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VOORWOORD 

Wanneer we het woord welzijns:zorg laten vallen dan denken we melteen 
aan bezuinigi!ngen. Een veel belangrijker punt is echter de herstruc
.turering vaJn dit :zogebeten specifieke welzijnsbehartiging waartoe onder
meer volksgezondheid, maatschappelijke dienstverlening, recreatie en 
vormingswerk, cultuur en jeugdwerk behoren. 

In het CH-program wordt hierbij uitgebreid stilgestaan en wordt be" 
nadrukt dat alle sectoren in onderlinge samenhang zullen moeten wor
den gepland. De onderlinge samenwe.rking en coordinatie van het parti
culier initiatief moet volgens het CH-program worden bevorderd en de 
financiering i.e. subsidiering voor al deze gebieden via een raamwet 
geregeld. 
Dr. C. Blankestijin gaat in het onderstaande artikel op deze herstruc
turering in. Een van zijn conclusies is dat tot op heden van een integrarte 
aanpak geen sprake is. 

WETGEVJNG OP HET TERREIN 
VAN DE WELZIJNSZORG 

Ontwikkelingen 

De redaktie 

door Dr. C. Blankestijn 

1. Op het brede terrein van de welzijnszorg is een sterke tendens 
te bespeuren tot het treffen van algemene wettelijke regelingen 
inzake het functioneren van de welzijnsvoorzieningen en de 
financiering daarvan. Deze tendens is te begrijpen tegen de 
achtergrond van de ontwikkelingen van de diverse welzijnsvoor
zieningen in de na-oorlogse periode. Vele van de thans bekende 
werksoorten zijn in de loop van de laatste 20 jaar ontstaan of 
tot ontwikkeling gekomen. Dat is het meest opvallend bij de 
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voorzieningen, welke nu onder het Ministerie van C.R.M. res
sorteren. We kunnen zelfs zeggen, dat het Ministerie van C.R.M. 
zelf een exponent is van dcze ontwikkelingen. Hetzelfde kan 
echter ook gezegd worden van een aantal voorzieningen, welke 
thans ressorteren onder het Ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiene, terwijl ook de recente verzelfstandiging van 
dit Ministerie weer als een markering van deze ontwikkeling 
moet worden beschouwd. 

2. De algemene lijn van de hierbovenbedoelde ontwikkelingen op 
het terrein van de welzijnszorg is in de regel zo, dat de voor
zieningen beginnen als een particulier initiatief in de samenle· 
ving, op gang gebracht door bevolkingsgroepen, zoals kerken, 
verenigingen en andere groeperingen. In de laatste jaren kennen 
wij de hierbedoelde initiatieven vooral onder de term 'alterna· 
tieve hulpverleningsvormen'. 
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De praktijk tot dusverre is geweest, dat de vormen, die door de 
overheid, als representante van de bevolking, werden erkend 
als te zijn van algemeen belang werden gesubsidieerd en aldus 
gemakkelijker van de grond konden komen. Door de subsidie
ring erkende de overheid de gesubsidieerde activiteit als een 
functie in de samenleving. Over deze ontwikkeling van de wei· 
zijnszorg van 'cause' (goede zaak) tot 'function' (maatschappe
lijk erkende functie) met de aspecten, die daaraan zitten zoals 
professionalisering en institutionalisering is in het verleden a] 
veel geschreven. 
Een verdere- en in wezen afrondende stap -is de wettelijke 
regeling van de vermaatschappelijking van de welzijnszorg. Im
mers, wat gebeurt er? In het stelsel van de subsidiering geba
seerd op departementale regelingen, waarvan de tot-standko
ming en het functioneren zich aan de maatschappelijke en po
litieke controle door de volksvertegenwoordiging onttrckt, 
onttrekt ook de ontwikkeling en het functioneren van de ge
subsidieerde welzijnsfunctie zich nog aan de controle van de 
maatschappij. De vermaatschappelijking van de welzijnszorg 
is derhalve nog niet voltooid, zolang er nog geen wettelijke rege
ling van deze zorg is. De wettelijke regeling is de eindfase van 
het proces van 'cause' tot 'function'. 



3. Nu lopen er in de ontwikkelingsgang van een welzijnsvoorzie
ning van 'goede zaak' tot een maatschappelijk erkende functie 
twee dingen door elkaar heen, n.l. a het tot ontwikkeling ko
men van de hulpverleningsfunctie temidden van en in samen
hang met de andere reeds bestaande functies en b de finan
ciering van het werk. 
In het systeem van de subsidiering vallen ze samen en wordt het 
subsidie en de subsidieregeling voor beide zaken tegelijk ge
bruikt. Dat mogc al aanvaardbaar zijn in de groeifase van 'cause' 
naar 'function'; het is beslist verwarrend en bovendien princi
pieel onjuist in de fase, waarin de functie op zichzelf een zo
danige maatschappelijke en politieke erkenning heeft verwor
ven, dat deze in een wettelijke regeling wordt neergelegd. 
Immers in de wettelijke regeling gaat het dan om de structuur 
waarbinnen de functie wordt vervuld, om de planning van de 
ontwikkeling op langere termijn, om de samenhang met andere 
functies e.d. Los daarvan staat, dat de financiering van de func
tie ook wettelijk geregeld moet worden, omdat er nu eenmaal 
garanties moeten zijn, dat een maatschappelijk erkende hulp· 
verleningsfunctie ook uitgevoerd kan worden. Vanuit de be
volking geredeneerd, kan men ook zeggen, dat een hulpverle· 
ningsfunctie, die krachtens een wettelijke regeling maatschap· 
pelijke erkenning heeft verworven, nu ook financieel voor de 
bevolking bereikbaar moet zijn. Om het met de woorden van 
de Toelichting op het Ontwerp van Wet Gezondheidsvoorzienin
gen te zeggen: het gaat in de wetgeving om de functionele bereik
baarheid en om de financieele bereikbaarheid. Het duidelijkst 
zou zijn dat deze twee zaken ook in verschillende wetten worden 
geregeld. In de sector van de gezondheidsvoorzieningen zijn dit 
de Wet Gezondheidsvoorzieningen en de A.W.B.Z. (trouwens 
ook toepasbaar voor bepaalde vormen van maatschappelijke 
dienstverlening - zie Verstrekkingenwet maatschappelijke 
dienstverlening). 

Recente wetten of voorstellen tot wetgeving op het terrein van de 
welzijnszorg. 
1. Er is dus orp het brede terre:in van de welzijnszorg een sterke ten

dens te bespeuren tot het treffen van algemene wettelijke regelingen 
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zowel naar de functionele structuur als naar de financiering daar
van. Gewezen kan worden op de volgende feiten: 

1.1 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) is tot stand 
gekomen. Hierdoor is de financiering gegaramdeerd voor een 
groat aantal voorzieningen op het terrein van de volksgezond
heid. Nada.t in eerste instantie de A.W.B.Z. uitsluitend toepas
baar werd verklaard ten behoeve van intra-murale voorzieningen 
is door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezond
heid van het Kabinet De Jong ook een begtn gemaakt met de 
financiering van de maatschappeUjke gezondheidszorg op basis 
van deze wet ( sociaalypsychiatrische diensten). 

1.2 Parallel met het in werking treden van de financieringswet van 
de gezondheidszorg, kwam de behoefte aan een structurerings
wet vam de functies op het terrein van de gezondheidszorg. Aan
vankelijk uitsluitend voor de intramurale voorzieningen (Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen); later ook voor de extra-murale ge
zondheidszorg t,w, de zelfstandige beroepsbeoefenaars en de 
maatschappelijke gezondheidszorg (waarin begrepen de geeste
lijke gezondheidszorg). Dit is het nog door Staatssecretaris Krui
singa ingediende 'Voorontwerp van wet houdende uitbreiding 
van de wet Ziekenhuisvoorzieningen tot een Wet Gezondheids
voorzieningen'. 
Tot de flllncties, uitgeoefend door de zelfstandige beroepsbe
oefenaren en door de maatschappelijke gezondheidszorg worden 
in het Ontwerp met name de volgende werkzaamheden gerekend 
te behoren: 

genees- of heelkundige beihandeling 
kraamzorg 
sociaal-medische begeleiding 
verpleging en verzorging 
gezondheidsvoorlichting en opvoeding 
andere werkzaamheden ter bevordering van de gezondheid 
of ter voorkoming vam ziekte. 

1.3 In 1970 werd door Minister en Staatssecretaris van C.R.M. ge
publiceerd en om advies aan allerlei instanties voorgelegd het 
Memorandum voorbereiding Wetgeving Maatschappelijk en Cul
tureel Welzijn. Het memorandum beoogt een wettelijke regeling 
voor te bereiden, waarbinnen de volgende funoties worden be
trokken: 

a. jeugd- en joogerenwerk 
b. kunst en cultuur 
c. maatschappelijke dienstverlening 



d. recreatie 
e. samenlevingsopbouw 
f. sport en lichamelijke opvoeding 
g. vorrning en onltwikkeling van de burgers. 

In het memorandum is ook een hoofdstuk opgenomen over de 
wijze van financiering van de bedoelde funoties. Het ligt derhalve 
blijkbaar in de bedoeling de fmancieringswetgeving en de func
tionele wetgeving aan elkaar te koppelen. Dat idee wordt ver
sterkt door de aan dit onderwerp gewijde passage in het regeer
accoord Steenkamp, waar staat dat het nieuwe kabinet er naar 
zal streven 'het subsidieheleid te institutonaliseren en waar mo
gelijk te normeren in het kader van een algemene regeling voor 
het sociaal-cultureel welzijn (punt 6.c. vam brief van Prof. Steen
kamp aan fractieleiders d.d. 18 juni 1971). 

1.4 Op 27 april 1971 werd door de Staatssecretaris Van de Poel van 
het Ministerie van C.R.M. de 'Commissie Wetgeving Maatschap
pelijke Dienstverlening' gei:nstalleerd ter voorbereiding van 'een 
aparte wet op de maatschappelijke dienstverlening ......... , die 
harmonisch zal hebben te passen in een wettelijk bestel dat wel
zijnsbevorderende werkzaamheden in ruime zin zal garun regelen'. 
In de Memorie van Toelichting op de begroting 1971 van C.R.M. 
wordt het een en ander nader toegelicht. Het gaat met name om 
de volgende funoties: 

a. het algemeen maatschappelijk werk en daarmee verbonden 
vormen van dienstverlening, zoals: 

gezinsverzorging 
bejaardenhulp 
andere vormen van concrete hulpverlening 
het algemeen maatschappelijk werk, in het bijzonder, waar 
het daarbij gaat om concrete advisering, bemiddeling, 
advies en verwijzing 
de huishoudelijke voorlichting en eventuele andere vor
men van voorlichting. 

b. psycho-sociale hulpverlening. 
Hierbij kan worden gedacht aan de volgende voorbeelden: 
adviserim!g in huwelijks- en persoonlijke moeilijkheden 
het maatschappelijk werk met meer agogisch accent 
vormen van gespeciaJiseerd maatschappelijk werk 
telefonische hulpdiensten 
voorlichting, zoals subsidiabel in het kader van de sub
sidieregeling, levens- en gezinsvragen 
gezinsvoodichting van de stichting K. en 0. 
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1.5 Per 30 juni 1971 is door de Staatssooretaris van C.R.M. ingeddend 
het Ontwerp van Wet 'Verstrekk.ingenwet maatschappelijke 
dienstverlening'. Deze wet omvat 'regelen aangaande deals cate
gorieen van inrichtingen of als verstrekkingen aangewezen vor
men van maatsohappelijke dienstverlening ingevolge artike~ 6 
derde lid van de Algemene Wet Bij:zJondere Ziektenkosten'. Deze 
wet gaat derhalve vooraf aan de Wet maatschappelijke dienst
verlening als bedoold sub. 1.4. 
Hoe deze wet strnks za1 passen in de wet maatschappeHjke 
dienstverlening en de aangekondigde wet op het maatschappelijke 
en cultu11ele welzijrn, als bedoeld in het memorandum en in het 
regeeracooord Steenkamp blijft vooralsnog ond.uidelijk. 

1.6 Door het maandblad 'Maatschappelijk Welzijn' werd in het juli
augustusnw:nmer 1971 een 'Proeve van een Wet' gepubliceerd, 
welke is ~d als een alternatief ontwerp van 'wet op de or
rganisatie voor de maatschap:pelijke en sociaal-culturele ontwik
kelin:g' naast de door het memorandum van C.R.M. in uitzi.cht 
,geste1de wetgeving. 
Tot de maatschappelijke en cu1turele ontwikkel.iinJg worden ge
rekend.: 
'bet geheel van werkzaamheden en voorzi.eningen op het gebied 
van maatschappelijke dienstverlening, jeugd en jongerenwerk, 
kunst en cultuur, recreatie, spol't en lichamelijke vorming, vor
ming en ontwikkeling van de burgers, samenlevingsopbouw en 
andere bij a.Lgemene maatregel van bestuur aan te wijzen ge
bieden'. 
De2le proeve van wet wijdt ook een apart hoofdstuk aan 'de fi
namciering, de rijksbijdragen en de subsidieverlening' (hoofd
stuk X). 

III. Enkele grondlijnen 
Bij wetgeving op het terrein van de welzijnszorg zullen in het al
gemeen enkele grondlijnen in acht genomen dienen te worden. 
Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan de volgende pun
ten. 

Samenhangende planning 
1. Het welzijnsbeleid is een groat gebied van onderling samen

hangende sectoren en functies. De mate van samenhang van de 
functies zal in het bijzonder worden bepaald door de inhoud 
en intentie van deze functies. De onderling meest-samenhan· 
gende functies behoren daarbij tezamen te worden gepland. (mul
ti-functionele planning). Teveel wordt in de welzijnssector nog 
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gewerkt en gepland en ook wetgeving voorbereid vanuit een 
mono-functionele benadering (ziekenhuisvoorzieningen - maat
schappelijke dienstverlening - kinderbescherming e.d.). Te 
weinig wordt vanuit het werk gepland en te veel wordt vanuit 
een toevailig en niet vanuit het werk tot stand gekomen departe
mentaal takenpakket wetgeving voorbereid. 
Nu en in de toekomst zal aan de wetgeving op het terrein van de 
welzijnszorg en aan de in deze wetgeving voorgestelde plan· 
ningsprocedures de eis gesteld moeten worden, dat terwille van 
de doelmatigheid van het werk dat gepland wordt en van de 
welzijnszorg in het algemeen het multi-functionele aspect van 
de planning centraal moet staan. 

Democratisering 
2. Een tweede grondlijn voor de wetgeving op het terrein van de 

welzijnszorg is, dat een verantwoorde planning van de onder
scheiden voorzieningen een zaak is van overheid, particulier 
initiatief en bevolking tezamen. De verantwoordelijkheid voor 
de welzijnszorg is niet geconcentreerd bij de overheid aileen, 
noch bij het georganiseerde particulier initiatief aileen, noch 
bij de bevolking aileen. Het is een gezamenlijke, totale verant
woordelijkheid. Een goede planning vooronderstelt de mede
werking van aile betrokkenen en dit kan slechts op basis van 
een zo goed mogelijke democratisering. Bij democratisering 
wordt enerzijds gedacht aan de participatie van de bevolking 
in bestaande voorzieningen maar ook aan initiatieven, die van
uit de bevolking ontstaan en die mede in de planning van de 
totaliteit aan voorzieningen op het vlak van de welzijnszorg 
betrokken zouden moeten worden, terwijl anderzijds de bevol
king zelf ook gelegenheid tot inspraak in de planning als zoda
nig moet kunn en hebben. 
Aldus moet voorkomen worden, dat het planningsmechanisme 
een technocratische aangelegenheid wordt, welke van achter 
het bureau op basis van onderzoekmateriaal e.d. gestuurd wordt 
en zich aldus geheel zou onttrekken aan de medewerking en 
controle van de bevolking, voor wie de voorziening nu juist be
stemd is. 
De hierbedoelde democratisering zal ook veelal politisering 
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betekenen, omdat immers dan ook ideologieen omtrent gewens
te maatschappij-ontwikkeling van betekenis gaan worden. 
Hoewel het hier een moeilijk terrein betreft, waarmee tot dus
verre in de welzijnszorg nog weinig ervaring is opgedaan, moet 
het toch wel als zo fundamenteel worden aangemerkt, dat aan 
alle wetgeving op dit terrein de eis van de democratisering 
en van de participatie van de bevolking in de planning gesteld 
moet worden. 

Sociale Planbureaus 
3. Daarnaast dient aan de planning de eis gesteld te worden, dat 

voldoende materiaal voorhanden is, op grond waarvan keuzen 
gemaakt kunnen worden en plannen kunnen worden opgcsteld. 
Met andere woorden: naast en juist ten behoeve van het demo
cratische planningsproces zijn beleidsalternatieven nodig. Deze 
beleidsalternatieven moeten worden voorbereid; daarvoor is 
materiaal nodig: dat materiaal kan worden verkregen door 
middel van wetenschappelijk onderzoek; dat wetenschappelijk 
onderzoek moet verricht kunnen worden. Op het landelijke 
vlak stuiten wij op de behoefte aan een goed-geoutilleerd in
stituut, dat dit onderzoek stimuleert en het voorhanden onder
zoekmateriaal vertaalt in beleidsalternatieven. Gedacht kan 
worden aan een Sociaal Planbureau, zoals voorgesteld door de 
Commissie De Wolff. 
Op de lagere beleidsniveaus zal ten behoeve van de planning 
eveneens behoefte bestaan aan soortgelijke instituten, mede 
ook om als vertaalinstantie te kunnen fungeren tussen de be
leids- en planningsimpulsen van de lagere naar de hogere 
planningsniveaus en omgekeerd. 
Aan de wetgeving op het welzijnsterrein zal dus de eis gesteld 
moeten worden, dat voldoende deskundige planningsaccomo
daties (sociale planbureaus) tot stand komen als technische 
en wetenschappelijke toeleveringsinstanties voor de beleidsor
ganen. 

Splitsing functionele en financiele bruikbaarheid 
4. Na hetgeen in het voorgaande reeds is gesteld (I. 3) omtrent 

het onderscheid tussen de functionele bereikbaarheid en de 
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financii:He bereikbaarheid kan thans volstaan worden met het 
volgende. Aan de wetgeving op het terrein van de welzijnszorg 
zal de eis gesteld moeten worden, dat ordening en planning van 
een aantal functies een principieel andere zaak is dan de finan
ciering ervan en derhalve in de wetgeving ook niet door elkaar 
gehaald mogen worden. 
De financiering van de welzijnsvoorzieningen is een vraagstuk 
apart en zal ook als zodanig moeten worden aangepakt. De 
wetgeving inzake de financiering zal een aantal garanties moe
ten bieden op grond waarvan voorzieningen, die aan nader te 
stellen eisen voldoen, weten dat zij voor financiering krachtens 
bedoelde wetgeving in aanmerking komen. 

Flexibiliteit 
5. Tenslotte zal aan de wetgeving op het terrein van de welzijns· 

zorg de eis gesteld moeten worden, dat de regeling zodanig 
flexibel is, dat binnen het raam van de wet de ontwikkeling door 
kan gaan. Er moet altijd ruimte blijven voor initiatieven vanuit 
de bevolking, voor experimenten en voor alternatieve vormen, 
die dan weliswaar niet of nog niet onder de werking van de wet 
op de financiering behoeven te vallen, maar die functionee] 
gezien van grote betekenis kunnen zijn voor de toekomst van 
de welzijnszorg als zodanig. 

IV. Toetsing van enkele voorstellen tot wetgeving aan gegeven 
grondlijnen 

De toekomstige structuur van de welzijnszorg wordt voor een 
niet onbelangrijk deel bepaald door wetgeving die thans wordt 
voorbereid. We zullen daarom enkele voorontwerpen of voor
stellen van wet toetsen aan de hierboven gegeven criteria. 

We kozen: 
- het memorandum van CRM (voorbereiding Algemene 

Wet voor het Maatschappelijk en Cultureel Welzijn) 
- het ontwerp van Wet Gezondheidsvoorzieningen 
- 'proeve van wet' van het blad Maatschappelijk Welzijn. 

In de bijgevoegde tabel is het resultaat van deze toetsing samen· 
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gevat. Zoals uit deze tabel blijkt ontbreekt er nog al wat aan de 
voorstellen, hetgeen zeer te betreuren valt. 
Over de verschillende grondlijnen kunnen nog vele opmerkingen 
worden gemaakt. Kortheidshalve zullen we slechts bij enkele 
punten stilstaan (voor een uitgebreide toelichting kan verwezen 
worden naar een artikel van mijn hand in het Maandblad 
'Maatschappelijk Welzijn' van november '71). 

1. Multi functionele planning 
Zowel het memorandum van CRM als de proeve houden zich 
aan de grenzen van het ministerie von CRM. Dit betekent dat 
functies die weinig onderling verwantschap vertonen binnen 
een planning worden gebundeld zoals b.v. kunst en cultuur 
naast maatschappelijke dienstverlening. Anderzijds worden zeer 
verwante functies zoals maatschappelijke- en geestelijke ge
zondheidszorg en gezondheidsvoorlichting en opvoeding erbuiten 
gehouden. Dat geldt ook voor kinderbescherming en reclasse
ring. Daarbij komt dat een afzonderlijke wet in voorbereiding 
is voor de maatschappelijke dienstverlening. 
Er worden wei bepalingen opgenomen die aangeven dat bij het 
vaststellen van de plannen rekening moet worden gehouden 
met de samenhang met andere vormen en soorten van voor· 
zieningen, maar dat betekent geenszins dat er dan ook een sa· 
menhangende planning van de functies plaatsvindt waarvoor 
dit in hoge mate aangewezen is. 

Ook bij de wet Gezondheidsvoorziening wordt in de planning van 
zeer samenhangende functies - zoals ambulante geestelijke 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening - niet 
voorzien. Gezondheidsvoorlichting en opvoeding blijft ook bui
ten deze wet. 

2. Democratisering 
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Het memorandum gaat ervan uit, dat de bevolking via de or
ganen en raden van het particulier initiatief zich betrokken 
weet bij het beleid en de planning. De hele planning is dan 
ook gebaseerd op het functioneren van deze organen en raden 
als kristallisatiepunten voor het overleg. 
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Meer en meer is in de afgelopen jaren in de wet Gezondheids
voorzieningen gebleken, dat het georganiseerde particulier ini
tiatief niet meer geacht kan worden altijd de bevolking als ge
heel te vertegenwoordigen. Van een levende wisselwerking tus
sen de instelling en haar achterland is bovendien ook niet altijd 
in opvallende mate sprake. De democratisering te baseren op 
de organen en raden van het georganiseerde particulier initia
tief moet dan ook als onvoldoende worden aangemerkt. Wei 
wordt in zoverre het beginsel van de democratische inspraak 
in de planning nagestreefd, dat de opbouw van de planning 
sterk gedecentraliseerd is. Wanneer dan ook aan de voet van de 
planning de democratisering werkelijk effectief zou zijn, zou 
de voorgestelde procedure belangrijk aan waarde winnen. Ver
der moet gewezen worden op de openbaarheid van vergaderin
gen en adviezen van de organen en raden, terwijl de betrokken
heid en participatie systematisch moet worden bevorderd door 
voorlichting en opbouwwerk. 

