beschouwing over dit boek, hier el'l'kele markante voorbeel· 
den van. Rogier heeft voorts de indruk dat Tak homofiel zou zijn geweest. 
Een interessante vraag Is voorts of Taks positie in de SOAP behouden zou zijn 
gebleven nadat aan de discussie met de Marxisten, in de partij, een eind 
kwam. Tak overleed in 1907 twee jaar voordat de groep rond Wijnkoop, Van 
Ravestein en Gorter zich afscheidde van de SOAP. 
De Borrie heeft in dit boek een belangrijke aanzet gegeven voor verdere 
studie over deze markante SDAP'er van wie Jan Veth zei: 'Tak is een gentle
man ook al draagt hij een rode broek'. v. Sp. 

Groen Licht 1975; nota van de Landbouwcommlssle van de CDA· 
fracties in de Tweede Kamer. 

Een korte beschouwing over de problemen in land- en tuinbouw, met sugges
ties voor de ontwikkeling van een op de toekomst gericht landbouwbeleid, 
vooral wat betreft de lnkomensvorming en het belastingreglme. 
7 pag.; gedrukt; f 1,25 (incl. verzendkosten) 

Te bestellen door storting op giro 604500 van Lohmaostlchting, Den Haag; 
a.u.b. vermelden: 'Groen Iicht'. v. Sp. 
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