Uit de voorgestelde planprocedure in de wet Gezondheidsvoor
zieningen blijkt, dat van werkelijke democratisering nauwelijks 
sprake is. De decentralisatie van de planning gaat niet verder 
dan de provincie. Van locale en/of regionale plannen wordt niet 
gerept. Nog minder wordt gerept van actieve betrokkenheid van 
de bevolking bij de planning van de voorzieningen, die voor 
henzelf bestemd zijn. 
De ontwerpers van deze Proeve zijn uitgegaan van een der be
langrijkste ideeen, die ook in het memorandum werden gesteld, 
n.I. dat het terrein van de maatschappelijke en sociaal-culturele 
ontwikkeling gedragen moet worden door de bevolking. Zelf
werkzaamheid, medezeggenschap en participatie van de bevol
king staan dan ook in de wet voorop. 
In artikel 5 van de proeve van wet worden een aantal bepalin
gen voorgeschreven door middel waarvan de ontwerpers heb
ben getracht dit idee van de democratisering reeel in te bouwen 
in het systeem van de wet. Hoe dit nu zal functioneren wordt in 
de toelichting (biz. 206 punt 5) als volgt omschreven: 
'Dit geschiedt op de eerste plaats door de verplichting tot in
schrijving in een centraal register, hetgeen slechts kan geschie-



den, indien de instelling voldoet aan bepaalde eisen van onder
steuning door de bevolking. Nieuwe instellingen worden aileen 
dan ingeschreven indien bij het verzoek om inschrijving duide
lijk kan worden aangetoond, dat zulks inderdaad het geval is. 
Aan nieuwe zowel als bestaande instellingen wordt voorts de 
eis gesteld van het houden van openbare vergaderingen, waarin 
verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid, de re
sultaten van het werk kunnen worden beoordeeld en waarin de 
plannen voor de toekomst worden voorgelegd. Instellingen die 
niet aan deze eisen kunnen voldoen, worden niet ingeschreven 
en kunnen, indien zij eerder waren ingeschreven, van de lijst 
worden geroyeerd. 
Om in het centraal register ingeschreven te kunnen worden 
behoeven de instellingen geen rechtspersoonlijkheid te bezit
ten, op voorwaarde echter, dat zij overigens voldoen aan de
zelfde eisen welke ook voor rechtspersonen gelden. Hierdoor 
wordt het voor initiatiefgroepen en actiegroepen mogelijk om 
op basis van de wet hun ondernemersschap waar te maken. 
De inschrijving in het centraal register geeft n.l. belangrijke 
rechten. Het belangrijkste is wei het recht om deel te nemen 
aan het beleidsoverleg en planningsberaad in de plaatselijke of 
regionale raden voor de maatschappelijke en sociaal-culturele 
ontwikkeling (andere naam voor de thans zo genoemde organen 
voor overleg en advies). De bovenbeschreven systematiek is niet 
aileen van toepassing op plaatselijke of regionale instellingen, 
maar is consequent doorgetrokken naar aile niveaus en geldt 
derhalve eveneens voor provinciale en landelijke instellingen'. 

Aan het slot van dit punt mag geconcludeerd worden, dat de 
Proeve het meest van de drie getoetste ontwerpen beantwoordt 
aan de eis van democratisering overeenkomstig grondlijn 2. 

3. Sociale planbureaus 
In het memorandum worden de functies van sociale planning 
en onderzoek toevertrouwd aan de zogenaamde organen van 
overleg en advies. De wet gezondheidsvoorzieningen kent geen 
afzonderlijke voorzieningen voor de planning en het wetenschap
pelijk onderzoek op de bedoelde terreinen. 
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De 'Proeve' stelt voor dat - althans op provinciaal en nationaal 
niveau- afzonderlijke instituten voor de planning worden ge
creerd. Een stap in de goede richting dus. 

4. Functionele en financiele bereikbaarheid 
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Gesteld kan worden, dat op het terrein van de volksgezondheid 
via de A.W.B.Z. een ontwikkeling op gang is gebracht, waarbij 
de door ons voorgestane scheiding tussen de functionele be
reikbaarheid en de financiele bereikbaarheid wordt geeffec
tueerd. De A.W.B.Z. kan krachtens art. 6 lid 3 oak van toepas
sing worden verklaard op 'als categorieen van inrichtingen of 
als verstrekkingen aangewezen vormen van maatschappelijke 
dienstverlening'. Dit is al geeffectueerd bij de reeds eerder ge
noemde 'Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening'. 
In deze Verstrekkingenwet is derhalve oak door de bewinds
lieden van C.R.M. het beginsel van de scheiding tussen het be
leid inzake de functionele bereikbaarheid en de financiele be
reikbaarheid. Wij kunnen dit oak lezen in de toelichting op 
het antwerp van Wet Gezondheidsvoorzieningen, waar in para
graaf 5 inzake de raakvlakken met andere beleidssectoren door 
Staatssecretaris Kruisinga wordt opgemerkt, dat de bewinds
lieden van C.R.M. bij dit antwerp oak van dezelfde gedachten 
uitgaan als leidraad was bij het antwerp van wet ziekenhuis 
(gezondheids) voorzieningen, n.l. dat het beleid met betrekking 
tot de voorzieningen niet afhankelijk mag zijn van de wijze van 
financiering. 
Naast het feit van deze Verstrekkingenwet, die derhalve is ge
baseerd op de A.W.B.Z. zou men zich kunnen voorstellen, dat 
de werking van de A.W.B.Z. wordt uitgebreid tot het hele ter
rein van de maatschappelijke dienstverlening, maar dan zou 
de naam in de wet wei moeten veranderen. Dan gaat het immers 
niet meer om bijzondere ziektekosten aileen, maar oak om kos
ten van diensten, verleend aan mensen, die niet ziek zijn. Als 
deze uitbouw van de A.W.B.Z. niet mogelijk zou zijn, zou oak 
een oplossing kunnen zijn, dat er een aparte financieringswet 
komt voor die functies, die niet krachtens art. 6 lid 3 van de 
A.W.B.Z. kunnen worden gefinancierd, terwijl trouwens bij uit
breiding van de A.W.B.Z. in de door ons gesuggereerde zin er 



altijd nog behoefte blijft aan een financieringswet voor de 
welzijnsfuncties, anders dan gezondheidszorg en maatschappe
lijke dienstverlening. Voorstellen als door ons hier bedoeld ont
breken zowel in het memorandum als in de Proeve. Wei worden 
voorstellen in uitzicht gesteld (memorandum) of gedaan (Proe
ve), waarin nog met het begrip subsidiering wordt gewerkt. Deze 
term subsidiering behoort eigenlijk tot het begrippenarsenaal, 
dat gehanteerd wordt in de ontwikkelingsfase van 'cause' tot 
'function'. Zodra de functie werkelijk maatschappelijk en poli
tick erkend wordt door middel van wetgeving moeten wij ook 
consequent over financiering gaan spreken. Deze werkstukken 
hebben deze consequenties niet getrokken en dat is ons inziens 
een groat bezwaar, dat tegen beide moet worden ingebracht. 

5. Flexibele regeling 
In het voorgaande is al gesteld, dat de wettelijke regeling zo
danig flexibel moet zijn, dat de ontwikkeling door kan gaan. 
Een wettelijke regeling is, als het ware, te beschouwen als een 
momentopname, gedaan op het tijdstip, waarop de regeling 
tot stand kwam. De regeling mag de ontwikkelingsgang, het 
proces, echter niet afbreken. Beter nog: de wettelijke rege
ling moet de bedding scheppen voor het proces, dat zich voort
zet. 
Wij stuiten hier op een belangrijk punt inzake de systematiek 
van de wetgeving, dat ook in nauwe relatie staat tot de ook 
door ons voorgestane scheiding tussen functionele bereikbaar
heid en financiele bereikbaarheid. De financiele bereikbaarheid 
dient door middel van een financieringswet gegarandeerd te 
zijn voor die categorieen van voorzieningen, die daartoe worden 
aangewezen. Deze categorieen van voorzieningen zullen pas wor
den aangewezen, als zij inderdaad naar de mening van de Mi
nister in maatschappelijk en politick opzicht in de samenleving 
worden ervaren en aanvaard als een belangrijke maatschappe
lijke functie. Om van deze aanwijzing gebruik te kunnen maken 
moeten de instellingen, die deze voorzieningen behartigen vol
doen aan bepaalde eisen en de instelling, die daaraan voldoet 
wordt erkend. Dat is een duidelijk en juist systeem, dat ook op 
basis van de A.W.B.Z. wordt toegepast. Het is daarom onlogisch 
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en onjuist om, zoals in de Wet Gezondheidsvoorzieningen wordt 
voorgesteld, alle voorzieningen te binden aan een vergunning, 
oak al zou deze voorziening niet of nag niet in aanmerking ko
men om te worden aangewezen als een categorie van voorzie
ningen, die vallen onder de werking van de financieringswet. 
Het is begrijpelijk, dat, gezien de investeringen in ziekenhuizen, 
voor de bouw van ziekenhuizen een vergunning nodig is. Zo is 
het in de Wet Ziekenhuisvoorzieningen geregeld. Het is echter 
verwerpelijk dit systeem van vergunningen oak van toepassing 
te verklaren op voorzieningen, waarvoor nauwelijks of in het 
geheel geen investeringen nodig zijn. Behalve de innerlijke 
tegenstrijdigheid in het systeem van de Wet Gezondheidsvoor
zieningen tussen enerzijds de consequente scheiding tussen 
financiele en functionele bereikbaarheid en anderzijds het ver
gunningsstelsel, zijn tegen dit systeem nag twee grate bezwa
ren in te brengen. In de eerste plaats is het een fundamentele 
inbreuk op de democratische vrijheid van de bevolking om ini
tiatieven te nemen, om organisaties in het leven te roepen e.d. 
overeenkomstig de eigen inzichten en behoeften. In de tweede 
plaats zal het oak psychologisch een grate barriere gaan op
werpen tegen het oak in de toelichting op dit antwerp van Wet 
uitgesproken belang van participatie van de bevolking in de 
gezondheidsvoorzieningen. 

Veel beter is al het systeem van de 'erkenning', zoals gevolgd 
in de Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstverlening. 
Nag soepeler echter lijkt ons de oplossing, zoals gesuggereerd 
door de 'Proeve', waarbij inschrijving in een centraal register 
als criterium voor betrokkenheid in de functionele ordening 
wordt aangehouden, waaraan als belangrijk recht deelneming 
aan het beleidsoverleg en het planningsberaad in de plaatse
lijke of regionale raden wordt verbonden. 
Niet slechts wordt geen enkele hinderpaal in de weg gelegd 
aan welke actiegroep of initiatiefgroep ook om een of ander 
initiatief tot ontwikkeling te brengen of experimentele vormen 
van hulpverlening te starten; neen, in het systeem van de 
'Proeve' kunnen actiegroepen oak mee gaan doen aan de of
ficiele planningsprocedures. Zij dienen zich aileen maar te Iaten 



inschrijven in het centraal register, hetgeen zal worden geef
fectueerd als zij kunnen aantonen, dat zij voldoen aan bepaalde 
eisen van ondersteuning door de bevolking. 
Dit voorstel spreekt sterk aan, omdat hierin de grondlijn van 
de flexibiliteit o.i. zo optimaal mogelijk wordt gehonoreerd, 
terwijl anderzijds ook de participatie van de bevolking in de 
welzijnszorg wordt gestimuleerd. 

V. Enkele conclusies en suggesties 
1. Het grote belang van de multi-functionele planning op het 

terrein van de welzijnszorg, waarbij de onderling meest ver
wante functies ook zo ge!ntegreerd mogelijk met elkaar 
gepland worden, is niet gediend met de afzonderlijke multi
functionele en mono-functionele planningprocedures voor de 
functies, behorende tot de werkgebieden van de Ministeries 
van C.R.M. en Volksgezondheid en Milieuhygiene. 
Beter ware het te streven naar gezamenlijke planningspro
cedures, in ieder geval voor die functies, die qua inhoud en 
intentie nauw aan elkaar verwant zijn. Dit zou kunnen wor· 
den geeffectueerd door de wetsvoorstellen voor de wettelijke 
regeling van de maatschappelijke dienstverlening en van de 
gezondheidszorg op een of andere wijze nauw aan elkaar te 
verbinden. 

2. De democratisering van de planning kan zowel in de voor
stellen van C.R.M. als van Volksgezondheid belangrijk ver
beterd worden. De 'Proeve' doet in dit opzicht een interes
sante poging. 

3. Landelijk althans bestaat er behoefte aan een Sociaal-Plan
bureau, als voorgesteld door de Commissie de Wolff. De in
stelling van een 'Wetenschappelijke Raad voor het regerings
beleid' (zie M. v. T. begroting van Algemene Zaken 1972) 
vraagt in ieder geval om een voltooiing van dit goede plan 
met een Sociaal Planbureau voor informatie naar de regering 
toe. Minstens zo belangrijk is echter de betekenis van een 
Sociaal Planbureau voor het welzijnsbeleid als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van overheid, particulier initiatief en 
bevolking. 
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4. Onderzocht zou moeten worden of de A.W.B.Z. gewijzigd 
zou kunnen worden in die zin, dat het niet meer aileen een 
financieringswet is voor de ziektekosten, maar voor het ge
hele pakket van voorzieningen op het terrein van de gezond
heidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. 
Daarnaast zou dan nog behoefte bestaan aan een financie
ringswet voor de andere welzijnsvoorzieningen, die ook als 
een maatschappelijke functie worden erkend. 
SubsidH!ring dient te worden gehandhaafd voor die voor
zieningen, die nog in de ontwikkelingsfase van 'cause' tot 
'function' verkeren. 

5. Grote zorg moet worden besteed aan de flexibiliteit van de 
wettelijke regeling. 
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DE VERHOUDING TUSSEN NEDERLAND 
EN DE WEST 

door Dr. H. Riemens 

De gedachten die in Nederland bestaan met betrekking tot de ver· 
houding tot Suriname en de Nederlandse Antillen zijn in de laatste 
maanden in een stroomversnelling terecht gekomen. Die stroom
versnelling heeft zich in de eerste plaats in het Nederlandse parle· 
ment voorgedaan en zij komt duidelijk tot uiting in het verslag van 
de commissie-van Lier die in de zomer en nazomer van 1971 de 
West bezocht en uitvoerige contacten had met commissies uit de 
Staten van Suriname en de Nederlandse Antillen. Het komt hierop 
neer, dat de commissie-van Lier aandrong bij de volksvertegenwoor
digingen in Suriname en de Nederlandse Antillen op een voorbe
reiding van de herziening van de staatkundige verhouding tussen 
de drie rijksdelen, zoals die is neergelegd in het Statuut voor het 
Koninkrijk van 15 december 1954. 
Tot dusverre, en met name in de regeringsperiode van het kabinet
de Jong, was de opvatting van de meerderheid der kamerleden 
in Nederland steeds deze geweest, dat men initiatieven ten aanzien 
van de herziening van het Statuut voor het Koninkrijk overliet aan 
de regeringen van respectievelijk Suriname en de Nederlandse An
tillen - al was inhaerent aan deze houding, dat men zich welwil
lend zou opstellen ten aanzien van zodanige initiatieven, en dat men 
ook verwachtte dat de Nederlandse regering een zodanig stand
punt zou innemen. 
De redenen, die de meeste Nederlandse parlementariers ertoe heb
ben gebracht, een positief standpunt in te nemen met betrekking 
tot een meer zelfstandig worden van Suriname en de Nederlandse 
Antillen zijn verschillend van aard. Mr. Th. J. A. M. van Lier om
schreef de bezwaren als volgt: 
'Wij zijn van mening, dat het zowel in het belang van de Neder
landse Antillen als van Nederland noodzakelijk is naar nieuwe 
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vormen te streven. Wij geloven, dat de beperkingen, die het Sta
tuut in zijn huidige vorm zowel voor de Nederlandse Antillen als 
voor Nederland kent zullen moeten verdwijnen. 
Die beperkingen zijn er nu voor de Nederlandse Antillen naar onze 
mening duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld doordat de Koninkrijks
regering en het Koninkrijksparlement, wat in feite als het op de 
beslissing aankomt wil zeggen de Nederlandse regering en het Ne
derlandse parlement, ailes te zeggen hebben over de buitenlandse 
betrekkingen en de defensie van de Nederlandse Antillen en b.v. 
ook over de waarborgen van de fundamentele menselijke rechten 
en vrijheden en ook over een zo gewichtige binnenlandse aange
legenheid als de benoeming van de gouverneur. Naar onze mening 
klopt deze overheersende positie van Nederland steeds minder met 
de verlangens van het Antilliaanse volk en met de wil van het 
Nederlandse volk. 
Het Statuut legt echter ook beperkingen op aan de zelfstandigheid 
van Nederland. Door artikel 43 van het Statuut, waarbij het waar· 
borgen van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, van 
de rechtszekerheid en van de deugdelijkheid van het bestuur aan 
het Koninkrijk is toevertrouwd, kan Nederland in feite gedwongen 
worden in de interne verhoudingen van de Nederlandse Antillen en 
Suriname in te grijpen, eventueel zelfs gewapenderhand. Dit wordt 
door het Nederlandse volk eigenlijk niet !anger begrepen en aan· 
vaard. Aile grote Nederlandse partijen hebben dan ook ernstige be
zwaren tegen artikel 43. Maar het schrappen van artikel 43 kan 
aileen als men de zelfstandigheid van de Nederlandse Antillen en 
van Suriname tot uitgangspunt gaat kiezen voor de onderlinge 
verhoudingen. 
Bovendien geloven wij, dat de Nederlandse Antillen steeds meer 
hun plaats zuilen willen vinden in het dee! van de wereld, waarin 
zij zich nu eenmaal bevinden, nl. in het Caribisch gebied en op de 
rand van Zuid-Amerika. Om die plaats te vinden zullen de Neder
landse Antillen toch steeds meer zelfstandig willen kunnen hande
len en hun staatkundig lot meer en meer in eigen hand nemen'I). 

Deze bezwaren culmineren, voor wat Nederland betreft, in artikel 
43 van het statuut dat de last van het waarborgen van onder meer 
de deugdelijkheid van het bestuur aan het Koninkrijk, en dus in 
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t- feite aan Nederland oplegt, wat weer kan Ieiden tot het ingrijpen, 
s gewapenderhand, van Nederlandse troepen voor de ordehandhaving 

op de Nederlandse Antillen - gelijk het geval was bij de brand-
e schatting van Willemstad in mei 1969. 
;- Maar er leven in Nederland nog wei andere bezwaren tegen het 
e Statuut. Er heerst een toenemend gevoelen, dat de ongeremde toe-
~- lating van Surinamers en Antillanen in Nederland schadelijke ge-
e volgen heeft voor de arbeidsmarkt en dat een zodanige toelating 
'· eerst afgeremd zou kunnen worden wanneer het Statuut herzien 
r1 of van de baan zou zijn. Wij Iaten daar of aan dit laatste vereiste 
~- inderdaad voldaan zou moeten zijn alvorens de Nederlandse auto-
g riteiten maatregelen ter bescherming van de arbeidsmarkt met be-
t trekking tot de toelating van Surinamers en Antillanen zouden 
t kunnen nemen; voor ons is het voldoende te constateren dat deze 

gedachte wei in ruime kring bestaat. 
:l Er wordt ook wei verondersteld, dat de wens om de banden met de 

West losser te maken en Suriname en de Nederlandse Antillen zelf-
1 standig te zien worden, verband houdt met een andere wens, name-
1 lijk om de ontwikkelingssamenwerking met deze Ianden te vermin-
1 deren en misschien zelfs wei te beeindigen. Deze gedachte vindt 
1 men echter niet terug bij de Commissie-van Lier, wier voorzitter 

opmerkte: 'Ook wil ik graag met veel nadruk onze uitspraak her
halen, dat zelfstandigheid ook van de Nederlandse Antillen naar 
onze mening in het geheel niet inhoudt, dat de banden met Neder
land zouden moeten worden verbroken. Dat zou naar onze mening 
niet aileen niet nodig, maar ook niet wenselijk zijn. Wij erkennen 
volledig, dat de banden met Nederland met name voor de Neder
landse Antillen van grote betekenis kunnen zijn. Maar bij het ver
krijgen van zelfstandigheid van de Nederlandse Antillen hoeven 
naar onze mening die banden echt niet te verdwijnen. Men kan 
denken aan een gemenebestverhouding, of een soort dominion
status. Binnen zo'n raamwerk kan men zich velerlei oplossingen 

I) Handelingen der Staten Generaal Zitting 1971-1972 - II 569 
pag 2-3 (Verslag van de besprekingen tussen een delegatie van 
de vaste Commissies voor Suriname en de Nederlandse Antillen 
van de Eerste en Tweede Kamer en de Centrale Commissie uit 
de Staten van de Nederlandse Antillen). 

21 



denken, die heel best verschillend kunnen zijn voor de Nederlandse 
Antillen en voor Suriname.!). 
De veranderde houding van de Nederlandse parlementarit-!rs heeft 
zowel in Suriname als op de Nederlandse Antillen veel opschud
ding verwekt. De bezwaren in Suriname kwamen in de eerste plaats 
van Hindoestaanse zijde, waar men bevreesd is voor raciale on
lusten tussen Creolen en Hindoestanen zodra de tegenwoordige 
banden met Nederland ten einde zouden komen en Suriname zelf
standig werd. De Heer J. Lachmon van de Verenigde Hindoestaanse 
partij wees nog op andere, meer formele bezwaren en hij betwistte 
Nederland het recht om het Statuut eenzijdig te willen beeindigen. 
Hij gaf echter ook te verstaan dat de Verenigde Hindoestaanse Par
tij mee zou werken aan de zogenaamde Koninkrijkscommissie die 
een herziening van het Statuut zou moeten voorbereiden. 
De bezwaren aan de Antillaanse zijde kwamen al dadelijk aan het 
Iicht toen de commissie-van Lier overleg pleegde met de Centrale 
Commissie uit de Staten van de Nederlandse Antillen. In de eerste 
plaats wilde men niet aan een termijn worden gebonden; de com
missie-van Lier had in Suriname verklaard dat wanneer men daar 
dacht aan zelfstandigheid tegen het midden van de jaren '70, dit voor 
Nederland, althans de Nederlandse parlementariers, wei aanvaard
baar zou zijn. Thans sprak de Heer van Lier van van besluitvorming 
op redelijke korte termijn. 
Een tweede bezwaarpunt bij de leden van de Antillaanse Staten 
was, dat Suriname en de Nederlandse Antillen steeds door Neder
land op een grote hoop worden gegooid; er moesten bilaterale be
sprekingen komen tussen Nederland en de Antillen, zo goed als er 
ook bilaterale besprekingen waren tussen Nederland en Suriname. 
Ook hierin kon de commissie-van Lier meegaan met de Antillaanse 
verlangens. 
Er was echter nog een derde bezwaarpunt, dat heel duidelijk werd 
gedefinieerd door het Statenlid Rigaud. 'Geopolitisch en in verband 
met de internationale belangen van deze regio, zijn onafhankelijke, 
werkelijk soevereine Nederlandse Antillen onmogelijk. Lagen wij 
verder in de Indische Oceaan, lagen wij bij de Maladiven of ten 

I) Handelingen, t.a.p., pag 3. 

22 



Oosten van Guam, dan ware dit misschien mogelijk geweest. Maar 
wij liggen in een gebied, waarin de belangen van grote mogend
heden een enorme rol spelen. Wij moeten ons daarom geen waan
denkbeelden vormen. Wij weten en realiseren ons dat om deze rede
nen een werkelijke onafhankelijkheid voor de Nederlandse Antil
len niet mogelijk is. Er zijn in deze omtrek grote landen, die geen 
machtsvacuum op korte afstand van hun kusten zullen duldeni). 
Een machtsvacuum zou namelijk ontstaan, wanneer de 250.000 
Antillanen zelf zouden moeten zorgen voor hun defensie - een 
klaarblijkelijke onmogelijkheid volgens aile aan het woord zijnde 
Antillaanse Statenleden. 

Sedert het bezoek van de commissie-van Lier is alweer geruime 
tijd verlopen. lntussen heeft minister Nelissen namens de Neder
landse regering duidelijk gemaakt, dat het niet in de bedoeling der 
regering ligt om eenzijdig maatregelen te treffen tot opheffing van 
het Statuut. De vraag blijft echter bestaan, wat dan wei de beste 
koers is. 
Het wil ons voorkomen, dat Nederland aan de Antillaanse beden
kingen voile aandacht moet schenken en dat dientengevolge niet 
gestreefd mag worden naar een oplossing voor Suriname en de Ne
derlandse Antillen. Het eerste land zal weilicht streven naar vol
komen onafhankelijkheid maar voor het laatste land zou een zo
danige oplossing een schijn-oplossing zijn en aileen maar de over
gang inluiden naar de annexatie bij een Zuid-Amerikaanse staat. 
Hier ligt duidelijk een stuk Nederlandse verantwoordelijkheid om 
naar een tussen-oplossing, dominion-status waarschijnlijk, te stre
ven waarbij de band met Nederland hechter zou blijven dan in het 
geval van Suriname wenselijk of noodzakelijk zou zijn. Nederland 
moet dan wei breken met de traditie, welke geen onderscheid 
maakt tussen de behandeling van Suriname en die van de Neder
landse Antillen, doch dit is niet het grootste euvel. 
Uit het optreden van de commissie-van Lier is nog dit gebleken. 
Het feit, dat men van Nederlandse parlementaire zijde een eind 
aan het Statuut wil maken, heeft in zowel Suriname als de Neder-

I) Handelingen, t.a.p., pag. II. 
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landse Antillen grote deining bezorgd. Inderdaad is wat voor Neder
land een tamelijk ondergeschikte kwestie is, voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen een zaak van 'to be or not to be'. Nederland 
kan zich ons inziens dan ook beter toeleggen op luisteren naar de 
verlangens der anderen dan op het luide verkondigen van eigen 
meningen terzake. 
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ENKELE GEDACHTEN NAAR AANLEIDING VAN HET BOEK 
'NEDERLAND IN DE EERSTE WERELDOORLOG I' 1) 

door Drs. B. Woelderink 

Als bewerker van 19de en 20ste eeuwse geschiedbronnen heeft mr. 
dr. C. Smit de afgelopen jaren een grote faam verworven. Zijn be
langstelling heeft zich onder meer gericht op de dekolonisatie van 
het voormalige Nederlands-Indie. Bekend zijn van zijn hand 'De 
Indonesische quaestie' (1952) en 'De liquidatie van een imperium' 
(1962). In dit verband mag trouwens niet onvermeld blijven zijn 
bemiddelingsrol rond de publicatie van het Dagboek van prof. dr. 
ir. W. Schermerhorn. Dit Dagboek bevatte Schermerhorns impres
sies tussen 20 september 1946 en 7 oktober 1947, gedurende welke 
periode hij voorzitter van de Commissie-Generaal was. In 1956 
werd de integrale publicatie te verzorgen door dr. Smit min of 
meer door de regering geblokkeerd. Smit schreef toen zelf 'Het 
akkoord van Lingadjatti' (1959), dat op Schermerhorns dagboek 
gebaseerd was. Eerst kort geleden - er leven gevoeligen onder 
ons! - heeft volledige publicatie kunnen plaats vinden2) nadat 
terzelfder tijd, op grond van aanhoudende drang, door de regering 
aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis de opdracht 
is verstrekt om een bronnenpublicatie te doen verzorgen over de 
Nederlands-Indonesische betrekkingen van 1945 tot 1950. 

Van dezelfde Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis heeft 
dr. Smit de opdracht ontvangen om een bronnenpublicatie te ver-

1) Mr. Dr. C. Snti:t: 'Nederland in de eerSite Wereldoorlog deel I, 
Het Voorspel 1899-1914; uitg. Wolters-Noordhof; prijs f 37,50. 

2) 'Het Dagboek van Schermerhorn', geheim verslag van prof. dr. ir. 
W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Ne
derlands Indit~; publikatie van het Nederlands Hist. Genootschap; 
door mr. dr. C. Smit; uitg. Wolters Noordhoff, Groningen. 
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zorgen over Nederlands buitenlandse politiek van 1899 tot 1914. 
Met grate regelmaat zijn daarover van zijn hand in de grate R.G.P. 
reeks vier delen verschenen. Met zo'n bronnenpublicatie bereikt 
men echter maar een zeer beperkt publiek. Derhalve is het een 
verstandige opzet van de auteur geweest om deze interessante 
periode uit onze buitenlandse betrekkingen nader te bewerken in 
een vorm, die genietbaar is voor allen die belangstelling hebben 
voor de behandelde materie. 

Dat deel is nu verschenen als eerste in een serie van drie; het 
draagt de ondertitel 'Het Voorspel', het bevat dezelfde periode 
als de bronnenuitgave en vormt de inleiding op de beschrijving 
van Nederland's positie tussen de mogendheden in de eerste we
reldoorlog. 
We mogen en passant wei opmerken, dat de emotie waarmee de 
publicatics rand het recente Indische verleden gepaard gaan en de 
grate ophef die b.v. (terecht!) gemaakt is van de eerste delen van 
het werk van prof. dr. L. de Jong over Nederland in de tweede 
wereldoorlog, op geen enkele wijze te vergelijken zijn met de 
geruisloze ontvangst van Smits 'Voorspel' en zijn daarmee cor
responderende bronnenpublicatie. 
We moeten die ontvangst niet zozeer wijten aan het feit dat de 
stijl van Smit straffer en zijn compositie juist wat Iasser, evenwel 
oak minder finalistisch, is dan bij De Jong, maar omdat hij ons 
verplaatst naar een wereld die totaal schijnt te verschillen van de 
onzc, die althans geen emotie meer opwekt. En dat is merkwaar
dig, want een niet onbelangrijk deel van de Nederlandse bevolking 
kent die periode v66r 1914 nag uitstekend. Zij is er geheel in op
gevoed! Anderzijds zijn de handelende figuren uit die dagen repre
sentanten van een zover verleden, van het Britse imperium, van 
het Duitse keizerrijk en van de Russische Tsaar, dat het begrij
pelijk wordt dat die periode hoewel zij zich afspeelt tot aan het 
heden binnen een mensenleeftijd, geen werkelijke binding met 
onze eeuw meer heeft. 

Alhoewel een bronnenpublicatie over Nederlands buitenlands be
leid van rand 1900 dus geen emotie meer veroorzaakt, men wachte 
zich er voor daaruit af te leiden, dat het om een weinig interessante 

26 



1 

·-

:1 
s 
e 
·-
g 
,_ 
:-
n 
j-
:t 

t 

e 
e 

periode gaat. Nederland mag destijds geloofd hebben in de heilig· 
heid van het neutraliteitsbeginsel, waardoor zij zich angstvallig 
buiten politieke verbintenissen hield, onze regering onthield zich 
niet van een buitenlands beleid, dat een Salomo's wijsheid ver
eiste. Het evenwichtig balanceren tussen Engeland en Duitsland 
heeft dr. Smit als thema aan zijn studie gegeven. Een doorgaans 
niet eenvoudige zaak, zeker niet wanneer de publieke opinie zich 
fel tegen ecn van beide naburen richtte. Dat was het geval in de 
eerste door Smit bcschreven jaren, toen de Boerenoorlog duidelijke 
aversie tegen Engeland veroorzaakte. Maar ondanks Kuyper's in
nerlijke voorkeur voor Duitsland, heeft hij als minister-president 
(1901-1905) en in die functie zijn Minister van Buitenlandse Zaken 
dominerend, toch geen breuken durven veroorzaken. Voor Enge
land en Nederland was het trouwens een gelukkige zaak, dat Kuy
per goede sier kon maken door president Kri.iger uit Portugees 
Afrika op te halen. De anti-rcvolutionaire staatsman was vrijwel 
de enige Nederlandse bewindsman in de door Smit beschreven 
periode, die een meer actieve zo men wil een meer opzichtige bui
tenlandse politick voerde met veel reizen naar her en der. Voor 
de andere staatslieden waren de woorden van oud-minister De 
Beaufort richtsnoer toen deze bij de begrotingsbehandeling van 
1905 zich uitsprak met de kenmerkende woorden 'een goede ver
standhouding met alle mogendheden, maar geen nauwe verstand
houding met een van hen'. Deze grondstelling van onze politick 
impliceerde ook tussen de steeds regelmatiger elkaar opvolgende 
crises die de internationale verhoudingen in Europa teisterden, dat 
wij in geen conflict partij kozen en ons onafhankelijk bleven op
stellen. 
Uiteraard, Smit vestigt daar de aandacht niet op, was een derge
lijk beleid binnenslands slechts realiseerbaar doordat de dcmocra
tische evolutie aan dit terrein nog niet toegekomen was. Mij staat 
uit de herinneringen van dr. H. W. Tilanus nog bij, dat deze ook 
voor de periode van tussen de beide wereldoorlogen de invloed 
van het parlement op Buitenlandse Zaken als uiterst gering be
stempelde. Vrijwel alle buitenlandse gezanten die bij Smit aan 
het woord komen verwonderen zich over de geringe belangstelling 
voor en de magere kennis van de buitenlandse ontwikkelingen 
bij de Nederlanders waarmee zij in aanraking kwamen. Wij schij-
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nen op dit punt onze schade goed ingehaald te hebben, wanneer 
we althans geloof hechten aan de opmerkingen van de heer Luns 
in zijn onlangs door Michel van de Plas opgetekende herinnerin
gen3). Bij voortduring laat Luns blijken hoe onaangenaam hij de 
toenemende bemoeizucht van het parlement en van groepen daar
buiten met zijn beleid vond. Daarbij chargeert hij wei een beetje. 
Er is nog geen Nederlands kabinet gestruikeld over buitenlands 
beleid in Luns periode. Die eer is nog voorbehouden aan onder
werpen als woningbouw, belastingen etc. 

Eigenlijk is de houding van de Nederlander ten opzichte van het 
defensiebeleid minstens zo interessant om te peilen hoe hij zijn 
relatie tot het buitenland en in de internationale politiek ziet. 
In het boek van dr. Smit nemen defensie-aangelegenheden terecht 
een grote plaats in. Hoe immers de neutraliteit in die dagen plau
sibel gemaakt worden zonder een acceptabele verdediging ter land 
en ter zee en dat laatste zelfs in dubbel opzicht namelijk voor het 
moederland en voor Indie. Maar de Nederlander liep niet bar warm 
voor zijn defensie - ontwaren we daar niet een constante? -; 
of hij was van nature anti-militairistisch of hij beschouwde vooral 
de verdediging ter land toch als nutteloos. Roepen we aileen maar 
in de herinnering hoe Schaepman in 1901 de enige Rooms-Katho
lieke vertegenwoordiger was die voor de militiewet stemde. Uiter
aard speelden er bij dit wetsontwerp ook andere argumenten mee, 
maar we kunnen na lezing van wat Smit over onze defensie zegt 
toch wei concluderen, dat Colijn eigenlijk de eerste in een lange 
rij ministers was die met vaardigheid belangrijke verbeteringen 
door het parlement wist te krijgen. De oorlog stond toen ook 
voor de deur. 
Veeleer zochten de Nederlandse politici van die dagen het in de 
adhesie aan en de uitbreiding van het volkenrecht. Zo waren we 
er trots op dat de vredesconferenties in Den Haag gehouden wer
den, en onze diplomatieke beleefdheid ging zover dat we afstand 
deden van de regel dat de conferenties gepresideerd werden door 
de vertegenwoordiger van het land waar ze gehouden werden, ten-

3) Luns: 'Ik herinner mij ... ', vrijmoedige herinneringen van mr. 
J. M. A. H. Luns zoals verteld aan Michel van der Plas, Sijthoff 1971. 
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gunste van de initiatiefnemer Rusland. De geest van Asser en an
dere volkenrechtsgeleerden was vaardig. Smits boek laat duidelijk 
zien hoe vaak zij door de organen van de Kroon geraadpleegd 
werden en hoe vaak er naar hun adviezen geluisterd werd. De oar
log van 1914 meer gevreesd dan verwacht verstoorde vele illusies. 
Door het oog van de naald wist Nederland zijn neutraliteit te be
waren. Daarover hoopt dr. Smit in twee volgende delen te pu
bliceren. 

Tot slot nag een technische kwestie. Roever kan men gaan met de 
verstrekking van opdrachten om een bepaald beleid aan een weten
schappelijk historisch onderzoek te Iaten onderwerpen. De vraag
stelling is weer actueel geworden, omdat de vaste Commissie voor 
buitenlandse zaken van de Tweede Kamer n.a.v. de oprakeling van 
de Nieuw-Guinea kwestie tot in 1962 de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Wetenschapsbeleid verzocht heeft om een wetenschap
pelijk onderzoek. De regering heeft over deze aangelegenheid het 
advies gevraagd aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschie
denis. Deze heeft de zaak formeel behandeld door ten eerste te 
stellen: een wetenschappelijk onderzoek is aileen uitvoerbaar als 
alle binnenlandse en buitenlandse archieven zonder beperking toe
gankelijk zijn, en ten tweede zich te distancieren van elke directe 
politieke aanleiding voor een wetenschappelijk onderzoek. Op 
grand van dit advies behoeft de regering de Kamer niet tegemoet 
te komen. Maar er zijn nag meer argumenten te noemen: de op
dracht voor de bewerking van de periode 1945/49 is eerst onlangs 
verstrekt. Een goede behandeling van de Nieuw-Guinea problema
tiek zonder dat de daaraan vooraf gaande souvereiniteits over
dracht met haar voorgeschiedenis bewerkt is, lijkt mij niet prac
tisch. Oak zou het merkwaardig zijn om voor een bepaald gedeelte 
van het beleid tot en met 1962 aile archieven open te zetten, ter
wijl voor alle andere zaken practisch op zijn minst een dertig 
jaren termijn wordt aangehouden. 
Was de Kamercommissie dan zo buiten de realiteit dat zij over 
dit alles heen gezien heeft? Ik dacht het niet. Er was een duidelijke 
aanleiding voor haar vraag. De discussie over het Nieuw-Guinea 
beleid is niet in de laatste plaats veroorzaakt door de vrijmoedige 
herinneringen van de heer Luns, zeer leesbaar, maar geschreven 
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vanuit een zo grote zelfverzekerdheid, dat ook bij de welwillende 
lezer een gevoel van irritatie bij tijd en wijle niet onderdrukt kan 
worden. Ret is trouwens interessant op te merken hoe in zo'n 
opwellende discussie met name de televisie bij voortduring oude 
prominenten als de heren Drees sr. en Romme opduiken, die dan 
hun visie op het gebeuren geven. Ret zal met het Nieuw-Guinea 
beleid wel net zo gaan als met de Indie kwestie, nadat iedereen alles 
verteld heeft, worden de archieven opengesteld. Zij mogen dan 
nog dienen tot bewijs van wat we reeds wisten. 
De clou van de zaak is, dat het beleid zelf opener zal moeten 
worden, willen we situaties als deze vermijden. Ret is te hopen 
dat de heer Biesheuvel, tijdens zijn premierschap, zich nog eens 
herinnert, dat hij vroeger voorzitter geweest is van een naar hem 
genoemde commissie met verdienstelijke gedachten over de pro
blemen van openheid en openbaarheid. 
Overigens behoeft de regering niet werkeloos te blijven in de zaak 
van het Nieuw-Guinea beleid en de verhouding met Indonesie. 
Men zou de gewoonte aan kunnen nemen b.v. op het departement 
van Buitenlandse Zaken van contemporaine geschiedbeoefening, 
waardoor zaken als conferenties en verdragen, die geen openbaar
heid vooraf dulden in verband met de onderhandelingspositie, na 
afloop op documentaire wijze behandeld worden door middel van 
publicatie van de officieel gewisselde stukken, de belangrijkste 
beleidsadviezen etc. Ret mag wellicht op deze manier niet weten
schappelijk heten in de zin van behandeling onder toezicht van 
de Rijks Commissie voor Vaderlandse Geschiedenis, het geeft 
reeds een voorlopige verduidelijking van het beleid die zeker door 
erop volgende discussie waardevolle elementen kan opleveren. 
Men probere het eens met de conferentie van Geneve! 

Drs. B. Woelderink; geb. 1937; studeerde geschiedenis (R.U., 
Utrecht) is werkzaam op het gemeente-archief te Rotterdam; 
bestuurslid van de Lohmanstichting; gemeenteraadslid te 
Krimpen a/d IJssel. 
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RET ONTWERP VAN WET OP DE GEWESTEN 

door J. H. Reinders 

Bij Koninklijke Boodschap van 7 april 1971 is bij de Tweede Ka
mer der Staten Generaal het wetsontwerp inzake de gewestelijke 
indeling van ons land ingediend. 
Deze wet beoogt mogelijk te maken dat de raden van twee of meer 
gemeenten bij gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam 
- genaamd 'Gewest' - instellen ter behartiging van een geheel 
van belangen, ten aanzien waarvan, met het oog op een evenwich
tige ontwikkeling in het gebied van die gemeenten, eenheid van 
beleid noodzakelijk is. 

Men kan stellen dat dit wetsontwerp een zeer lange voorgeschie
denis heeft gehad en het kan voor een goed begrip van de achter
grond van waaruit het antwerp is voortgekomen nuttig zijn dat 
uit die lange voorgeschiedenis enkele punten in de herinnering 
worden teruggeroepen. 
De wijze waarop ons land gemeentelijk is ingedeeld vormt reeds 
vele tientallen van jaren een onderwerp van bestuurlijk gesprek. 
In die gesprekken zijn vele motieven gebruikt bijv.: een groeiende 
gemeente nadert met zijn bebouwing de eigen grenzen en onder
vindt deze als een barriere welke men uit de weg wil ruimen, 
voorts: twee gemeenten zijn aan elkaar vastgegroeid en de inge
zetenen ervaren deze grens niet als iets wezenlijks, en ook: te 
kleine gemeenten zijn te zwak om een aanvaardbaar voorzienings
patroon te verzorgen. 

Reeds Prof. Dr. J. T. Buys, bepleitte in zijn in 1887 uitgekomen 
toelichting en critiek op de grondwet, de instelling van een open
baar lichaam tussen de provincie en de gemeente, naar het voor
beeld van de Duitse Kreis. Deze gedachte vinden wij terug in 1929 
in de dissertatie 'Nieuwe vormen van decentralisatie' van de oud 
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burgemeester van Zaandam en oud minister van wederopbouw en 
volkshuisvesting: Dr. J. in 't Veld. 
Kennelijk had ook in die tussen liggende jaren het denken over 
dit vraagstuk niet stil gestaan. 
In de Gemeentewet van 1851 had Thorbecke reeds een tweetal ar
tikelen opgenomen inzake de samenwerking van gemeenten. Be
sturen van twee of meer gemeenten konden gemeenschappelijke 
belangen, inrichtingen of werken regelen na machtiging en onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Zomede de kosten uit een 
zodanige regeling voortvloeiende, werden door de kassen der be
trokken gemeenten naar het belang dat elk erbij had gedragen. 
Een van de grate bezwaren was uiteraard dat niet was voorzien 
in een afzonderlijk beheersorgaan van het gemeenschappelijk te 
regelen belang. 
Noodgedwongen gingen de gemeenten er veelal toe over de privaat
rechtelijke weg te betreden om toch hun doel te bereiken (exploi
tatie van buslijnen, gasfabrieken, electriciteitscentrales etc.) 
Prof. A. A. H. Struycken oefende op die gang van zaken critiek 
uit in zijn in 1912 gepubliceerde geschrift 'De gemeenten en haar 
gebied'. 
Men kan stellen dat de critiek zich niet richtte tegen een eventuele 
te geringe bestuurskracht van de gemeenten om in die tijd haar 
taak te vervullen, maar op het ontbreken van mogelijkheden, resp. 
het bestaan van juridische beletselen om haar taak uit te oefenen 
op een wijze welke staatsrechtelijk paste in ons bestuurssysteem. 
In 1922 werd de grondwet gewijzigd in dier voege dat de wetgever 
bevoegd werd de gemeentewet zodanig te wijzigen dat gemeenten 
voor de behartiging van een belang een gemeenschappelijk be
heersorgaan in het leven konden roepen en voorts dat onwillige 
gemeenten ook konden worden verplicht hun inbreng te geven. 
Hoe belangrijk deze verruimde mogelijkheden ook waren, de wet
gevende arbeid blijft toch veelal achter bij de groeiende maat
schappelijke behoeften. 

Reeds in 1935 stelde de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel een commissie in onder Ieiding van Prof. Dr. C. W. van 
der Pot, welke commissie moest bezien op welke wijze het bestuur 
in en rond de grate gemeenten kon worden verbeterd. 
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Ook toen is gepleit voor de instelling van publiekrechtelijke or
ganen die sterker waren dan gemeenschappelijke regelingen, doch 
niet tot gevolg hadden dat gemeenten werden opgeheven. Aan een 
zodanig orgaan zou dan de behartiging van een complex van be
langen in een bepaalde streek in en rond een grate stad moeten 
worden opgedragen. Een zodanig lichaam zou eigen financien 
moeten kennen terwijl de omvang van de bevoegdheden, zomede 
de samenstelling en inrichting van het bestuur van het orgaan 
voor elk voorkomend geval bij afzonderlijke wet zou moeten wor
den geregeld. Door deze mogelijkheid te scheppen werd tevens 
tegemoetgekomen aan de opgekomen behoefte om de samenwer
king niet te beperken tot de gemeenten, maar daarbij ook andere 
organen, als provincies en waterschappen tc betrekken, terwijl 
ook de wenselijkheid werd bepleit om met privaatrechtelijke 
rechtspersonen samen te werken. 
Het was tijdens de Duitse bezetting dat in 1941 door de toenma
lige secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse 
Zaken een regeling werd vastgesteld waarbij gemeenten met an
dere publiekrechterlijke lichamen alsook met stichtingen, vereni
gingen, maatschappijen en natuurlijke personen gemeenschappe
lijke belangen konden behartigen. 
Dit besluit zag als het 'Doelcorporatiebesluit' het leven, doch is 
wegens de abnormale omstandigheden waarin het Nederlandse 
volk leefde, uiteraard weinig toegepast. 
Na de bevrijding werd deze regeling ingetrokken. 

De probleemstelling bleef uiteraard levensgroot bestaan en na 
de bevrijding werd alras een commissie ingesteld onder leiding 
van Prof. Mr. A. Koelma, destijds burgemeester van Alkmaar. 
Ook deze commissie beplcitte de instelling van een publiekrech
telijk orgaan tussen de gemeenten en de provincie, welk lichaam 
in het door deze commissie uitgebracht rapport 'district' werd 

genoemd. 
Ook deze commissie had in de eerste plaats tot taak de situatie 
rond de grate stedelijke gemeenten te bezien waarbij de regering 
voor ogen stand de annexatie van kleinere gemeenten zoveel mo
gelijk te voorkomen. 
Uiteraard stuitte de commissie onmiddellijk op de bestaande wet-
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telijke bezwaren en wei met name dat wei aangewezen belangen 
konden worden behartigd bij gemeenschappelijke regeling, doch 
dat een geheel van belangen, een belangen-complex, waarvan toch 
in een conurbatie kon worden gesproken, niet in een regeling kon 
worden ondergebracht. 
Vandaar die vierde bestuurslaag van de commissie Koelma tussen 
provincie en gemeente. 
Het district zou - in de gedachte van deze commissie - worden 
bestuurd door een districtsraad, gekozen uit de burgerij, en aan
gevuld met de burgemeesters van de in dat district liggende ge
meenten. 
Het in 1947 uitgebrachte rapport ontmoette veel critiek. Men 
wenste de vierde bestuurslaag, toen ook wei 'vierde dimensie' ge
noemd, niet, noch de taak welke aan de Kroon werd toegedacht 
om de omvang van het district aan te wijzen. Dit achtte men 
rechtstreeks de taak van de wetgever te zijn, welke wetgever -
zo reneneerde men - toch ook eventuele grenswijzigingen tot stand 
brengt en de gemeenten bekleedt met bevoegdheden. 

De regering nam nu zelf het initiatief en diende in 1949 een ant
werp van wet in hetwelk in 1950 de Wet Gemeenschappelijke Re
gelingen is geworden. 
In de Memorie van Toelichting deelde de minister van Binnen
landse Zaken mede dat het treffen van een nieuwe wettelijke re
geling noodzakelijk was, doch dat niet zover diende te worden 
gegaan als het doelcorporatiebesluit deed. 
Deze nieuwe wet geeft toch wei veel meer mogelijkheden. Zo wordt 
samenwerking tussen gemeenten onderling (en hun organen) zo
mede tussen provincies onderling (en hun organen) en ook het 
leggen van dwarsverbindingen tussen provincies en gemeenten 
mogelijk gemaakt. 
Voorts konden rechtspersonen in deelname betrokken worden. 
Inzoverre werd dus de lijn van het 'Doelcorporatiebesluit' gevolgd. 
Toch had ook de commissie Koelma niet geheel voor niets gear
beid, want de mogelijkheid om in het orgaan van de gemeenschap
pelijke regeling het aantal van door elk van de regeling deelne
mende lichamen aan te wijzen leden of het aantal door deze leden 
uit te brengen stemmen verschillend te stellen, is aan het rapport 
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van deze commissie ontleend, alsmede de opdracht aan Gedepu
teerde Staten respectievelijk de Kroon, om een voorzitter te be
noemen. Deze wet geldt thans nog. 
Het denken over de bestuurlijke indeling van ons land staat even
wei uiteraard niet stil. 

Vooral de explosieve ontwikkeling in de randstad, doch ook de 
situatie rond andere wat grotere plaatsen in ons land vorderden 
nader onderzoek en studie. 
Zo heeft een commissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. 1. de 
Quay in 1955 een rapport uitgebracht over de bestuurssituatie in 
en rond onze grote gemeenten. 
De Commissie was van mening dat de afstand tussen de bestuurder 
en de uitoefening van de bestuurstaak zelve, minder groot is dan 
vroeger (verschuiving van het accent van bestuurder naar ma
nager) en dat, bezien over een periode van enige tientallen jaren 
van een toenemende verwijdering niet in die mate sprake is als 
vaak wordt verondersteld. 
Niettemin heerst vrij algemeen, ook bij de commissie de gedachte, 
dat het totale beeld onbevredigend is, dat de belangstelling van 
de burgerij voor en haar medewerking aan de behartiging van de I 

publieke zaak niet evenredig is aan de betekenis die deze arbeid 
1 

I 

voor haar heeft, ... en niet in overeenstemming is met de funda- ! 

mentele gedachte van de democratie, dat de gemeenschapszorg is 
een zaak van allen voor allen. 
Er leeft dus - aldus de commissie - een gevoel van onbehagen. 
Deze commissie stelt voor wettelijk te komen tot de instelling van 
wijkraden met beslissende bevoegdheid, zomede tot instelling van 
bijzondere raden ter behartiging van een of meer belangen van 
de gemeente. 
Op deze wijze dacht de commissie de Quay het bestuur binnen de 
grootste gemeenten dichter te brengen bij de bevolking. 

De ervaring met de uitwerking van deze wijkgedachte welke de 
opwekking van burgerzin en de samenwerking van bestaande groe
pen uit de bevolking ten doel had, is teleurstellend geweest. 
Zowel in Rotterdam, waar in Hoek van Holland, Pernis, Hoogvliet, 
IJsselmonde, Overschie, Schiebroek en Hillegersberg getracht is 
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tot wijkraden te komen, zomede in Amsterdam en Den Haag, maar 
ook in andere plaatsen, waar men wijkcentra in het leven heeft 
willen roepen, hebben deze raden toch niet het imago verworven, 
welke de raad der gemeente als representerende de historisch ge
groeide rechtsgemeenschap welke de gemeente nu eenmaal is, bezit. 
Wel is het curieus te memoreren, dat deze wijkgedachte de hef
boom is geweest om de annexatie van Zuilen bij Utrecht door de 
kamer te krijgen_ 
Bij nota van wijzigingen werd voor Zuilen een gemeenschapsraad 
ingesteld. 
Deze gemeenschapsraad wordt gekozen op dezelfde wijze als een 
gemeenteraad wordt gekozen. De gemeenschapsraad bedoelt de 
belangstelling voor het gemeentelijk leven te stimuleren, de burger
zin te bevorderen en het ontplooien van maatschappelijke, sociale 
en culturele krachten. 
Aan de raad en het college van B. en W. kan de gemeenschapsraad 
adviezen geven. 
Ook deze wijkraad evenwel functioneert nauwelijks. 

In Amsterdam heeft men meer gebruik gemaakt van de mogelijk
heid om raden in te stellen welke bijzondere belangen zouden 
gaan behartigen. Als zodanig zijn de Jeugdraad, de Kunstraad, de 
Raad voor Beroepskeuze, de Raad voor de Stcdebouw, de Sport
raad en de Levensmiddelenraad ingesteld. 
Men kan niet stellen dat deze raden zo nu en dan niet levendig 
functioneren, als zodanig doen zij meer van zich spreken dan de 
wijkraden. 
Of het evenwel altijd bezonken en cvenwichtig is, is een andere 
vraag. 

Men zou menen: het kan ook haast niet anders. 
Men stelle zich bijv. de discussies in de Sportraad voor als de sub
sidies over de voetbalclubs moeten worden verdeeld. Aan de dis
cussies nemen dan uitsluitend de direct belanghebbenden deel, 
terwijl, als deze discussies in de gemeenteraad zouden plaats vin
den, alleen al de aanwezigheid van vele andere raadsleden, niet 
directbelanghebbenden, appaiserend werkt. 
Toch heeft de wetgever, waar mogelijk, de instelling van beide 
soorten van raden niet willen uitsluiten en in 1964 is de gemeente-
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wet vcrrijkt met de zgn. Lex Toxopeus, waarvan de gemeenten 
gebruik kunnen maken. 
Een uitstapjc naar de zgn. binnengemeentelijke decentralisatie 
leek wenselijk omdat men in de gedachtenwisseling omtrent de 
gewestvorming· wei eens de wijkgedachte, c.q. deformatie van het 
gemeentebestuur naar het wijkbestuur, aantreft. 

De problemen waarmede voornamelijk de grote steden in het 
westen des lands worstelden, dum·den evenwel onverminderd 
voort. De oorzaken evenwel van het streven naar grotere bestuurs
eenheden, zijn niet steeds gelijk. 
Prof. Dr. S. 0. van Poelje heeft daarover in het door hem uitge
brachte praeadvies in 1959 in de Nederlandse Juristenvereniging 
het volgende gezegd: 

'Voorts kan onzekerhcid bestaan door het gebruik van het woord 
'concentratie', de onzekerheid namelijk of wij hierdoor alleen de 
'agglomeratie' (dus de over de verschillende gemeentegrenzen 
heengegroeide samensmelting van de bebouwde kom) moeten ver
staan, dan wei of wij het ruimere begrip 'conurbatie' (waarbij 
men kan denken aan verschillende bebouwde kommen en tevens 
het gebied, waarover zij hun invloedssfeer uitstrekken) hanteren. 
Hoewel het aantrekkelijk is bij voorbereidend onderzoek ten be
hoeve van een nieuwe wettelijke regeling etappegewijs tewerk 
te gaan en niet op een te ver verwijderd doel te mikken, meen ik 
tach dat het niet meer mogelijk is de aandacht alleen maar te rich
ten op de agglomeratie in engere zin. Wij zien immers, dat aileen 
al in Noord- en Zuid-Holland naast agglomeratieproblemen (Am
sterdam, Leiden, Delft, den Haag) zcer belangrijke conurbatie
vraagstukken bestaan (de Waterweg en de IJmond). Verder be
staan er in dit dichtbevolkte gebied overgangen tussen de agglo
meratie- en conurbatievraagstukken (Den Haag-Wilsveen en Am
sterdam-Bijlmermeer).' 
Ook in die tijd werd er reeds gestudeerd (o.a. bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) over regionale bestuursvorming. Men 
achtte het van betekenis, dat met name rand Amsterdam, rand 
Rotterdam en rand den Haag zodanige bestuursvormen zouden 
ontstaan. Het was voor de agglomeratie 's-Gravenhage dat het eer-
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ste advies aan de regering over een regionaal bestuur werd aan
geboden. 

Rijnmond 
Toch was het de Rijnmond, waarvoor in 1964 als eerste en tot nu 
toe enige agglomeratie een agglomeratiebestuur werd ingesteld. 
Het doel van deze regeling is volgens de considerans: 'dat het 
noodzakelijk is regelen te stellen ter bevordering van de coordinatie 
van het beleid van de gemeentebesturen in het gebied van de 
Rijnmond.' 
De minister die het wetsontwerp verdedigde, meende dat de zelf
standigheid van de gemeenten zoveel mogelijk gehandhaafd diende 
te worden, hetgeen overigens niet betekent, dat van herziening van 
gemeentegrenzen geen sprake zou kunnen zijn. 
Bij de Rijnmondraad is derhalve coordinatie van de in dat gebied 
werkzame gemeentebesturen hoofdzaak. 
En daar ligt tevens de kern van haar zwakte. 
Een motie Aarden om aan de Rijnmondraad ook een rechtstreekse 
belangenbehartiging toe te vertrouwen, achtte de minister onaan
vaardbaar omdat hij meende dat daarmede de grenzen zouden 
worden overschreden van hetgeen op dat ogenblik noodzakelijk 
werd geacht om eenheid van beleid te verkrijgen. 
Hij achtte dit ten nadele van de bestaande gemeenten en dus ten 
nadele van de burgers die bij het bestaan van die eigen gemeente 
belang hebben. 
Deze motivering van de bewindsman doet ook thans nog verkwik
kend aan. 
Er is wei eens beweerd, dat de Rijnmondraad eigenlijk de districts
raad zou zijn uit het rapport van de commissie Koelma. 
Gelet op het bovenstaande kan niet de vrijmoedigheid worden ge
vonden hiermede in te stemmen. 
Ook niet indien bedacht wordt, dat de Rijnmondraad de bevoegd
heid heeft een streekplan vast te stellen. Immers een streekplan 
bindt ook niet rechtstreeks de burgers. Dat doet aileen het op 
basis van dat streekplan door de gemeenteraad vastgestelde be
stemmingsplan. 
Het baart dan ook geen opzien indien thans moet worden gecon
stateerd, dat de Rijnmondraad niet aan de hooggestemde verwach-
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tingen hecft voldaan, en dat er stemmen opgaan om dit (kostbare) 
experiment maar te beeindigen. 

Inmiddels groeien allerwege in Nederland intergemeentelijke sa
menwerkingsregelingen welig op. 
Behalve de drie grote steden in het Westen des lands mogen 
worden genoemd: Eindhoven, Nijmegen, Den Bosch, Kennemer
land, Tilburg, Utrecht, De Kempen, etc. 
De ene regeling is wat zwaarder, de ander wat lichter; bij de een 
wil men veel overdragen, bij de ander vrijwel niets. Het is een 
bonte cacophonie van klanken. 
Nu kan men zich afvragen of dat verwerpelijk is. 
Aile conurbaties en streken waar zodanige regelingen in bet leven 
worden geroepen kennen een eigen problematiek. Alle deelne
mende gemeenten zijn niet even groot. Er zijn ook bele kleintjes bij. 
Ook de taakvervulling ligt in de onderscbeidene gemeenten niet 
gelijk, niet in het minst ook omdat men niet overal beboefte beeft 
aan een bepaalde wijze van taakvervulling. 
Men denke aileen reeds aan bepaalde culturele evenementen, 
sportvoorzieningen, vuilnisopbaal en -verwerking etc. etc. 
Uit dien boofde beboeft men derbalve ook geen bezwaren te koes
teren tegen het ontbreken van een algemene regel, die van de 
Scbelde tot de Dollard geldt. 
Tocb is juist dat streven naar die algemene regel een van de drijf
veren welke ten grondslag ligt aan bet antwerp van wet op de 
gewestvorming. 
Gelet op wat aan dat antwerp is voorafgegaan lijkt dit ook wel 
redelijk. 

Op 26 november 1969 deed de minister van binnenlandse zaken 
een nota over de bestuurlijke organisatie bet licbt zien, een be
stuurlijke organisatie welke zicb toespitste op de vraag waar bet 
begin en bet einde is van de gemeentelijke indeling. 
Het aantal grenswijzigingen dat in voorbereiding was groeide 
steeds. 
Ten einde daarin een weinig bouvast te bieden meende de bewinds
man: 
dat de gemeentelijke indeling op de op banden zijnde gewestvor
ming wordt afgestemd; 
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dat ten aanzien van gemeenten met minder dan 5000 inwoners in 
concreto wordt vastgesteld, of zij al dan nict voor opneming in een 
groter geheel in aanmerking komen; 
dat gemeentelijke indeling niet incidenteel, doch streeksgewijze 
plaats vindt; 
dat met name voorstellen, strekkende tot uitbreiding van gemeen
ten die in ruimtelijke nood dreigen te geraken, tijdig aanhangig 
worden gemaakt; 
dat streeksgewijze herindelingen en grenswijzigingen tot stand 
komen die voor een periodc van ongeveer cen generatie bestuur
lijke rust verzekeren. 
Deze nota gaf tenminste wat houvast aan provincie- en gemeente
besturen die zich bogen over grenswijzigingen en die met betrek
king tot de motivering van hun standpunten de meest uiteen· 
lopende 'vondsten' presenteerden. 
Aan de andere kant verwekte deze nota de nodige onrust omdat alle 
gemeenten onder de 5000 inwoners zich in deze nota met opheffing 
bedreigd voelden. 
Was dit aanleiding voor de toenmalige staatssecretaris mr. Van 
Veen om wat olie op de golven tc gooien? 
Hij stelde: 

'Deze richtlijnen (in evenvermelde nota) hebben een richting
gevend karakter in die zin, dat wordt gesteld dat kleine ge
meenten in beginsel in een groter geheel moeten worden op
genomen; dat nieuwe gemeenten in beginsel minimaal 5000 
inwoners moeten tellen enz .... Die beperking 'in beginsel' 
doet voldoende duidelijk blijken dat de minister in zijn nota 
geen axioma's heeft willen stellen, doch slechts hoofdlijnen 
heeft willen aangeven, welke zijns inziens in het algemeen 
gesproken dienen te worden gevolgd.' 

Hieruit mogen de gemeenten dus verstaan dat zij niet vanaf een 
algemeen uitgangspunt worden opgeheven, doch dat dit alleen zal 
geschieden, indien na afweging van de in geding zijnde factoren 
de weegschaal doorslaat naar de kant van de opheffing, herinde
ling, grenswijziging etc. 
Men kan dus komen tot een afweging, tot een beoordeling, tot een 
beoordeling ook, zowel van de zijde van de gemeente, als van de 
provincie, als in laatstc instantie ook van het rijk omtrent bet 
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gewicht dat men aan de motieven moet hechten. 
Nu valt het op dat van de zijde van onderscheidene colleges van 
gedeputeerde staten in hun voorstellen tot herindeling veelal als 
enig motief wordt gebruikt: versterking van de bestuurskracht. 
Dit is niet zo verwonderlijk. Ook staatssecretaris Van Veen was 
van mening, dat versterking van het lokale bestuur niet aileen door 
gewestvorming, maar ook door samenvoeging van gemeenten dien
de te geschieden. 
Is het te boud te stellen dat bestuurskracht niet aileen maar te 
maken heeft met gemeentegrootte, of draagkracht, maar ook met 
de kennis, de ijver en de werkkracht van de bestuurder zelve? En 
is het om die reden niet begrijpelijk, dat veel bestuurders, die met 
dit argument om de oren worden geslagen, zich wei eens verdrietig 
afvragen waaraan zij dit verdiend hebben, en dat vele ambtenaren 
die met grote kennis van zaken, veel ijver en grote toewijding de 
secretarieen van de kleine gemeenten bevolken zich verongelijkt 
voelen tegenover vele ambtenaren van grote gemeenten, provincie
huizen en departementen. 

De andere weg om tot versterking van het lokale bestuur te komen 
is- zoals reeds werd opgemerkt- de Gewestvorming. 
Uit het voorgaande moge blijken dat in de ontwikkeling van het 
denken over deze materie, eigenlijk reeds vanaf Buys, de gewest
vorming is gedacht als een oplossing van de problemen van de 
grote steden. 
In de memorie van toelichting is dit ook tot uitdrukking gebracht 
wanneer daar staat: 'Met de totstandkoming van de wet op de 
Gewesten zal een aantal belangrijke knelpunten in de bestuurlijke 
organisatie worden weggenomen, waarmee voor een urgent pro
bleem een adequate oplossing wordt geboden. Voor andere, aan 
deze problematiek verwante vraagstukken zal eveneens op korte 
termijn een oplossing moeten worden gevonden. De ondergeteken
den (minister en staatssecretaris) doelen hier op de bestuurlijke 
organisaties binnen conurbaties. Dit betekent, dat de bestuurs
structuur van de stadsgewesten Rijnmond en Groat-Amsterdam 
bij de wet zal moeten worden geregeld.' 
Door het maken van deze duidelijke scheiding springt in het oog 
dat, zoals in de aanhef van dcze bijdrage reeds staat aangegeven 
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de vorming van een gewest aileen op basis van vrijwilligheid door 
de deelnemende raden kunnen worden ingesteld. 
Daarbij moet elke raad voor zich erop bedacht zijn, dat het de 
bedoeling van de wetgever is 'dat bij de gemeentebesturen moet 
worden gelaten, wat daar redelijkerwijze kan blijven, en dat niet 
meer door het gewest zelf moet worden verricht dan voor een 
juiste belangenbehartiging nodig is' (MvT). 
Draagt men evenwel een taak over, dan is men die ook als ge
meentebestuur kwijt omdat - zulks in tegenstelling van het te 
vrijblijvend karakter van de Rijnmondregeling - het gewest zowel 
rechtstreeks uitvoerend als coordinerend en dirigerend kan op
treden. 

Het loont de moeite hier even nog bij stil te staan. 
In de onderlinge debatten dient men er op bedacht te zijn dat 
er zuiverheid van argumentatie blijft. 
Ergens staat geschreven: In de veelheid der onderdanen ligt des 
konings heerlijkheid. Ook een gemeentebestuurder is maar een 
mens en naarmate de gemeente waarin die gemeentebestuurder 
zijn taak verricht groter is, ontstaat de neiging die hoegrootheid 
tot gelding te brengen, hetgeen zich wei eens uit in het tot zich 
willen trekken van taken die over de eigen grenzen been worden 
uitgeoefend door andere gemeentebesturen, onder het motief: laat 
ons dat maar doen, wij kunnen dat beter. 
Dit klinkt zo redelijk en aanvaardbaar, maar is in vele gevallen 
alles behalve waar. De kleine gemeentebesturen kunnen hun be
stuurstaak voor die kleine gemeente in de overgrote mate van 
gevallen uitstekend aan. 
Heeft men eens een gespecialiseerd advies nodig (stedebouwkun
dig, civieltechnisch, financieel etc. etc.) dan zijn er vele advies
instanties die kunnen worden geraadpleegd, en in de praktijk ook 
worden geraadpleegd. 
Nu schijnt de Memorie van Toelichting hen die gaarne taken wil
len overnemen te steunen. Daar staat een heel rijtje van onder· 
werpen welke kunnen worden overgedragen aan het gewest, als 
bijv.: volkshuisvesting, werkgelegenheid en bedrijfsvestiging, ver
keer en openbaar vervoer. recreatie, milieuhygH~ne, sociale zorg, 
welzijnsbevordering, ruimtelijke ordening. 
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Men kan zich afvragen wat er voor het plaatselijk bestuur over
blijft aan bestuurstaken indien (vrijwillig?) al deze taken worden 
overgedragen. 
Ware het niet beter in het gewest eerst eens te trachten een syn
chronisatie tot stand te brengen tussen aile reeds bestaande ge
meenschappelijke regelingen? 
Men zou dan het gewest kunnen opdragen: schoolartsendienst, 
ambulancedienst, keuringsdienst, vuilnisophaaldienst, zomede de 
vuilverwerking, gespecialiseerde vormen van onderwijs, bouwtoe
zicht etc. 
Indien op dat stuk een weinig orde is geschapen zou men kunnen 
overwegen de behartiging van andere bestuurstaken aan het ge
west over te Iaten als bijv. de uitvoering van de hinderwet (eenheid 
brengen in te stellen voorwaarden, bijv. terzake van varkens
mesterijen, zomede de controle op de naleving van de voorwaar
den), de uitvoering van de Bijstandswet (toepassing normen en 
maatschappelijke begeleiding b.v. met betrekking tot gezinsbud
gettering), ook de uitvoering van de wet op de Woonwagens en 
Woonschepen. 
Eerst wanneer in een gewestelijk bestuur dit soort zaken een 
basis hebben gegeven en dat bestuur goed functioneert zou men 
de gewestraad kunnen vragen een programma vast te stellen 
waarin kan worden aangegeven wat daarna voor een juiste belan
genbehartiging nog kan worden overgedragen. 

Ret gewest zelve maakt deel uit van een groter geheel van ge
westen. 
Ret wetsontwerp voorziet in de vaststelling door de Kroon van 
een structuurschets welke de gebieden aangeeft welke voor gewest
vorming in aanmerking komen. 
In de totstandkoming van die schets zijn de gemeenten via Gedepu
teerde Staten betrokken en - uiteraard zouden wij menen - is 
een beroepsprocedure ingebouwd voordat de definitieve vaststel
ling een feit is geworden. 
Men kan dus straks op een kaart zien, welke gebieden naar het 
oordeel van de Kroon in de toekomst een gewest zullen uitmaken. 
Binnen de grenzen van dat gewest gaat straks een gewestraad 
functioneren, welke een dagelijks bestuur kent en een voorzitter. 
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Hoe de gewestraad wordt samengesteld staat niet in de wet te 
lezen. Dat mogen de deelnemende gemeenten zelf bepalen. 
Dat kan door het houden van rechtstreekse verkiezingen, maar 
het hoeft niet. Het mogen ook getrapte verkiezingen zijn (uit de 
raden bijv.) maar men kan zich ook een geheel andere samenstel
ling, bijv. een functionele denken. 
De gewestraad kiest het dagelijks bestuur en de door de gemeenten 
vastgestelde gemeenschappelijke regeling bepaalt ook hoe de voor
zitter op zijn stoel komt. 
Dat kan door benoeming door de Kroon, maar het hoeft niet. Men 
kan de voorzitter ook kiezen. 
Doet men dat dan heeft men dus de benoemde burgemeester en 
de gekozen gewestvoorzitter! 
Zoals reeds is opgemerkt kan het gewest coordineren, dirigeren 
en ui tvoeren. 
Om dat te kunnen verwezenlijken dient de gewestraad een pro
gramma vast te stellen, waarin de hoofdlijnen van de door hem 
noodzakelijk geachte ontwikkeling in het gebied van het gewest 
worden aangegeven. (art. 12). 
In dat programma staat dus als het ware het beleid aangegeven, 
dat hetzij door het gewest zelf wordt uitgevoerd, hetzij door de 
deelnemende gemeenten moet worden uitgevoerd. 
Daartoe kan de gewestraad de gemeenten richtlijnen geven, ook 
aanwijzingen, ja het gewest kan op kosten van de gemeenten doen 
wat naar het oordeel van de gewestraad de gemeenten hadden 
moeten doen, waarbij uiteraard Ged. Staten als beroepsinstantie 
fungeren. Voorts heeft het gewest verordenende bevoegdheid. 
Als derde onderwerp regelt het wetsontwerp iets over de geldelijke 
gevolgen van de wet. 
De bronnen voor het gewest zijn tweeerlei: t.w. een nieuwe be
lasting (de gewestelijke belasting) en enige belastingen, welke van 
de gemeenten worden afgenomen en aan het gewest worden over
geheveld. 

Ziedaar in grove trekken het gewest opgetrokken. 
Men kan zich afvragen: wordt ons land door deze nieuwe bestuurs
vorm meer bestuurbaar. 
Men kan zich ook afvragen: is ons binnenlands bestuur dermate 
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zwak, dat een versterking als hier bedoeld noodzakelijk is. 
Ja, is het wei een versterking. 
De toenmalige staatssecretaris Van Veen heeft wei eens gezegd, 
dat het voor de versterking van het lokale bestuur noodzakelijk 
is enerzijds territoriale grenzen te wijzigen en aan de andere zijde 
functionele grenzen, en soms beide. 
Over die functionele grenswijziging wordt gehandeld in het voor
liggende wetsontwerp. 
Ret beoogt bepaalde functies van bestuur in te brengen in een 
lichaam tussen de gemeente en de provincie in. 
En dat ter versterking van het lokale bestuur. Niet ter verzwak-
king? 
Nemen wij als voorbeeld een fictief gewest bestaande uit een 
grotere centrum gemeente en verschillende kleinere gemeenten 
daaromheen. 
Deze gemeenten gaan samen in gewestelijk verband bijv. de ruim
telijke ordening en de volkshuisvesting behartigen. De harde be
stuurspractijk toont aan, dat in zo'n gewest de grootste gemeente 
de zwaarste inbreng heeft. Dat was al het geval voor dat men over 
gewesten nadacht. 
De kleinere gemeente met zijn kleinere administratieve en tech
nische apparaten kon alles wat sneller en handiger voor elkaar 
brengen en uiteraard zag de grotere gemeente dat met lede ogen 
aan, want zij heeft een wat loggere apparatuur. Niet verwijtbaar, 
maar wei constateerbaar. Draagt men nu de volkshuisvesting en 
de ruimtelijke ordening aan het gewest over dan draagt men dit 
in de eerste plaats over aan een meer log apparaat en voorts aan 
een beleidsinstituut waarin de grootste gemeente door zijn 
numerieke meerderheid de grootste inbreng heeft. 
Wil men dit ontkennen? Wei dan tast men de democratische sa
menstelling van de gewestraad aan, zomede datgene wat in de ge
meenschappelijke regeling, die moet worden goedgekeurd door 
hoger toezicht, staat vermeld. 
Met andere woorden het lokale bestuur van aileen de grotere ge
meente wordt versterkt, die van de kleinere verzwakt. 
Uiteraard is het voor provinciale instanties, als bijv. de provinciale 
planologische dienst, maar ook de gedecentraliseerde rijksdiensten 
als de provinciale directie voor de volkshuisvesting en de bouw-
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nijverheid eenvoudiger om een instantie zijn belangen te horen 
bepleiten dan meerdere. Gegeven het feit dat de provinciale be
sturen hun bouwstoffen voor de door de Kroon vast te stellen 
structuurschets veelal door de Provinciale Planologische Dienst 
laten samenstellen, die zich uiteraard baseren op de geldende 
streekplannen, kan men derhalve stellen dat de lokale besturen 
niet slechts een groot deel van het beleid terzake reeds zijn kwijt
geraakt (vaststelling streekplan door prov. staten), maar dat ook 
nog de uitvoering daarvan aan andere organen (de gewestraad) 
wordt overgeheveld. 
Dit was nog maar een voorbeeld. 

Zoals gezegd: in de memorie van toelichting staan nog veel meer 
onderwerpen van grote plaatselijke betekenis opgesomd. Indien 
dit alles inderdaad geschiedt zal aan het bestuur van de kleinere 
gemeenten de kracht zijn ontnomen. 
Voegt men de nota bestuurlijke indeling en het ontwerp gewestwet 
tezamen dan ziet men dus als beleid dat zeer vele gemeenten onder 
de 5000 inwoners worden opgeheven en dat de resterende gemeen
ten hun belangrijkste taken behoren over te hevelen aan boven
gemeentelijke organen. 
Bij de gemeenten mag dan blijven het zgn. microbestuur, als bijv. 
de inschrijving van geboorten, het afgeven van visacten e.d. 
Nu kan men zich twee dingen afvragen. 
In de eerste plaats hebben de besturen van de niet-centrum
gemeenten dit verdiend? 
Ook al beantwoordt men deze vraag met 'nee', dan kan men toch 
het wederwoord verwachten, dat dit niet een relevante vraag is, 
omdat zij voorbijgaat aan algemene uitgangspunten van meest ge
wenste bestuurlijke indeling. 
Gaarne accoord, maar dan ook liever gcen verwijten meer als 
'gebrek aan bestuurskracht van de kleine gemeenten'. 
In de tweede plaats kan men zich een vraag stellen omtrent de 
zuiverheid van argumentatie. 
Daar wordt gesteld van regeringswege: wij willen de lokale be
stuurskracht versterken, terwijl verzwakking van het lokale be
stuur het gevolg van gewestelijke indeling is. 
Er is in Nederland althans een man geweest die daarin eerlijk was, 
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en dat was oud-staatssecretaris Van Veen. 
Deze zei eens: De gemeenten moeten leren eens geen prioriteiten 
te stellen maar 'posteriteiten'. De gemeenten moeten leren ook eens 
iets niet te willen. Als voorbeeld noemde hij de bouw van zwem
baden. Elke gemeente wil een zwembad, zei hij, maar er moeten 
ook gemeenten (gemeenschappen) zijn, die geen zwembaden krij-

gen. 
Dat was duidelijke taal. Waarvoor dank. 
Nu behoeft niemand de heer Van Veen deze uitspraak kwalijk te 
nemen. Mag iemand terzake nog een standpunt hebben? 
Maar het is wel van betekenis dat we weten waarover we spreken. 
En dat blijkt meer en meer te zijn, het verzwakken van de bestuurs
kracht van de kleinere gemeenschappen en het bevorderen van 
de ontwikkeling van de grotere gemeenschappen. Dat blijkt de 
kern te ziJ·n. Ret fundamentum in re. ! I 
Dat het eerste wordt bereikt is zeker. Of het tweede ook wordt ~. I 

bereikt is twijfelachtig. I ' 

Ret is wel zeker dat in de tijden die komen de besturen van de 
kleine gemeenschappen heel zorgvuldig de ontwikkeling moeten 
volgen op het stuk van de bestuurlijke indeling. 
Kiest u voor de handhaving van de status quo in uw gemeenschap? 
Welaan het is uw keuze. Gij zijt bevoegd. 
Kiest u voor een bredere ontwikkeling van uw gemeenschap? 
Bestudeert dan de stukken uiterst zorgvuldig om de weg te ken
nen, die u naar dat doel moet leiden. De weg is duister, kronkelig 

en soms misleidend. 

J. H. Reinders: is burgemeester van Willemstad (N. Br.); hoofd
redacteur van 'Gemeentebeleid', orgaan van de Ver. van CR 
Gem. en Prov. Bestuurders. 
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Boekrecensie 
M. Golverdinrgen: Ds. G. H. Kersten, facetten van zijn Ieven en 
werk; uitg. Bondsbureau Jeugdbond Ger. Gemeenten; 220 bldz.; 
prijs f 15,50. 

Ter gelegenheid van het veel"tig jarig bestaan van de Bond van Jeugd
verenigingen der Gereformeerde Gemeenten schreef M. Golverdingen dit 
keurig verzorgde boek, gewijd aan het werk van ds. Kersten. 
De nadruk valt op de theologische arbe1d van Kersten. Een hoofdstuk is 
gewijd aan zijn wel'k als politicus. Zoals bekend was ds. Kersten voor 
de oorlog een der leidende figuren in de SGP. 

In de inleddi.n,g wordt nadrukkelijk gesteld dat de auteur slechts fa· 
cetten van de arbedd van Kersten wil behandelen. Et:m biografie heeft 
hij niet willen schrijven. Deze opoot geefit het boek een beperkte strek
king, waarbij de auteur niet altijd ontkomt aan een ookere overaccen
tuering. 
In hoofdstuk vier, getiteld 'In de politiek' werkt Golverdingen na een 
inle1ding over het ontstaan van de SGP snei naar de bekende 'nacht 
van Kersten' toe. Daarna breekt hij zijn verhaal abrupt af en schrijft 
nog slechts anderhalve bladzijde over de blijvende betekenis van de 
SGP. 

Interessant - en voor zover mij bekend nieuw - is een mededeling, 
afkomstig van een familielid van ds. Kersten, dat minister van Karne· 
book in 1925 een gesprek met ds. Kersten over het ge,zantschap bij de 
paus heef1t gehad. Zoals bekend heeft ds. Kersten in 1925 een amende
ment tot opheffing van dit gezantschap ingediend. De aanneming van 
dit amendement leddde tot de val van het kabinet-Colijn, gevolgd door 
een l.aJnigdurige kabinetscrisis. 

Beide mannen respecteerden elkaars standpunt maar kwamen in dit 
gesprek - dat voor de indiening van het amendement plaats had -
niet nader tot e1kaar aldus Golverdingen. 
In de bijlagen is onder meer een beknopte bibliografie van het werk 
van ds. Kersten opgenomen, alsmede de tekst van een uit 1907 date
rende preek. 

Voor een eerste orientatie op het werk van ds. Kersten is dit boek on
getwijfeld een welkome verschijning binnen en bu~ten de kring der Ger
reformeerde Gemeenten. v. Sp. 
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MINISTER C. VAN VEEN: 'Onderwijsexperimenten moet je met 
de grootst mogelijke zorg omkleden, want je bent altijd met men
sen bezig'. 

door Rob V ermaas 

'VanVeen ga heen'. Deze kreet klonk vorig jaar november massaal 
in de Irenehal in Utrecht. Op de grote demonstratie tegen het on
derwijsbeleid van de nieuwe regering eiste een indrukwekkende 
menigte het aftreden van minister Van Veen. 
Het is nu ruim een half jaar later, maar mr. C. van Veen (49) zit 
er nog steeds, op het Ministerie van Onderwijs. Op geen enkele 
manier is te merken dat hij aangeslagen is door de kritiek die niet 
alleen in Utrecht maar ook bij de begrotingsbehandeling in de 
Tweede Kamer te horen was. 
Integendeel. Zelfverzekerd belicht minister Van Veen in dit vraag
gesprek voor het CH-tijdschrift zijn standpunten. Van de onder
wijsdemonstratie zegt hij: 'Ik heb daar niet persoonlijk last van 
gehad. Het is natuurlijk een gebeurtenis die je liever niet mee
maakt, maar op het moment dat ik mijn begroting afsloot wist ik 
dat er protesten zouden gaan komen. De kritiek heeft mij niet veel 
gedaan omdat ik er vast van overtuigd was en ben dat dit beleid 
de enige manier is om voor 1972 de belangen van het onderwijs op 
de meest efficiente manier te dienen. Want wie er nu ook minister 
van onderwijs zou zijn, iemand met een gele, blauwe of rode 
politieke kleur, hij had in dezelfde situatie gezeten als ik: namelijk 
het gegeven dat er op de rijksbegroting een tekort is van 1,2 
miljard. Dan is het een kwestie van kiezen. En het gaat niet aan 
om te zeggen: als ik er had gezeten had ik het geld wel bij mijn 
buurman geleend.' 
Intussen heeft minister Van Veen de indruk dat het klimaat de 
laatste tijd heel wat is verbeterd. Wanneer ik - als ondeskundig 
maar belangstellend buitenstaander - opper dat het voor hem 
toch moeilijk werken moet zijn als hij in onderwijskringen niet 
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erg geliefd is, zegt hij dat ik de term 'niet erg geliefd' in de ver
leden tijd moet plaatsen. Hij voegt er aan toe: 'En dat is geen 
grootspraak. Ik heb namelijk van velen buiten het departement, 
ook van de onderwijsorganisaties, beluisterd dat zij in toenemende 
mate vertrouwen gaan krijgen in deze minister. Ik hoop dat ook 
maar, want dat is natuurlijk wei nodig. Als je samen zaken moet 
doen moet je ook vertrouwen in elkaar hebben.' 

Wat is de achterliggende filosofie bij uw werk als minister 
van onderwijs? 

'Mijn basisfilosofie is dat ik moet streven naar een samenhangend 
onderwijsbeleid. Of je nu spreekt over de inrichting van het tech
nisch onderwijs, de havo, de werkende jongeren of welk deel
probleem ook, dan zal pas van een verantwoord beleid sprake zijn 
als je dat beleid kunt integreren tot een samenhangend onderwijs
beleid. En dat samenhangend onderwijsbeleid moet - vind ik -
geencadreerd worden door de grondwettelijk gewaarborgde vrij
heid van onderwijs. Samen met diegenen die ook eigen verant
woordelijkheid hebben binnen de actuele onderwijssituatie moet 
ik er in slagen de vrijheid van onderwijs optimale inhoud te geven 
en dat ge!ntegreerde beleid gestalte te geven. Dat vraagt een actieve 
participatie van mijn departement. Ik geloof er niet in dat een 
Ministerie van Onderwijs kan functioneren als het alleen maar 
wordt gezien als een soort distributie-apparaat met een zekere 
bestuurs-juridische structuur. Ik geloof stellig dat ons departement 
·actief moet participeren in dat beleid, samen met de onderwijs
organisaties. Een goede overlegstructuur is dan ook een van de 
dingen die ik heel centraal heb gesteld.' 

Dat is ook de reden waarom u het land intrekt voor uw 
spreekuren? 

'Ja, als je namelijk erkent dat je als ministerie actief moet partici
peren, dan zal je goede informatie moeten hebben. Ik ga daarom 
iedere maand ecn dag het land in. Ik verricht dan een officiele 
handeling of ik voer een officiele bespreking en daarna ontmoet 
ik mijn inspectie. Ik vind het nuttig om de inspectie van alle vor-
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men van onderwijs te ontmoeten. Vervolgens houd ik op zo'n dag 
een spreekuur. Daar komen schoolbesturen, individuele leerkrach
ten of verontruste ouders en soms ook leerlingen.' 

U heeft steeds gezegd dat het streven naar grate efficiency 
de kwaliteit van het onderwijs niet hoeft aan te tasten. 
Kunt u hier iets meer over zeggen? 

'Ja, dan eerst iets over de begroting 1972, want daar is veel kritiek 
op geweest. Het is nu eenmaal zo dat dit kabinet de verre van 
plezierige taak heeft gekregen om een financieel-economische 
sanering door te voeren. In dat kader heb ik als minister van 
onderwijs een heel duidelijk aandeel te leveren. Ik moet het onder
wijs confronteren met de realiteit dat dit ministerie een toenemend 
aandeel vraagt van het nationale inkomen, op een moment dat 
het nationaal inkomen niet in evenredighcid grocit met onze ver
langens. Daarbij komt nog het punt dat er allerlei nieuwe over
heidsactiviteiten door de burgerij worden gevraagd. Ik denk maar 
aan de milieubescherming. Daarom heb ik bij mijn optreden als 
minister direct al gezegd: wij zullen gezamenlijk in het belang 
van het onderwijs een zo efficient mogelijke wijzc van productie 
moeten opzetten, met de bedoeling om de kwaliteit van het onder
wijs veilig te stellen en in de toekomst nog te verbeteren. Daar
voor is nodig rationalisatie, stroomlijning en een grater gebruik 
van moderne middelen. Wij mogen er niet zonder meer vanuit 
gaan dat alles wat er is, daarom ook zo moet blijven bestaan. 
Omdat er te weinig geld was voor mijn begroting heb ik heel dui
delijk prioriteiten moeten stellen. Ik heb voor alles de salaris
en rechtspositie van het personeel willen veilig stellen. In de 
tweede plaats prioriteit voor die voorzieningen die betrekking 
hebben op de ontwikkeling, de vernieuwing van het onderwijs, 
de lerarenopleiding, de schoolbegeleiding en de ontwikkeling en 
het onderzoek. Die gegevens hebbende, moet ik elders in het on
derwijs beleidsombuigingen doorvoeren.' 

Een van de omstreden punten hierbij is het terugbren
gen van het aantal lerarenlesuren tot 30. 

'Daar is heel wat kritiek op gekomen. Maar ik wljs erop, dat de 
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gedachte enige jaren geleden ook vanuit het onderwijs reeds naar 
voren is gekomen. In verband met de vijfdaagse werkweek werd 
er over gesproken om de 34 lerarenlesuren terug te brengen tot 
30. Ik wil niet zeggen dat het een compromis was wat ik aantrof. 
Ik heb na zorgvuldige overweging gemeend, dat het gelet op de 
bijzonder moeilijke situatie mogelijk moest zijn deze beleids
ombuiging door te voeren. 

U heeft onder aile druk van buiten nooit getwijfeld of u 
niet toch een uurtje toe zou geven? 

'Nee, want als ik meer geld zou hebben gehad, om er eventueel 
een uur minder af te halen, dan had ik dat eerder willen gebrui
ken voor meer ruimte aan de opleidingen, voor onderzoek en ont
wikkeling van het onderwijs en voor de schoolbegeleiding! Omdat 
ik dat n6g urgenter vind. Het is dus echt een kwestie van be
leidsombuiging, van andere accenten in het beleid.' 

Waar denkt u speciaal aan als u spreekt over onderwijs
vernieuwing? 

'De kern van de onderwijsvernieuwing is de vraag hoe wij berei
ken dat de jongelui onafhankelijk van de vraag uit welk milieu 
ze komen, dezelfde kansen krijgen in het onderwijs. Dat is een 
stuk externe democratisering die we bij de onderwijsstructuren 
moeten gaan bevorderen. AI lerende moeten de jongelui hun mo
gelijkheden ontdekken om op die wijze tot een verantwoorde 
keuze te komen van de onderwijsvormen die ze naderhand moeten 
gaan volgen. Dat betekent dat je met je vernieuwing moet be
ginnen bij het kleuter- en basisonderwijs. Daar ligt de wortel van 
vele problemen. De taalarmoede in de grote steden is een van de 
grootste problemen. Dat zijn dingen waar fundamenteel vernieu
wingswerk nodig is. Staatssecretaris Schelfhout is nu ook bezig 
om die integratie van kleuter- en basisonderwijs voor te bereiden.' 

De taalarmoede wordt ook wei genoemd als argument om 
3-jarigen al naar school te sturen. 

'Ik zou het probleem van de taalarmoede niet direct willen kop-

52 



l 

1 

1 

1-

1 

~-

1 

e 
l-

g 

1 

,_ 

pelen aan de vraag of je het kind op 3 of 4-jarige leeftijd al naar 
school moet sturen. Sommige mensen beweren inderdaad dat je 
de taalarmoede beter kunt aanpakken door het kind vroeger naar 
school te halen, maar daar wordt 'genuanceerd' over gedacht, 
om het zacht te zeggen. U weet, dat op dit punt aan experimenten 
wordt gedacht. Daarop heeft de motie van mevrouw Smit (VVD) 
die in de Tweede Kamer werd aangenomen betrekking. 
In de Eerste Kamer is tijdens het beleidsdebat van enige maanden 
geleden het vraagstuk vanuit een andere invalshoek benaderd. 
Daar werd door een vertegenwoordigster van D '66 meer de nadruk 
gelegd op de algemeen maatschappelijke en volksgezondheids
aspecten van het kleuter- en het peuteronderwijs. 
Over de taalarmoede in relatie tot de leeftijd waarop kinderen 
naar school moeten is het laatste woord nog nict gezegd. Ik ge
loof wel dat integratie van kleuter- en basisonderwijs voor het 
tegengaan van de taalarmoede van groat belang is. Maar ik zou 
niet zo een twee, drie willen zeggen dat daartoe per se de kinderen 
eerder op de kleuterschool moeten worden toegelaten. 
Een ander belangrijk punt is de middenschoolproblematiek: de 
integratie van het onderwijs voor de 11- tot 15-jarigen.' 

In de toelichting op de begroting noemde u het 'geen een
voudige zaak' om het beginsel 'gelijke kansen voor elke 
leerling' in praktijk te brengen in een school met leer
lingen die onderling sterk verschillen in aanleg, achter
grond en belangstelling. Vandaar dat de start van een 
project middenschool moeizamer is verlopen dat 'in de 
optimistische stemming van het verleden was voorzien.' 
Maar het onderzoek naar de mogelijkheden van een mid
denschool gaat wel door? 

Ja, het gaat er om de sinds 1968 groeiende samenhang van de ver
schillende soorten voortgezet onderwijs nog verder te vergroten. 
In de praktijk betekent dit dat in de lagere leerjaren van het 
voortgezet onderwijs de leerplannen minder door de school
soorten en meer door de leeftijd van de leerlingen zullen worden 
bepaald. Dit kan langs twee wegen worden bereikt. Ten eerste 
door het stimuleren van de in het onderwijs levende wensen tot 
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integratie van de verschillende schooltypes, bijv. door de vorming 
van scholengemeenschappen en de invoering van verlengde brug
periodes. Ten tweede door het langs min of meer theoretische weg 
starten met een nieuw schooltype voor aile 12-15-jarigen. Beide 
mogelijkheden moeten we in de toekomst onderzoeken met in
schakeling van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs 
en de wetenschappelijke instituten. Dat is onderwijsvernieuwing. 
Maar het gaat hier om een proces, dat een heleboel geld en tijd 
Zal kosten. Ook moet men deze ontwikkelingen met de grootst 
mogelijke zorg omkleden, want je bent altijd met mensen bezig. 
Voor alles moet worden gezorgd, dat de kinderen die bij een 
experiment betrokken zijn niet de dupe worden.' 

In de Bijlmermeer is nu een experiment met de midden
school opgezet? 

'Daar is iets wat op een middenschool zou kunnen gaan lijken, 
maar het is heel moeilijk om inhoud te geven aan zo'n begrip. 
Dat is voor ons en ook voor de school zelf het grote probleem. 
AI ben ik er wel van overtuigd dat we in de toekomst toe moeten 
naar een verlenging van de periode waarin de kinderen als ze van 
de lagere school komen de tijd krijgen om anders dan nu -
we hebben nu een brugklas van een jaar- zich af te vragen welke 
richting ze moeten kiezen. 

Tenslotte het schoolgeld. Volgens uw pas ingediende wets
antwerp zal schoolgeld worden geheven voor allc leer
lingen die volledig dagonderwijs ontvangen, te beginnen 
in het eerste leerjaar. Leerlingen die onderwijs volgen 
op avondscholen, dagavondscholen en op cursussen zullen 
cursusgeld moeten betalen. Ook bier is heel wat kritiek 
op gekomen. Zelfs 'de rechten van de mens' zijn er bijge
haald. Wilt u uw voorstellen nader toelichten? 

'In het regeerakkoord is afgesproken dat het schoolgeld voor het 
gehele voortgezet onderwijs doorgevocrd en drastisch verhoogd 
zou worden. Om langs die weg ruimte vrij te maken op de be
grating voor het veilig stellen van de kwaliteit van het onderwijs. 
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Met die afspraak was ik het eens, maar toen ik minister werd heb 
ik gezegd dat de schoolgeldheffing moet passen in ons algemene 
onderwijsbeleid. U noemde zojuist 'de rechten van de mens'. De 
heer Cals heeft indertijd bij de verdediging van zijn schoolgeldwet 
gezegd dat de verklaring van de rechten van de mens wat betreft 
het onderwijs bedoelt aan te geven dat de overheid de verplich
ting heeft om er voor te zorgen dat niemand om financiele redenen 
verstoken zal zijn van welke vorm van onderwijs dan ook. Welnu, 
wij voldoen in de Nederlandse verhoudingen meer dan voldoende 
aan die eis. Vandaar ook, dat in de nieuwe schoolgeldwet grate 
aandacht is gegeven aan de heffing naar draagkracht: ik wil een 
sociaal tarief. De financieel zwakken moeten zo goed mogelijk 
worden beschermd. 
In dat verband wil ik opmerken dat ik altijd grate moeite heb gehad 
met het kleutergeld. Een korte periode dat ik- voordat ik minis
ter was - in de kamerfractie zat heb ik al bezwaar gemaakt tegen 
de verdubbeling van het kleutergeld. Het kleutergeld kent natuur
lijk geen tarief naar draagkracht. Ik acht het niet juist, dat de 
chauffeur van de minister en de minister zelf voor hun kind dat 
naar de kleuterschool gaat het zelfde moesten betalen. Ik heb dan 
ook bij het doorvoeren van de schoolgeldoperatie van een verdub
beling van hct kleutergeld afgezien. Ik zou het liever afschaffen, 
maar dat komt te zijner tijd aan de orde in het kader van de 
integratie kleuter- en basisonderwijs. 
Het sociaal tarief bij het schoolgeld houdt in dat een grotere groep 
van lagere inkomens zal worden vrijgesteld van schoolgeld. Het 
aantal niet-schoolgeldplichtigen dat in mijn systeem vrij zal zijn 
van schoolgeld wordt zeker drie a vier keer zo groat. Het wordt 
dus duidelijk een heffing naar draagkracht. Het schoolgeldsysteem 
moet aansluiten bij onze onderwijsstructuren: op den duur geen 
schoolgeldheffing voor het kleuter- en basisonderwijs. Het hele 
voortgezet onderwijs wil ik belasten. 
Vervolgens vind ik dat we een efficient heffingssysteem moeten 
krijgen en daarom maak ik met het wetsontwerp een einde aan 
de schoolgeldheffing door schoolbesturen en gemeenten. Er komt 
nu een systeem van schoolgeldheffing via de centrale belasting
dienst. 
Maar nogmaals: Ik zie geen strijd met internationale verdragen. 
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De bedoeling daarvan is dat er niemand om financiele redenen 
van onderwijs verstoken blijft. Dat kan men voor ons land ge
lukkig zeggen, als we zien naar ons belastingssysteem, en daar
mede samenhangend de kinderbijslag- en kinderaftrekvoorzienin
gen, met daarnaast de studie-toelage- en studiekostenvoorzieningen. 
Als we erop letten, hoeveel de overheid uit de belastingmiddelen 
besteedt voor kwalitatief goed onderwijs acht ik een redelijke 
schoolbijdrage in de kosten van het voortgezet onderwijs, geheven 
naar draagkracht in de huidige situatie alleszins billijk.' 
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GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN ... EEN FICTIE 

door W. A. Verspuij 

Het jaar 1970 mag voor wat bctreft de aandacht voor het zoge
naarnc!e 'taalarrne' milieu als historisch bestempeld worden. In 
diverse publikaties en via de omroep- en televisiemedia werd onze 
aandacht gevraagd voor de opvoeding en vorming van de op
groeiende jeugd, vooral voor hen die uit hanc!arbciderskringcn 
komen. Vooral de t.v.-specials hcbben bij grate grocpen van onze 
bcvolking bclangstelling gewekt voor het onderwijs aan het jonge 
kind, vooral hct lagcre schoolkind. Een logisch gevolg is uiteraard, 
dat dcze aandacht zich nu oak gaat richten op het kind in de 
klcuterschool. 
Dergelijke ontwikkelingen zijn allecn maar toe te juichen. Voor 
velen met mij is het nag steeds een onverteerbare zaak, dat de aan
dacht van regering en parlement de laatste tien jaar voornamelijk 
beperkt is gebleven tot het voortgezet onc!erwijs. Daar doet het 
inmiddels teruggenomen voorontwerp op het toekomstig basis
onderwijs niets aan af. 
Het is als het intrappen van de bekende open deur, maar het 
kleuter- en basisonderwijs vormen nag steeds het fundament waar
op het overige onderwijs is gegrondvest. Het was een fout aller
eerst het middelbaar onderwijs te willen veranderen zonder het 
fundament eerst vernieuwd te hebben. En juist die vroegtijdige 
vernieuwing van het v.o. heeft, hoe anders oak bedoeld, voor vele 
kinderen aanpassingsproblemen bij de overgang van het basis
naar het voortgezet onderwijs tot gevolg gehad. Het basisonderwijs 
krijgt van vele leraren (zijn onderwijzers geen leraren?) bij het v.o. 
het verwijt te horeri dat het peil van de brugklasleerling in ver
gelijking met 'vroeger' zo gedaald is. Met vroeger wordt dan de 
tijd bedoeld waarin het woord aanpassingsproblemen vrijwel on
bekend was, omdat vooral uit de handarbeiderskringen maar een 
zeer gering aantal kinderen naar het middelbaar- en voorbereidend 
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wetenschappelijk onderwijs ging. Die tijd is gelukkig voorbij. De 
mondigheid van de jeugd, ook van de arbeidersjeugd neemt toe. 
De ontwikkeling gaat door. 

Bovendien moet niet vergeten worden dat het toekomstig basisonder· 
wijs geen eindonderwijs meer is. Daar houdt het basisonderwijs nu al 
rekening mee doch niet het voortgezet cmderwijs; en met name het 
middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. Daar ergeren vele 
docenten zich aan de geringe kennis bij voorbeeld op het gebied van 
de ontleding en de spelling. 
In zekere zin ben ik het wel met hen eens want er zijn basisscholen 
waar het onderdee~ ontleding geheel van het rooster is geschrapt. 
En dat vind ik onjuist. Doch aan de andere kant vind ik het in het 
geheel niet bezwaarlijk dat de be,trokken docenten van de grond af aan, 
die ontleding er zelf inpompen. De grootte van de klassen bij het voort· 
gezet onderwijs laat dat beter toe dan bij het basisonderwijs, ondanks 
de vermindering in uren. Bovendien vinden vele docenten bij het v.o. 
toch dat de onderwijzer bij het basisonderwijs het onderdeel ontleding 
niet goed heeft gegeven ... 

We keren terug naar het begin, naar het fundament van ons on
derwijs, het kleuter- en basisonderwijs. In een tijd van bezuini
gingen dienen prioriteiten gesteld te worden. Het kleuter- en 
basisonderwijs vormen zo'n prioriteit. Een fundamentele prioriteit. 
En daaraan zal de hoogste voorrang moeten worden gegeven. 
Desnoods ten koste van het voortgezet en universitair onderwijs. 
Het is nu toch genoegzaam bekend, dat de leer- en aanpassings
problemen op middelbare en hogescholen pas kunnen verdwijnen 
als aile aandacht aan deze zaken op de basis school wordt gegeven? 
Ook het problecm van de werkende jeugd is toch te herleiden tot 
het grote probleem op de basisschool? De uitdrukkingsarmoede 
van de jeugd bij alle takken van onderwijs vindt toch zijn oor
sprong op de basis- en eigenlijk reeds op de kleuterschool? Om 
maar niet te spreken van de grote taalarmoede, die veel academici 
in aile takken van wetenschap ten toon spreiden. 

H et image van de politicus 

Mijn school staat, evenals ruim 15% van alle basisscholen in ons land, 
in een echte volkswijk. Deze wijken zijn veelal opgebouwd uit kleine 
woningen, die niet meer of bijna niet meer voldoen aan de 
eisen, die men tegenwoordig aan een waning mag stellen. Dat veel 
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bewoners, vaaJk ten koste van grote offers, van hun woning toch een 
waar paleisje hebben gemaakt, doet aan deze conclusie niets af. Wel 
is het zo, dat de wijkorpbouw zijn invloed doet gelden op de mentaliteit, 
het gedrag en het sociale patroon. In zekere zin is dit vergelijkbaar 
met het zo eigene, dat je in berpaalde dorpen nog terug vindt. 
Vooral in deze tijd brengt zo'n kleine behuizing zijn specifieke pro
blemen melt zich mee. De reeds te kleine ruimte wordt door de moderne 
inrichting met zijn koelkasten, wasmachines en groot-beeld t.v. zo 
be1nvloed, dat van een werkelijk leefbare ruimte vaak geen sprake 
meer is. Vele bewoners bemerken dit pas, nadat ze, vaak noodgedwon
gen, 1naar een nieuwbouw huis zijn vertrokken. Dat deze veel te kleine 
behuizing en vooral he:t lawaai van versterkers en t.v.'s voor de school· 
gaande jeugd grote problemen met zich meebrengt lijkt mij duidelijk. 
Bovendien vorm:t het schoolga:m voor deze kinderen al een extra 
belasting. Het sociale patroon vormt eveneens voor verdere s:tudie 
van vele kinderen een handicap. Ten slotte vormt het berperkte taal
gebruik een bran van achterstand en wel elk vakgebied, dat met dit 
taalgebruik te maken heeft. Dat deze achterstanden, die reeds op de 
kleuterschool merkbaar zijn, tot grote aanpassings- en leermoeilijk
heden aanleiding geven is eveneens duideUjk. Zelfs voor de zeer intel
iigente kinderen uit handarbeiderskringen is bet bijzonder moeilijk 
zich om die redenen in het voortgezet onderwijs te handhaven. Hier 
kom ik in de loop van dit artikel nog op terug, als begrippen als taal
armoede e.d. ter sprake komen. 

Door de beslotenheid, die bepaalde 19e eeuwse volkswijken met z'n 
specifieke maatschappelijke eigenaardigheden, met zich meebrengen, 
onts.taat er ook een zekere isolering ten opzichte van andme wijken en 
andere groepen van de bevolking. Men is vaak wantrouwig, agressief 
en moet niets hebben van mooipraterij. Vooral ten opzichte van politici 
is dit wantrouwen bijzonder groot. Inzicht in bet werk van en begrip 
voor de politicus als persoon ontbreekt veelal. Hoewel bepaalde par· 
tijen, maar dan zeker niet de Christelijke partijen, door ailerlei buurt
acties er iets aan trachten te doen. Dit heeft zeer zeker een eenzijdige 
opstelling tot gevolg gekoppeld aan een wantrouwen t.o.v. andere par
tijen. Kortom, het beeld van de gemiddelde politicus is in de echte 
volkswijken dat van een opportunist, een geldwolf, een ba.antjesjager 
en een mooiprater. Niet vleiend, doch een keiharde waarheid. E€m 
politicus met een voor zijn medemens warm kloppend hart gaa.t er bij 
de doorsnee arbe:ider niet in. Vooral voor de Christelijke partijen zijn 
dergelijke keiharde kwalificaties een emstige aanklacht. Zolamg de 
daden van deze pal"ltijen niet in overeenstemming zijn met hun woorden, 
zolang zal de gemiddelde werknemer in zijn wantrouwen en afzijdige 
houding volharden. 
Zending is niet alleen een buitenlandse, een uitwendige taak. Als we 
ons Christen zijn ook in de politiek van alledag niet duidelijk kunnen 
maken, dan is niet alleen Christelijke politiek, doch ook bet Christelijk 
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onderwijs ten dode opgeschreven. Beloften in een verkiezingstijd komen 
bij velen over als waardeloos bankpapier. Daarom, goed onderwijs is 
pas mogelijk als we gei:nspireerd door het E'vangelie het werk op de 
scholen kunnen verrichten, hierbij geruggestennd door een partij
politiek, die het predicaat Christelijke naastenliefde mag dragen. 

Taalarmoede - Taalachterstand - A-sociaal - Zwak-sociaal 

Door allerlei onderzoekingen van 'wetenschappers' en organisaties 
op onderwijsgebied zijn er in de zestiger jaren termen ontstaan, 
die volgens mij de werkelijkheid niet meer goed weergeven. Woor
den als taalarmoede en taalachterstand zijn aileen juist als 
ze gebruikt worden in een vergelijkingssituatie. Als de woorden
schat van een handarbeiderskind vergeleken wordt met de woor
denschat van een kind uit een niet arbeidersmilieu, dan kan in
derdaad van een zekere achterstand worden gesproken. Of het 
taalgebruik van het handarbeiderskind van mindere kwaliteit is 
in sociologisch en psychologisch opzicht is een andere zaak. Dat 
het handarbeiderskind door zijn, volgens de huidige normen, be
perkte woordenschat de rest van zijn Ieven ook maatschappelijk 
wordt benadeeld is een duidelijk andere, doch tevens oak een 
duidelijke aantoonbare zaak. 
In dit verband kan wei degelijk van een maatschappelijke taal
achterstand gesproken worden. Doch zeker niet van de zo discrimi
nerende term taalarmoede. De Onderwijsraad derde afdeling maakt 
het wei helemaal bont door bij de aanvraag om een boventallige 
leerkracht op art. 56 e.d. vragenlijsten te laten invullen, die in de 
kop vermelden: 
Vragenlijst voor scholen met a- of zwak-socialen. 
Alsof a- of zwaksocialen aileen een 'voorrecht' zijn van handarbei
dersbuurten. Ik hoop dat dr. Van Calcar, onlangs benoemd in de 
Onderwijsraad, hieraan iets gaat doen. Het is meer dan beledigend. 
Van taalarmoede is in elk sociaal milieu sprake niet aileen in de 
handarbeidersmilieus. 
Het is door wetenschappelijke onderzoekingen duidelijk geworden, 
dat het huidige schoolsysteem, en niet aileen het lagere school
systeem, normen aanlegt, waaraan de kinderen uit handarbeiders
gezinnen vrij slecht en kinderen uit niet handarbeidersmilieu vrij 
goed kunnen voldoen. Door de geringere gcestelijke bagage, 
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heus niet aileen de woordenschat, beginnen veel handarbeiders
kinderen al met een grotc achterstand hun lagere schoolloopbaan. 
Zelfs de intelligente kinderen onder hen geven blijk van een grote 
achterstand, die fnuikend is voor hun verdere schoolloopbaan. 
Deze achterstand is vaak nog groot genoeg om de moeilijkheden 
bij het v.o. nog groter te maken. 

Uit genoemde onderzoekingen is evenwel gebleken, dat het milieu 
veelal bepalend is voor de schoolresultaten, doch niets zegt van de 
intelligentie. 

Dr. C. van Calcar, medewerker aan het R.I.T.P. te Amsterdam, on
derzocht 1600 leerlingen aan het begin van een schooljaar. Na het 
eerste onderzoek selecteerde hij een groep met een zwakke aanleg 
en een groep met een goede aanleg. Bij de tweede test, dus aan 
het einde van het schooljaar, bleek dat 38% van de kinderen uit 
de zwakke groep en afkomstig uit de zogenaamde betere milieus 
slechtere resultaten had geboekt. Bij de handarbeiderskinderen 
uit die zwakke groep was het 71%, dat slechtere resultaten had 
geboekt! ! ! Bij de goede groep werden slechts vorderingen vast
gesteld bij 28% van de 'betere milieukinderen'. Bij de handarbei
derskinderen was het 33% ! ! 
Met andere woorden: 

Een handarbeiderskind moet wel zeer goed zijn om het te 'redden'. 

In 1970 concludeerde dr. van Calcar, dat zeer veel kinderen van 
handarbeiders niet dat voortgezet onderwijs volgen, waartoe ze 
qua hun aanleg en geschiktheid in staat geacht worden. 
Met andere woorden: 

Elk jaar gaat er een groat arsenaal van jonge mensen wegens 
discriminatie op grand van maatschappelijke en onderwijstech
nische vooroordelen voor het voortgezet onderwijs verloren. 

Uit een onderzoek is ook gebleken, dat de wil tot verder leren 
toeneemt met het aantal opleidingen, dat men achter de rug heeft. 
Ook in dit opzicht zullen de kinderen uit handarbeiderskingen in 
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de achterhoede te vinden zijn. Een onverdraaglijke zaak. Ten
minste voor hen, die werkelijke democratisering in het onderwijs 
nastreven. 

Discriminatie door het bedrijfsleven 

Volgens het K.R.O.-cahier 1970 no. 4 is ook duidelijk aangetoond, 
dat het bedrijfsieven de maatschappelijke discriminatie voortzet 
door aan jonge mensen met afgesioten dag-opleidingen meer kan
sen tot het volgen van voortgezette studie te geven, dan aan jon
geren, die dergeiijke opieidingen niet voigen of niet afmaakten. 
Vanuit een efficient en zakeiijk bedrijfsoogpunt gezien misschien 
wei verdedigbaar, doch vanuit een menseiijk en voorai Christelijk 
standpunt zeer aanvechtbaar. Op deze wijze worden jonge mensen, 
die door miiieu-invioeden, vaak buiten hun schuid, een voor hen 
geschikte studie niet konden voigen of afmaken, ook in hun maat
schappelijke carriere zeer geschaad. 
Naar mijn mening zai ook de nieuwe Ieerplichtverlenging niet zo 
erg veei aan deze situatie kunnen veranderen, aangezien het Ian
gere onderwijs geen rekening houdt met de uitkomsten, zoals on
der andere in dit artikei genoemd. Door groepsgesprekken, o.a. 
over maatschappij beoordeiende onderwerpen, begint de interesse 
van de oudere Ieerplichtige jeugd wei wat toe te nemen. Opvallend 
is echter, dat veien van deze jonge mensen het in een discussie nog 
bijzonder moeilijk hebben met het formuieren van hun gedachten. 
Ze weten vaak wei, wat ze willen zeggen, doch het hoe ontgaat 
hen. Dit heeft weer niets met taaiachterstand te maken en zeker 
niet met taalarmoede, doch wei met het vermogen gedachten te 
ordenen en gecoordineerd weer te geven. Daarom is het in dit 
verband van belang, dat de jongerengroepen uit de vakcentralcs 
een goed opgezette voortzetting van studie en vorming zien ais een 
vereiste om te komen tot opheffing van de maatschappelijke en 
intellectuele achterstand van de werkende jeugd. 

Op grond van de in 1968 :ingevoerde mammoetwet van Cals dient aan 
elke school voor voortgezet onderwij,s een brugjaar te zijn verbonden. 
Op die manier zou de overgang van uit het lagere schoolsysteem ge
leidelijker kunnen verlorpen en was een selectie naar aanleg, karakter 
en leertempo mogelijk. Bij het nijverheidsonderwijs was bovendien 
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plaatsing bij wat meer individueel ingestelde afdelingen mogelijk, zoaJs 
het I.T.O. (individueel technisch onderwijs) en het I.N.O.M. (individueel 
nijverheids onderwijs voor meisjes). Deze takken van nijverheids
onderwijs zijn in het bijzonder voor zeer gering begaafden bedoeld. 
Bovendien is terugplaatsing van het gewone nijverheidsonderwijs naar 
het I.T.O. en I.N .O.M. e~veneens mogelijk. Zo op het oog, doch veelal 
ook in de praktijk, een aanvaardbare oplossing. Helaas vind:t terug
plaatsing naar he1t I.T.O. of I.N.O.M. niet altijd op verantwoorde wijze 
plaats en is daardoor een bran van verdrie>t en wrok tegen leraren 
en andere opvoeders. Plaatsing vanuit de brugklas van een nijverheids
school naar m.a.v.o. en dergelijke schooltypen is in de praktijk aileen 
dan mogelijk, als het betmkken kind weer in de brugklas van zo'n 
school plaats neemt. Bevordering van brugklas nijverheidsonderwijs 
naar tweede klas middelbaar onderwijs is in feite nie1t mogelijk. Hoe 
men dit oak bekijkt, van een zekere discriminatie is wel degelijk sprake. 
AanvankeUjk zou het mogelijk moeten zijn, dat kinderen uit m.a.v.o.
h.a.v.o. en v.w.o. brugklassen gema1'"kelijk konden overschakelen van 
het ene naar het andere type. In de praktijk blijkt dit aJleen in omge
keerde richting dus van v.w.o naar h.a.v.o. en m.a.v.o. mogelijk te zijn. 
In feite dus van een hogere naar een lagere studiemogelijkheid. Tegen
woordig lopen de brugklassen in studiepakketten en lestempo al weer 
zo uiteen, dat van gelijke kansen geen sprake meer is. ZeUs voor de 
goede m.a.v.o. brugklasleerling is het bijzonder moeilijk en vaak zelfs 
onmogelijk naar de tweede van de h.a.v.o. afdeling bevorderd te wor
den. Om maar niet te spreken van de v.w.o. mogelijkheid. 
Op vele schoolgemeenschappen zijn er weer aparte brugklassen voor 
m.a.v.o.-, h.a.v.o. en v.w.o. Allen met een duidelijk verschil in leerpak
ketten en tempo. Dat vooraJ het kind uit de handarbeidersmilieus weer 
de dupe wordt is een duidelijke zaak. 

Een op zichzelf intelligente lecrling uit handarbeiderskring heeft 
bij de overgang van lagere school naar het voortgezet onderwijs 
met meer aanpassingsmoeilijkheden te kampen, dan het niet hand
arbeiderskind. Deze moeilijkheden nemen toe naarmate de moei
lijkheidsgraad van het soort onderwijs toeneemt. Daardoor wordt 
het kind uit het arbeidersmilieu vaak als dommer bcoordeeld, 
dan het in werkelijkheid is. Er wordt namelijk tcveel op de directe 
resultaten in de brugklas afgegaan en te weinig rekening gehouden 
met andere oorzaken van slechte resultaten. Gezien de structuur 
van het voortgezet onderwijs, opleiding, taak en opdracht van het 
docentencorps is dit wei verklaarbaar, doch tevens volstrekt on
aanvaardbaar. Door deze situatie zal elkc vernieuwing in het basis
onderwijs stuklopcn op de structuur van het voortgezet onderwijs. 
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Oak de mammoetwet heeft weer niet voldoende rekening gehouden 
met de grate verscheidenheid in het leerlingenarsenaal, dat van 
de basisschool afkomt. Zelfs een aarzelend begin via de brugklas
sen is in feite een mislukking geworden. Vandaar dat er nu stem
men opgaan, die pleiten voor een middenschool voor aile leer
lingen, afkomstig uit het basisonderwijs. Op deze wijze denkt men 
die overgang en aanpassing wei te kunnen realiseren. Een sympa
thieke gedachte en het overwegen wei degelijk waard. Inmiddels 
zijn aan dit onderwerp weer vele vergaderingen, rapporten en ont
werpen besteed en zelfs zijn er in verschillende plaatsen experi
menten aan de gang. Ik hoop echter vurig, dat deze gang van zaken 
niet weer zal uitlopen op een te vroege invoering van een wet op 
het middenschoolondcrwijs. Hopenlijk hebben de verantwoor
delijke instanties het een en ander geleerd van de moeilijkheden, 
die met de invoering van de mammoetwet gepaard gingen (en gaan). 
De tekorten op de rijksbegroting spreken in dit verband ook nag 
wei een woordje mee. Als gevolg hiervan zullen we met de reali
teiten van prioriteiten rekening moeten houden. Mijn mening hier
omtrent is genoegzaam bekend. In een tijd van bezuinigingen zul
len allereerst het kleuter- en basisonderwijs aan hun trekken moe
ten komen. Als deze takken van onderwijs niet goed draaien hebben 
experimenten bij andere takken van onderwijs geen enkele zin. 
Zolang de schoolleiding bij het kleuter- en basisonderwijs nog niet 
vrijgesteld is van een eigen klas of groep, zolang zal elke ver
nieuwing in deze takken van onderwijs in het slop raken. In het 
verloop van dit artikel kom ik daar echter nog op terug. 

Discriminatie door lwt milieu 

Niet aileen de maatschappij en het vervolgondcrwijs, doch ook 
het milieu is vaak bepalend en zelfs beslissend wanneer het gaat 
om de schoolkeus na de lagere school. Hoewel vele ouders en ver
zorgers door allerlei informatic en ervaringen wat meer inzicht 
gekregen hebben in de mogelijkheden en bedoelingen van het voort
gezet onderwijs komt het toch nog voor, dat tegen het advies van 
het hoofd der school of de klasseleerkracht in, een andere tak van 
onderwijs wordt gekozen, dan voor het betrokken kind geschikt 
zou zijn geweest. In niet handarbeidersmilieus wil men vaak hoger 
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onderwijs en in de handarbeiderskringen geeft men toch nog te 
vaak de voorkeur aan een lagere tak van voortgezet onderwijs. 
In het kader van dit artikel zou het mij te ver voeren op alle 
facetten van deze zaak in te gaan, doch een enkel wil ik wel noemen. 
In de zogenaamde betere milieus ligt aan het besluit een kind naar 
een 'hogere' tak van onderwijs te sturen naast een goed inzicht in 
de toekomstmogelijkheden e.d. dikwijls ook een ongezonde portie 
eerzucht ten grondslag. Een dergelijke houding kan zeer nadelige 
gevolgen hebben en betekent in feite een zekere vorm van milieu
discriminatie voor het betrokken kind. Dit kind wordt weggehou
den van die soort van onderwijs, waar het qua zijn aanleg en 
karakter recht op had. 
In handarbeiderskringen ligt dit alles veel complexer. Ook de 
angst van de ouders of verzorgers voor vervreemding van hun kind 
door het andere, het nicuwe, laat niet na zijn invloed op de school
keus te docn gelden. Zij zijn vaak bang voor het nieuwe milieu, 
waarin hun kind terccht komt. Een milieu, waarop zij geen vat 
denken tc hebben. Vandaar dat velen onder hen in de eerste plaats 
een school zoeken, die in de buurt van hun woongebied ligt. Het 
idee, dat meisjes toch trouwen en 'dus' niet behoeven te werken 
werkt nog zecr remmend op de houding van de ouders ten aanzien 
van de schoolkeus van hun dochter, doch wordt toch wel minder. 
Vooral de betrokken lccrkracht en bet hoofd der school hebben 
in dit opzicht een belangrijke taak. Deze milieudiscriminatie is 
historisch wel verklaarbaar, doch uiteraard niet in het belang van 
de betrokken kinderen. 

Zelfdiscriminatie 

Op 27 oktober en 3 november 1970 mocht ik meewerken aan T.V. uit-
2lendingen van de K.R.O. metals onderwerp 'Gelijke Kansen voor leder
een? Het waren documentaires die wat dieper ingingen op de proble· 
matiek van de werkende jeugd van 14 t.m. 18 jaar. 
Door het goede contact, dat ik met een vrij groot aanta.I oud-leerlingen 
onderhoud ben ik toch redelijk op de hoogte van hun omstandigheden. 
Toch ben ik geschrokken van hun totaal veranderde instelling ten op
zichte van het onderwijs sinds ze mijn school verlieten. Natuurlijk was 
dit ook het gevolg van de selectie, die ik met het oog op het doel van 
de uitzendingen moest toepassen. Maar vooral ben ik geschrokken van 
het rendement, dat deze meisjes en jongens hadden van het voortgezet 
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onderwijs, waar zein acht van de tien gevallen naar toe waren gegaan. 
Uiteraard zijn er ook tekortkomingen aan te wijzen, die het gevolg zijn 
van hun lagere schooltijd. Doch er was hun wei geleerd zich op be
leefde wijze, doch in aUe vrijmoedigheid te uiten 1tegen iedereen, waar
mee ze in aanraking kwamen. Uiteraard rekening houdende met hun 
taalgebruik en woordenschat. Op hun niveau waren de klassediscussies 
in de zesde groep van de basisschool bijzonder goed en leerzaam. Van 
taalarmoede was in de meeste gevallen geen sprake. Bovendien waren 
we er op de lagere school in geslaagd interesse te wekken voor allerlei 
zaken, waarvoor ze aanvatnik.elijk geen enkele belangstelling toonden. 
Onderwerpen als: Ontwikkelingshulp, Zending, E.E.G., Eenwording van 
Europa, Verder leren, Toekomstvisie, Verantwoordelijkheid, Goede boe• 
ken, Doorzettingsvermogen, Arbeidsverhoudingen e.d. werden, uiteraard 
niet door alle leerlingen, toch met redelijke aandacht behandeld. En 
wat is daar van overgebleven? Voorzover ik me de gesprekken, die aan 
de uitzendingen vooraf gingen, nog herinner, vrijwel niets. Een duide
lijker bewijs van het falen van het voortgezet onderwijs heb ik niet. 
Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk en zeker aanwijsbaar, doch 
als u blz. 5 t.m. 9 van het K.R.O.-cahier-1970-4 eens naleest dan schrikt 
u waarschijnlijk net zo, als ik geschrokken ben, toen we de gesprekken 
met de betrokken leerlingen hadden. Naast een gevoel van schuld komt 
er ook een gevoel van machtelooshe:id en zelfs van woede bij je op. 
Waarom is er niet een beter contact tussen de lagere scholen en het 
v.o.? Waarom is de begeleiding van onze oud-leerlingen toch zo slecht? 
Ook het vaklerarensysteem is vooral voor deze kinderen een veel te 
grote overgang na de lagere school. Waarom kan er geen vorm gevon
den worden, waarin de leerkrachten van de lagere school invloed heb
ben op het leerplan van de scholen van voortgezet onderwijs? Waarom 
worden de leerkrachten van lagere scholen niet betrokken bij het les
geven op de scholen van voortgezet onderwijs? Waarom nemen de 
leerkrachten bij het v.o. geen contact met ons op als onze oud-leer
lingen met moeilijkheden te kampen hebben? 

Toch wijzen bepaalde onderzoekingen uit, dat de werkende jeugd 
veel minder zelfmedelijden heeft, dan wij zouden en mogen ver
wachten. Bovendien blijkt, dat hoe ongeschoolder men is, hoe min
der hoog de eisen zijn, die aan de toekomst worden gesteld. On
geschoolden tonen zich ook vaak tevredener met hun werksituatie, 
dan hun geschoolde leeftijdsgenoten. De sfeer op het werk, een 
goede verstandhouding met de baas en het niet behoeven doen 
van ingewikkeld werk is bepalend voor de houding van de onge
schoolde arbeider. Dit niet kritisch kunnen of willen denken heeft 
vaak onbewust de door mij gesignaleerde zelfdiscriminatie tot ge
volg. Men sluit zich af, van alles, wat meer inspanning, dan het 
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dagelijkse werk eist. Een goed loon, goede werksfeer zijn belang
rijker dan een visie op de toekomst. Ze stompen af, verliezen hun 
gevoel van gezonde maatschappelijke eerzucht en komen uitein
delijk niet verder dan bevrediging van hun directe verlangens. Mis
schien wel zo gemakkelijk voor onze huidige maatschappelijke 
verhouding. Doch een uitdaging voor een ieder, die het eerlijk 
meent met de toekomst van onze jeugd en maatschappij. Hiervoor 
is een waarlijk Christelijke visie nodig. Dat is geen visie, die voor 
elke situatie een 'bijbels' verantwoord antwoord gereed heeft, doch 
wcl een visie, die goed onderwijs en vorming, met goede menselijke 
verhoudingen tot gevolg heeft. Een visie, die wij volledig tegenover 
onze Heer en Schepper kunnen verantwoorden. De Bijbel is geen 
rcceptenboek, doch een bron van inspiratie, die ons helpt in een 
ieder de naaste te zien, zoals Christus ons geboden heeft. Dat zal 
ook voor de politicus gevolgen moeten hebben. Geen mooie woor
den, doch daden; Christus ging ons voor! 

Maatregelen op langere termijn 

Naar mijn mening zal op den duur de leerplichtige leeftijd tot en met 
het 18e jaar moeten worden opgetrokken. Het basisonderwijs zal dan 
beginnen bij de leeftijd van 4 jaar en eindigen bij de leeHijd van 13 
jaar. Dus basisonderwijs van 4 t.m. 12 jaar. Daarna zal er een brug
periode van 2 jaar moeten komen voor alle leerlingen, die een of 
andere tak van voortgezet onderwijs gaan volgen. In die twee jaar moet 
wel van een zekere diffe,rentiatie uitgegaan worden, doch een groot 
aantal vakken zal in zogenaamde moedergroepen gezamenlijk moeten 
worden genorten. Na die twee jaar zal de differentiatie steeds groter I ' 

worden, doch de moedergroepgedachte dient ook dan gehandhaafd I , 

.te blijven. Dit gaat dan door tot ongeveer de leeftijd van 18 jaar 
zal zijn bereikt. In de loop van die jaren kunnen diverse diploma's 
worden behaald, die recht geven op weer verdere studies, doch ooik het 
aanvaarden van funaties in het bedrijfsleven mogelijk maken. Enfin, 
ik heb naast di:t wat onduidelijk geheel wel een schoolgemeenschap 
voor ogen, die echter duidelijk anders van opzet is en verder gaat dan 
de middenschoolgedachte. Iik wil mij evenwel berperken tot het kleuter-
en basisonderwijs van nu, aangezien de discriminatie van de hand
arbeidersjeugd reeds bij deze takken van onderwijs een aanvang neemt. 

Maatregelen op korte termijn ten bate van kleuter- en 
basisonderwijs 

1. Een onmiddellijke en drastische verlaging van de klassedeler. 
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In bepaalde kringen wordt een getal van maximaal 25 kinderen per 
klas genoemd. Ook wei van 30. Naar mijn mening zal echter ge
streefd moeten worden naar allereerst de schaal van het voortgezet 
en universitaire onderwijs, die veel lager ligt. Om voor mij nog 
steeds onbegrijpelijke redenen, zijn de groepen bij deze takken 
van onderwijs en de normen op de universiteiten veel gunstiger 
dan de schalen bij het kleuter- en basisonderwijs. Zijn de leerlingen 
of studenten daar dommer of kunnen de docenten het ordepro
bleem niet aan? Ik weet het niet en een goede verklaring heb ik 
nog niet gehad, laat staan een aanvaardbaar argument. Dat de 
schalen bij kleuter- en basisonderwijs gezien de uiteenlopende in
telligenties onaanvaardbaar hoog liggen, is naar de mening van 
de werkelijke insiders wel heel erg duidelijk. 
2. Een snelle nivellering van het te grote salarisverschil tussen 
leidsters en onderwijzers enerzijds en de leraren bij het v.o. ander
zijds. Het werken met grote groepen van sterk uiteenlopende in
telligenties rechtvaardigt dit grote salarisverschil, ondanks meer
dere bevoegdheden, in het geheel niet. Bovendien zal door een 
snelle nivellering de zuigkracht van het voortgezet onderwijs op 
het onderwijscorps sterk afnemen. 
3. Een personeelchef, een bedrijfsleider of een manager moet in de 
gelegenheid zijn controle uit te oefenen, steun te verlenen en 
corrigerend op te treden. Voor die taak kan hij het grootste deel 
van zijn werktijd gebruiken. Hij heeft dus een duidelijke verant
woordelijkheid, die hij waar kan maken. Of het inderdaad gebeurt 
is zijn zaak. Het hoofd van de school en de hoofdleidster van de 
kleuterschool zijn ook verantwoordelijk voor allerlei zaken op de 
school, doch kunnen die verantwoordelijkheid, in de meeste ge
vallen niet op het juiste moment waarmaken. Naast hun verant
woordelijkheid, voor alles, wat er in de school gebeurt hebben zij 
veelal ook nog de verantwoordelijkheid voor een eigen klas of 
groep. Dit zijn twee verantwoordelijkheden die zij door dit dualis
me in de praktijk niet waar kunnen maken. Zij kunnen onder 
schooltijd niet controleren, stimuleren of corrigeren. Dit is een 
niet te verdragen belasting voor deze schoolleiders en schoolleid
sters. Daarom is het dringend gewenst, dat ook zij worden vrij
gesteld van de verantwoordelijkheid voor een eigen groep of klas, 
zodat zij hun verantwoordelijkheid voor de gehele school kunnen 
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waarmaken. Daarnaast kunnen zij dan verplicht worden een aan
tal lessen te geven, afhankelijk van het aantal klassen of groepen, 
dat de school telt. 
4. Naast bovengenoemde prioriteiten dient ook een goed opgezette 
en efficient werkende schoolbegeleidingsdienst opgezet te worden. 

Als deze wensen werkelijk tot prioriteiten worden 'verheven' zal het 
gehele onderwijs er de vruchten van plukken. Dat is mijn vaste 
overtuiging! 

Boekrecensies 
Bescbouwingen over de bevordering van de volksbuisvesting 

De directeur van de Volksbuisvesting bij bet Ministerie van 
Volksbuisvesting en Ruimtelijke ordening, dr. J. W. G. Floor, is 
gepromoveerd op bet proefscbrift 'Bescbouwingen over de be
vordering van de volksbuisvesting'. Het proefscbrift is uitgegeven 
door E. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden 1971. 

Een bespreking van dit proefscbrift past zonder meer in een weten
scbappelijk politiek vakblad. 
Het 9 boofdstukken, 250 bladzijden, tellende werk, begint met een in
leiding, waarin een bistoriscb overzicbt wordt gegeven over de tot
standkoming van de Woningwet 1901 en de ontwikkeling van bet over
heids-ingrijpen. Geconstateerd wordt, dat bet minder begrijpelijk is, 
dat de economiscbe kant van de volksbuisvesting nog weinig tot zijn 
recht is gekomen. Dit is te meer vreemd omdat bet daarbij om zulke 
geweldige bedragen gaat. Bovendien wordt opgemerkt, dart zicb bij de 
prijsvorming van de successieve woondiensten allerlei complicaties 
voordoen. 
Hoofdstuk II bebandelt 'Waarom en waartoe bevordering van de volks
huisvesting'. Als voornaamste doelstellingen bij dit alles worden gezien: 

- een zodanige plaats voor bet wonen drut althans van die kant de 
mens niet onnodig in zijn ontplooiing wordt belemmerd; 

- grotere stabiliteit van de woningmarkt en van de economie in bet 
algemeen (zijn bier wellich:t tegenstellingen?); 

69 



- zoveel mogelijk voorkomen van foutieve investeringen (rond 1;4 

van de jaarlijkse netto-investeringen booft betrekking op de wo
n~ngbouw); 

- afremmen inflatoire ontwikkelingen. 

Vervolgens komt bet tijdsaspect bij de prijs van het wonen aan de 
orde. Na bebandeling van de opbouw kostprijs-buur en de historische 
kostprijs wordt de dynamisehe kostprijshuur gei:ntroduceerd. 
Bij de door dr. Floor voorgeste1de wijze van calculeren wordt rekening 
gebouden met inflatoire ontwikkelingen en in de loop van de tijd stij
gende stichtingskosten en buuropbrensten. 
Het acbterblijven van de productivitett in de bouwnijverbeid wordt 
aangetoond in een tabel. Vergeleken met mei 1940 = 100, is bet globaal 
indexcijfer van de bouwkosten van woningen en bet prijsindexcijfer 
van de gezinsconsumptie in 1970 onderscheidenlijk 860 en 430. 
In de dissertatie komt vervolgens de buurpolitiek aan de orde. Be
bandeld worden de samenhang met de inflatie en de gevolgen voor 
de vo1ksbuisvesting. 
De bestudering van de subsidiepolitiek mondt uit in de vraag van 
subject-versus object-subsidiering. Na bet vaststellen van de voor- en 
nadelen van beide systemen wordt in de introductie van de dynamiscbe 
kostprijsbuur een mogelijkheid gezien om de door subsidie ;te over
bru~gen kloof belangrijk te verkleinen. Voor de kwestie object- dan wel 
subject-subsidie:ring zou dit nieuwe perspectieven bieden. 
Het cbapiter van buurpolitiek naar subsidiepolitiek geeft de onderlinge 
relatie aan in diverse na-oorlogse periodes tussen deze beide politieken, 
belaas is deze niet alrtijd aanwezig. 
Voorgesteld wordt bet begrip kostprijsbuur te verv:mgen door de 
dynamiscbe kostprijshuur. Indien deze huur wordt gesteld op 70% 
van de stichtingskosten tegenover 10% volgens de gebruikelijke bere
kening, dan wordt een verschil met de vraagbuur van 5% zodanig, dat 
er voor de daarna nog te overbruggen kloof van 2% wei van een reele 
keus sprake is tussen object- en subject-subsidHiring. 
Na een boofdstuk dat de kapitaalvoorziening woningbouw bebandelt, 
onderstreept bet laatste boofdstuk bij berhaling bet belang van de orp
lossing van bet tijdsaspeet voor de woningproblemen. 
De vraag kan gesteld worden of de dynamiscbe kostprijsbuur niet tot 
liquiditettsmoeilijkbeden aanleiding zal geven. Zullen de lagere aan
vangsrendementen <niet een verder ingrijpen van bet Rijk op de kapi
taalbronnen nodig maken? 
Deze studie van een ,grote beleidsdeskundige op bet gebied van de 
volkshuisvesting is een gefundeerde poging de problematiek van de 
boge huren op te lossen. Het is te verwacbten, dat de dissertatie niet in 
de boekenkast zal verdwijnen als een rtbeoretiscb academiscbe studie, 
maar een praktiscbe wegwijzer voor menig politicus zal zijn voor de 
oplossing van bet vraag;stuk van de onbetaalbare buren. 
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De laatste zin van het proefscllri.ft luidt: 
'De inhoud van het gehele pakket maatregelen zou echter wel duidelijk 
als een oper!lltie formeel bij wet moeten worden vastgelegd.' 
In de studie zijn beperldngen opgelegd. Hieraan kon niet o:ntkomen 
wmden. Een beschouwing hoe de bevordering van het efgen wonirng
bezit tot verlaging van de huur kan leiden, had ik echter nog gaarne 
aangetroffen. 
Het bezit van een eigen huis is voor de overgrote meerderheid van de 
bewoners voordeliger dan een huurhuis. Het is daarom te betreuren, 
dat 70.7% van de Nederlandse gezinnen nog geen eigen woning bewoont. 
Tenslotte stelling 2: 
'De door de huur- en subsidiepolitiek gewekte indruk van een gigan
tische herverdelingsmanoeuvre berust voor een groot deel op optisch 
bedrog.' ir. A. B. J. de Koning 

Ontvangen boeken 
'De Europese Gemeenschap in socialistisch perspectief' uitg. Koos 
Vorrink Instituut, PvdA. 
'Het Particuliere Verzekeringsbedrijf', uitg. Wiardi Beckmanstichting. 
R. C. Kwant: Gevangen in eigen net', het vraagstuk van het medium
determinisme; uitg. Samson, Alphen a/d Rijn. 
'Stadsvernieuwing', eerste rapport van de commissie ter bestudering 
van de financiele consequenties van sanering en stadsreconstructie. 
'Rapport van de Club van Rome' uitg. Het Spectrum, Utrecht. 

Prof. Dr. J. Th. Snijders: Universiteit '70/80. Uitgave Wolters· 
Noordhoff (i.s.m. Werkgroep 2000), 1971. Serie Voorberichten. 
Prijs f 9,50. 

De voormalige rector magnificus van de Rijksuniversiteit te Groningen 
begint het geschrift met een summiere situatie schets van de univer
siteit in 1970. Vervolgens wordt een drietal hoofdstukken gewijd aan 
studentenproblemen. De veranderde positie van de student van nu 
t.o.v. die van vroeger wordt bezien aan de hand van drie relaties: de 
verhouding van de student tot zijn milieu van afkomst, tot de univer
siteit en tot de maatschappij. Een discussi8"nota uit 1969 voor het 
Rectorencollege behandelt de kwestie van medezeggenschap van de 
studenten. Voorts wordt de studentenrevolutie bezien. Twee bewegin
gen hebben elkaar versterkt, nl. de emancipatie en de politisering van 
de student. De revolte is thans over haar hoogtepunt heen. De studen
tenbeweging pleegde zelfmoord door mtddel vrun een te grote dosis 
dogmatisering, waardoor zij zich naar buiten afsloot en naar bdnnen 
versplinterde. Een nieuwe studentengeneratie dient zich ondertussen 
alweer aan. De roerigheid aan de universiteit zal voorlopig blijven 
bestaan, zij het waarschijnlijk minder explosief en meer realistisch. 
Daarvoor is echter o.a. nodig een nieuwe twinJtigste-eeuwse ideologie. 
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Snijders wil daaraan een bijdrage leveren in een aantal hoofdstukken 
over het probleem van de rela.ties tussen wetenschap en maatschappij. 
Het vormt de kern van het bookje. In de loop van de tijd is de weten
schap uit de periferie naar het centrum van de samenleving verscho
ven. De wetenschap is bezig de kern zelf van de maatschappij te wor
den. Een wetenschappelijke maatschappij is op komst. Dit blijkt uit 
de snelle kwantitatieve groei van de wetenschap en uit de toenemende 
aanvaarding van de methoden en het ethos van de wetenschap door de 
maatschappij. In een wetenschappelijke maatschappij is de weten
schap de grondstof van de macht. In de huidige machtsstrukturen rna
ken deskundigheid en verwetenschappelijking snelle vorderingen. Bo
vendien zijn in de wetenschap specialismen betreffende de machtsuit
oefemng ontstaan, waarmee ook de macht zelf wordt verwetenschap
pelijkt. Dit mag echter niet betekenen dat de macht nu ook rechtens 
toekomt aan de wetenschappers. Om niet te vervallen in een techno
kratie is spreiding van de macht noodzakelijk. De macht moet worden 
verdund tot minder gevaarlijke concentraties. 
Wat voor gevolg heeft dit alles echter voor de wetenschap? Macht 
corrumpeert immers. Zal de wetenschap zich nog onafhankeliJk en 
kritisch kunnen opstellen? De auteur onderwerpt daarom de begrippen 
objektiviteit, waardevrijheid, kritiek en politisering aan een nadere 
analyse. 
Deze gehele ontwikkeling heeft uiteraard gevolgen voor de undversiteit 
van straks, van 1980. Zij is het knooppunt in de relaties tussen weten
schap en maatschappij. Daarom wordt tort slot getracht, uitgaande van 
de rnaa.tschappij van 1980, basislijnen aan te geven voor het onderwijs, 
de wetenschap en de universiteit in 1980. 
Het boekje bestaat voor een gedeelte uit gehouden toespraken en 
reeds eerder gepubliceerde artikelen, waardoor sommige hoofdstukken 
niet helemaal op elkaar aansluiten en een enigszins zelfstwndig karakter 
hebben. Bijvoo,rbeeld het Cal eerder gepubliceerde) artikel over weten
schap en maatschappij verandering. Ook de hoofdstukken over de 
studentenproblematie staan wat op zichzelf. Jammer is vooral dat niet 
is aangegeven in hoeverre de door Snijders ontwikkelde ideeen gerea
liseerd kunnen worden binnen de W.U.B. van Veringa. 

De waarde vwn het boekje ligt vooral in het fe.it dat de ontwikke
lingen in wetenschap en universiteit gezien worden in het kader van 
het geheel van maatschappel.ijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die 
elkaar trouwens wederzijds bei:nvloeden. Interessant daarbij is de toe
komstvisie op de maatschappij die de auteur ontwikkelt. Een visie 
die zeker kritiseerbaar is, maar belangrijk en reeel genoeg blijft om er 
met hem over na te denken. Belangrijk vooral ook, omdat vanuit die 
visie een eerste aanzet wordt gegeven voor een in Nederland brood· 
nodig wetenschapsbeleid. 
Kortom een J.ezenswaardig boek. 

Chris van Gulyk 
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DE SAMENWERKING TUSSEN KATHOLIEKEN EN 
PROTESTANTEN IN DE CDU 1) 

door Dr. Carl Wilhelm Lauscher, 
Hamm - Westfalen 

Dat de Katholieken en Protestanten elkaar vonden en samengingen 
kan beschouwd worden als een wezenlijk begin van en het hoofd
motief voor de oprichting van de Christen-Democratische Unie in 
het naoorlogse Duitsland. Reeds voor de definitieve kapitulatie 
van het Hitler-regime (7 /8 mei 1945) zette Hans Schafer uit Keulen 
13 dagen na de bezetting van Keulen een ontwerpprogramma voor 
een Christelijk-Democratische Volkspartij op papier. 
Bij de overal beginnende oprichtingsbeweging voor de latere CDU 
was het zo fascinerend, dat deze partij zich - in tegenstelling tot 
de SPD, kon beroepen op een rijke traditionele geschiedenis en 
organisatie. Hij werd dan ook niet van boven af in het leven ge
roepen - n.l. door de toen in Duitsland aan de macht zijnde 
militaire regeringen van de bezettende legers - maar van be
neden af op basis van de nog in Duitsland bestaande democratische 
krachten van christelijke stempel. 
Deze groepen van Christenen van verschillende christelijke rich
tingen ontstonden spontaan, vaak tegelijkertijd, maar geheel on
afhankelijk van elkaar. Toen de communicatiemiddelen weer werk
ten, constateerde men tot grote verbazing, dat de initiatiefnemers 
van de nieuwe partij van Keulen tot Berlijn, van Rendsburg tot 
Freiburg, het streven naar een grote, sociaal progressieve partij 
gemeen hadden, waarin na de betreurenswaardige ervaringen uit 
het verleden protestanten en katholieken nauw zouden moeten 
samenwerken. De partij oprichters van de katholieke zijde waren 
het er over eens het oude centrum van het keizerrijk en de republiek 
van Weimar niet !anger centraal te stellen. 

1) Uit het Duits ve~taald. 
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De partij-oprichters van protestantse zijde waren bereid, een 
herhaling van de zo betreurende versplintering van de antimarxis
tische krachten tc verhindercn en samen met de katholieken een 
unie te vormen, die tot taak zou hebben de zo urgente toekomst
opgaven op te lassen. 
De oprichters van de CDU van beide richtingen waren er ten
slotte van overtuigd, dat de - ook vandaag nog - veel omstreden 
opname van het woord 'christelijk' in de naam van de partij, 
geenszins gezien mag worden als een monopolie van de partij, of 
als het ware het zich willen verheffen hoven anderen, maar dat 
alhoewel men zich bewust is van menselijke tekortkomingen 
slechts de verplichting tot handelen vanuit christelijk verantwoor
delijksheidsgevoel de nadruk krijgt. 
In een convocatie van 23 januari 1945 van de streekcommissie van 
de CDU van de Britse bezettingszone werd de CDU in een zinrietje 
beschreven als zijnde een Unie van een politieke beweging, die 
als doel hecft de politiek te verwezenlijken op basis van de 
christelijke wereldbeschouwing. Deze doelstelling is tot op heden 
een onwrikbaar punt van het programma van de CDU. Zo luidt 
onder meer de preambule van het programma van Berlijn van 
1971 : 
'De Christelijk-Democratische Unie van Duitsland baseert haar 
beleid op grondbeginselen van een christelijke verantwoordelijk
heid. De doelsteilingen van deze politiek zijn: de vrijheid van een 
individu, dat zich bewust is van zijn verplichtingen tegenover 
de gemeenschap, gerechtigheid en gelijkheid van kansen voor een 
ieder, alsmede solidariteit van aile burgers, die een eigen verant
woordelijkheid bij de mens opbouwt.' 
'De CDU als moderne volkspartij verenigt mannen en vrouwen 
uit aile lagen van de bevolking met bet doel het Duitse volk in 
vrede, vrijheid en rechtvaardigheid te verenigen.' 
Uit de praktijk van het CDU-beleid blijkt, dat talrijke protestantse 
en katholieke mannen en vrouwen belangrijke posten in de Bonds
republiek Duitsland bezetten. Waarvan van katholieke zijde vooral 
Konrad Adenauer (1876-1967) naar voren komt; van protestantse 
zijde zijn te noemen: de onvergetelijke eerste president van de 
Bundestag, Hermann Ehlers (1904-1954); de tweede bondskanselier 
van de naoorlogse geschiedenis en initiatiefnemer van de veel 
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bewonderde 'soziale Marktwirtschaft', professor Ludwig Erhard 
(geb. 1897); Dr. Gerhard Schroder, die jarenlang Minister van 
Buitenlandse Zaken was, toen Minister van Binnenlandse Zaken 
en tenslotte Minister van Defensie; en als jongste van dit rijtje 
de Minister-president van Schleswig-Holstein, Gerhard Stoltenberg 
(geb. 1928). 
De meer uitgebreide opsomming van protestanten in dit rijtje 
wil echter niet zeggen, dat de protestantse politici ooit de meer
derheid binnen de CDU zouden hebben gevormd. Door hun po
litick tegenstanders wordt de CDU ook nu nog de partij van de 
'zwarten' genoemd. Vele protestante leden hebben zich daarom 
opzettelijk tot de Sociaal-Democratische Partij gewend, die zo te 
zeggen tot een 'rode' partij met voor een gering deel 'blauw' bloed 
geworden is, alhoewel de SPD, zij het ook voor een kleiner deel, 
over katholieke leden beschikt, zoals b.v. de toenmalige Minister 
van Verkeer en Postwezen, Leber, een van de hoofdfiguren van 
de Katholieke Lekenbeweging. 
Vele protestantse theologen en kerkelijkc hoogwaardigheids
bekleders zoals Praeses Scharf en Altlandesbischof Banns Lilje 
komen er heden openlijk voor uit, dat zij voor de politick van de 
SPD zijn. Dat deze en andere protestanlse kopstukken zich uit
spraken voor de Ostpolitik van de toenmalige sociaal-liberale 
coalitie van Bonn, heeft de laatste tijd binnen de Protestantse Kerk 
tot heftige spanningen geleid en twijfel doen ontstaan inzake mis
bruik van kerkelijk gezag. 
In de laatste verkiezingsstrijd stemde de oud-praeses van de 
Protestante Kerk van Westfalen, Dr. Ernst Wilm openlijk voor 
de SPD met een groats opgezet aanplakbiljet met cle slogan: 
'Christen zijn - en SPD kiezen - waarom eigenlijk niet'? 
Dit verschillend politick streven binnen de Protestantse Kerk -
tr2ken van een politieke mondigheid van de kerk na de verschrik
kclijke jaren van Hitler, waarin de 'Bekennende Kirche' slechts 
haar onafhankelijke en dappere stem verhief - heeft niet tot een 
breuk tussen de protestanten en katholieken binnen de CDU 
geleid. De CDU maakt, zoals gezegd, geen aanspraak op het alleen
gebruik van christelijke grondbeginselen van haar beleid. 
De hierboven geschetste tendensen binnen de Protestantse Kerk 
hebben echter onvermijdelijk tot gevolg gehad, dat het aantal 
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protestanten binnen de CDU van begin of aan in de minderheid 
was. 
Hierom aileen al bestaat de op het eerste gezicht nogal merk
waardige omstandigheid, dat er in de CDU wel een protestantse, 
maar geen katholieke werkgemeenschap bestaat. Door politieke 
tegenstanders wordt daarom, maar ten onrechte, afgeleid, dat de 
CDU in werkelijkheid een 'Katholieke Partij' is. 
De door mij hierboven vermelde protestantse politici tonen echter 
aan, dat ook de protcstanten op toonaangevende wijze in de na
oorlogse politiek een rol hebben gespeeld. De reeks van dezc 
protestantse mannen en vrouwen zou nog kunnen worden aange
vuld met andere persoonlijkheden. Dan zou namelijk tot uiting 
komen, dat de protestanten binnen de CDU zelfs buiten proporties 
in leidende functies actief waren en nog steeds zijn. 
De Katholieken zijn juist de laatste jaren wat vrijer tegenover 
niet confessionele partijen komen te staan. Anders zou de grote 
coalitie in Bonn (1966-1969) niet mogelijk zijn geweest. 
De huidige Minister van Verkeer, Georg Leber, behoorde tot voor 
kort tot het Presidium van de Duitse 'Katholikentag'. Het zou 
opzien baren, indien hij niet in zijn ambt werd herkozen. 
De dochter van de protestante President van de Bondsrepubliek 
Heinemann (SPD) is een fervent katholiek theologe, die vaak op 
de Duitse televisie spreekt. 
De Kerk is in ieder geval geen monopolie meer voor CDU/CSU. 
Herderlijke brieven (van de bisschop) in de verkiezingsstrijd, 
waarin slechts de keuze van CDU/CSU wordt aanbevolen, zijn nog 
een uitzondering; tot begin van de zestiger jaren waren zij nog 
regel. 
In de christelijke land-gemeenten gaat de trend evenwel nog zoals 
voorheen in de richting van de CDU/CSU; in de grote steden en in 
de dichtbevolkte streken (b.v. Roergebied) in de richting van de 
SPD. Het geval Miinchen bewijst dat weer eens. Binnen het 'zwarte' 
Beieren wordt met een absolute meerderheid van de CSU in het 
gebied met een grote meerderheid van stemmen een SPD
burgemeester herkozen. 
Beide partijen vormen in het Parlement in Bonn een fractie. 
De CSU is naar mijn mening niets anders dan de 'Beierse CDU'. 
Beieren hecht nu eenmaal meer waarde aan een bijzondere zelf-
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standigheid. Dit zal b.v. een Nederlander, die bij Zwitserland of 
Oostenrijk de grens overgaat bemerken. Hij zal achter ieder grens
teken van de Bondsrepubliek (de bondsadelaar) een bijzonder wit
blauw staatsteken van Beieren 'Freistaat Bayern' vinden. Juist 
daarom is de CSU in Beieren zo populair. Oude sentimenten spelen 
nog steeds een rol in een andere partij, de Bayern partie, die 
nu niet meer in het Beierse Parlement wordt vertegenwoordigd. 
In elk geval stond Beieren aan de zijde van Oostenrijk na 1866 in 
de Oost-Pruisische oorlog. 
Tegenwoordig merkt de 'Pruis' daar echter nauwelijks wat van. 
Toch moet de oorsprong van de CSU niet hierin worden gezocht. 
Confessioneel gezien is er weinig onderscheid tussen CDU /CSU 
in de Bondsrepubliek, alhoewel de katholiekc leden in de CSU 
veruit talrijker zijn vertegenwoordigd dan de protestanten. Een 
protestantse meerderheid zou men in het Beierse Schwaben kun
nen constateren (Augsburg/Ulm). Tot uitgesproken confessionele 
spanningen tussen katholieken en protestanten is het binnen (of 
dank zij) de CSU nog niet gekomen. Ook in Beieren is er een 
protestantse arbeidsgemeenschap binnen de CSU. De CSU is on
danks het katholieke overwicht geen zuiver katholieke partij! 
Spanningen tussen de CDU en de CSU tekenen zich veel meer af in 
andere sectoren, zoals nu in de kwestie van de Oost-verdragen of 
de opvolging van de kanselier (Barzel?). 
Ik heb daarstraks het begrip verhouding genoemd. En inderdaad 
is het woord verhouding iets, wat door de tegenstander van de 
CDU steeds weer naar voren wordt gebracht. Het blijft niet uit, 
dat zolang de kerken zich nog niet weer verenigd hebben, bij 
de uitoefening van de macht van een partij zoals de CDU de vraag 
gesteld wordt, of een katholiek of protestant aan de top moet staan 
en of een overgrote meerderheid van protestanten enerzijds of 
katholieken anderzijds aan de top zonder meer geaccepteerd kan 
worden. Het kan niet worden ontkend, dat het denken in aan
tallen en verhoudingen van tijd tot tijd tot uitwassen heeft ge
voerd, die voor de beginselen van de CDU nadelig waren. Sinds 
de CDU echter in vele plaatsen op platteland en gemeenten in de 
oppositie is, zijn deze verwijten aanmerkelijk vcrminderd. Juist 
tegenovergesteld laat nu de aan de macht zijnde coalitie van de 
sociaal-liberalen zien, dat daar waar regeringsposten te vcrdelen 
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zijn, hetzelfde 'in properties denken' zich manifesteert, alhoewel 
het hier niet in de eerste plaats gaat om confessionele, maar om 
ideologische gezichtspunten. 'Proporz' is dan ook een probleem 
van hen die aan de regering deelnemen. 
Ik ben ervan overtuigd, dat de CDU een zeer belangrijke bijdrage 
aan de oecomenische beweging in West-Duitsland heeft geleverd. 
Zij het ook meer vanuit politieke zijde gezien (op christelijke 
grondslag) was de CDU toch zelfs in het begin de oecomenische 
beweging een stap v66r. lk mag zeggen, dat de CDU dit bewijs 
heeft geleverd en de samenwerking van katholieken en protes
tanten meer heeft gevoerd - ook vanuit geschiedkundig oogpunt 
gezien - tot een versteviging dan tot een verwijdering. De ver
ontrustende polarisatie in de Bondsrepubliek komt tegenwoordig 
in eerste linie op ideologische en maatschappij-politieke sectoren 
voor, en daarom noodzakelijkerwijs ook gedeeltelijk binnen de 
protestante en katholieke kerk, geenszins echter in de CDU, waar 
katholieken en protestanten in de ware zin des woords gemeen
schappelijk naar het zelfde doel streven. 
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DE RELATIE TUSSEN KVP, ARP EN CHU IN HISTORISCH 
PERSPECTIEF 

(I) 

door drs H. van Spanning 

Inleiding 

KVP, ARP en CHU staan de komende tijd voor belangrijke beslissingen. 
Tegen de achtergrond van deze gebeurtenissen, wil ik in twee artikelen 
de ontwikkeling schetsen van de relatie tussen KVP, ARP en CHU 
sinds de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, in 1918. Dit 
artikel is niet bedoeld als een hunkerin~ naar het verleden maar ter 
verduidelijking van de huidige situatie en om de loop der gebeurte
nissen in grate lijnen weer te geven. 

Gekozen is voor een reeks moment-opnamen; namelijk de dis
cussies in de Tweede Kamer bij bet optreden van de diverse 
kabinetten sinds 1918. Dit beeld is vanzelfsprekend beperkt maar 
bet biedt een eerste indruk van de hoofdlijnen. 

lndeling 

In dit eerste artikel wordt de periode 1918-1940 behandeld. Voor de 
overzichtelijkheid is een onderverdeling gemaakt in twee tijdvakken. 

1) de periode 1918- 1933 
2) de periode 1933-1939 

Eerste periode 1918- 1933 

Hierin vallen de rechtse kabinetten van Ruys de Beerenbrouck; 
respectievelijk van 1918 -1922; en van 1922- 1925; vervolgens het eerste 
kabinet-Colijn (1925/'26), dat ten V'al komt door de aanvaarding van de 
motie-Kersten inzake de schrapping van de gelden voor het gezant
schap bij het va.ticaam. Hierna formeert de Geer - op basis van een 
geheime opdracht - zijn zogenaamde Intermezzokabinet (1926 -1929). 
De pe.riode wordt afgesloten met het derde kabinet-Ruys de Beeren-
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brouok dait steunt op de RK-Staatspartij; ARP en CHU en van 1929-
1933 aan het bewind is_ 
Kenmerkend voor deze periode zijn de onderlinge tegenstellingen in 
de rechtse samenwerking, met name tussen RK-S.taatspartij en CHU; 
en de leer van de 'uiterste noodzaak' bij de RK-Staatspartij inzake 
de samenwerking met de SDAP_ 
Nagegaa..'1 zijn de volgende onderwerpen: 

a) De verhouding van rechts- links 
b) De relatie tussen RK St_P_; AR en CH 
c) De relatie RK St.P.- SDAP 

ad a) De verhouding van rechts -links 

Reeds in 1917 wordt er aan de linker zijde der Kamer op gewezen 
dat de rechtse coalitie na het beeindigen van de schoolstrijd geen 
bestaansrecht meer heefL De liberaal Dresselhuijs noemt de anti
these kunstmatig_ In de loop der jaren zal dit protest voordurend 
aan de linkerzijde tegen d~ drie confessionele partijen geuit wor
den. De ware politieke scheidslijn dient volgens liberalen en socia
listen langs sociale en financieel-economische vraagstukken te !o
pen. 
Lohman bestrijdt in 1917 de opvatting dat met het beeindigen 
van de schoolstrijd en het kiesrechtvraagstuk de basis van de 
rechterzijde is weggevallen. Het ligt wei degelijk in de volksover
tuiging dat de godsdienst de basis vormt van het recht en geheel 
het staatkundig bestel; de heren aan de overzijde kunnen Christen 
zijn maar zij ontkennen dit verband tussen godsdienst en staat
kunde, aldus Lohman. 
De algemene beschouwingen in 1918 worden vrij laat gehouden. 
De gebeurtenissen in Duitsland; de komst van de Duitse keizer 
naar Nederland; de revolutiepoging van Troelstra en het Belgisch 
annexionisme ten aanzien van Zeeuws Vlaanderen overschaduwen 
dit debaL Lohman en Van der Voort van Zijp (a.r.) onderstrepen 
het belang van partijvorming op christelijke grondslag. 
In 1922 stellen Troelstra en Marchant het bestaan van de rechtse 
coalitie opnieuw aan de orde. De vrijzinnig democraat Marchant 
verwijst naar opmerkingen van CH-fraktieleider Schokking, waarin 
deze stelde dat de oude coalitie niet meer bestaat. 
De ervaringen met de evenredige vertegenwoordiging hebben er 
toe geleid dat aile partijen veel meer zelfstandig de verkiezingen 
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in gaan. De verhouding tussen RK.St.P. en CHU wordt minder 
goed doordat de CHU in haar verkiezingsactie sterk stelling neemt 
tegen de 'macht' van Rome. De ARP krijgt sinds 1922 de SGP in 
de Kamer naast zich. Een aantal jaren heeft men bij de AR de 
gewoonte om de redes van ds. Kersten door een AR-woordvoerder 
apart te Iaten beantwoorclen. 
Schokking wijst in 1922 een sterke band tussen de drie rechtse 
partijen af. De oude coalitie bestaat niet meer. De CHU heeft als
zodanig geen band met de andere rechtse groepen, aldus Schokking. 
Ook Nolens wijst er op dat men sedert invoering van de evenredige 
vertegenwoordiging zelfstandig de verkiezingen ingaat. 
Colijn ontkent evenmin dat er tussen de drie rechtse partijen 
nuanceringen bestaan. 'Inzake gezag en vrijheid wordt bij de 
Roomsch Katholieken het accent anders gelegd dan bij de AR; 
en bij het leggen van een grens tussen individu en gemeenschap 
Ioopt de CH-lijn niet precies als bij ons. Maar de schakeringen zijn 
klein wanneer men ze vergelijkt met de nuanceringen aan de over
zijde', betoogt de AR-fraktielcider. 
De situatie wordt anders in 1925 bij het optreden van het eerste 
kabinct-Colijn. De Vlootwetcrisis, waarbij 10 !eden van de RK
fraktie de oppositie steunden, waardoor in 1923 een kabinetscrisis 
ontstond, heeft spanningen in de rechtse samenwerking blootge
legd. Sinds 1922 is de relatie tussen de RK.St.P. en de CHU ge
spannen als gevolg van de gezantschapskwestie. 
Zowel de sociaal democraat Albarda als Dresselhuijs stellen bij de 
algemene beschouwingen in 1925 alternatieven voor. Albarda be
pleit een combinatie die wcl wordt aangeduid als 'Rooms-Rood
Rose', dat wil zeggen een zogenaamd 'democratisch kabinet' van 
RK.St.P.; SDAP en de Vrijzinnig Democraten. Albarda zal in de 
loop der jaren tot 1939 steeds dit pleidooi herhalen, waarbij hij 
zich vooral richt tot de democratische Katholieken en de arbeids
afgevaardigden van de RK.St.P. 
Drcsselhuijs bepleit vorming van nationale kabinetten van rechts 
met de liberalen. Ook dit pleidooi zal regelmatig terugkeren. 
De algemene beschouwingen in 1925 worden als gevolg van het 
aannemen van de motie-Kersten en de val van het kabinet-Colijn 
niet afgerond. 
Van de rechterzijde voert aileen de anti-rcvolutionair Heemskerk 
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het woord. Heemskerk betoogt onder meer dat er verschillen 
tussen rechts bestaan anders was er een fusie en geen coalitie. In 
de christelijke grondslag van de drie partijen ligt echter nog een 
ruim terrein van samenwerking. Krachtens het christelijk beginsel 
behoren tegenstellingen te worden verzoend. Het verbreken van de 
coalitie, zoals links wil, zou neerkomen op politieke zelfmoord. 
Daar wenst de ARP niet aan mee te doen. 
Na deze crisis treedt in maart 1926 het 'Intermczzo-kabinet' de 
Geer op. Het kabinet is gemengd samengesteld met ministers uit 
de rechterzijde en bewindslieden van liberale signatuur. Het kabinet 
beschouwt zich als een waarnemende regeringsploeg, in afwachting 
van herstel van normale parlementaire verhoudingen. 
Met name RK.St.P. en ARP staan vrij gerescrveerd tegenover dit 
kabinet. Men wil de daden afwachten maar ontkent enige band 
tussen de ministers van AR- en RK-huize en de Kamerfrakties. 
Albarda is verheugd over het breken van de rechtse coalitie. 'Het 
optreden van dit kabinet is de nadrukkelijke erkenning dat de 
rechtse coalitie heeft opgehouden te bestaan' betoogt de sociaal 
democraat. Maar hij vraagt zich- evenals de vrijzinnig democraat 
Marchant - af of men het Intermezzo zal benutten voor herstel 
van de rechtse samenwerking. 
In 1929 wordt opnieuw een rechts kabinet geformeerd. 
Colijn, Schokking en Nolens verdedigen deze formatie, tegen de 
kritiek van links. Colijn betoogt dat bij elke andere combinatie de 
moeilijkheden nog groter zouden zijn dan bij een kabinet uit de 
rechterzijde. Nolens zegt dat hij op verkiezingsredevoeringen nooit 
met applaus verwend wordt maar dat dit gebcurde wanneer hij 
een 'rechts kabinet' in het vooruitzicht stelde. 
Ook Schokking adstrueert de waarde van de christclijke beginselen 
in wetgeving en beleid. Het gaat hierbij om de vraag of in het 
Evangelic de normen, ook voor de politieke vragen gevonden 
worden. 

'Dit betekent intussen niet, dat wij het monopolie voor het 
Christendom zouden opeisen, zoals de heer Knottenbelt het 
uitdrukte. De Christelijk Historischen hebben dat althans 
nooit gedaan.' 

De CH-fraktieleider verzet zich voorts tegen opmerkingen van de 

82 



liberaal Knottenbelt, dat de CH - met de AR - alle staatsburgers 
die niet protestant zijn willen uitsluiten, alsmede alle protestanten 
die menen dat het woord Gods geen leidraad kan of mag zijn voor 
het staatsbestuur. 
Schokking merkt hierover onder meer op: 

'Nu zou over dat uitsluiten ook nag wa,t te zeggen zijn, maar 
er blijkt wei uit, dat er een gansch onderscheiden opvatting 
bestaat omtrent de betekenis van Gods woord voor het Staats
bestuur en het !even in al zijn uitingen'. 

ad b) De relatie tussen RK.St.P.; AR en CH 

In de jaren twintig bestaan duidelijke verschillen tussen de 
RK.St.P. en de CHU met name over de kwestie van het gezantschap 
bij het Vaticaan. In 1917 had Lohman nog verklaard dat artikel 
vier van het CH-beginselprogram zich nooit had verzet tegen samen
werking met de Rooms Katholieken 'omdat en zoolang de Roomsch 
Katholieken hun specifiek staatsrecht in ons land niet in toepassing 
trachten te brengen.' 
Als Troelstra in 1922 het optreden van het episcopaat bij de ver
kiezingen, ten gunste van de RK.St.P. tcr sprake brengt, zegt 
Schokking: I, 

'Ik wil oak de heer Troelstra toegeven, dat he>t optreden van 
het episcopaat bij de jongste verkiezingen voor de ontwikke-
ling van het politieke !even van ons volk niet zonder beden-
kingen is.' 

'Ik wil niet ontkennen dat de spanning voor een gemeen
schappelijk steun bieden aan een kabinet ui:t de tegenwoor
dige groepen ter rechterzijde te groot zou kunnen worden. 
Di:t ligt eenvoudig aan de vraag of de sterkste groep gebruik 
zou willen ma;ken van haar positie, om uitwerking te geven 
aan wat uitsluitend ligt in de lijn van de Rooms Katholieke 
opvatting van het Christelijk beginsel. In dat geval zou zij 
ons tegenover zich vinden, die meenen te moeten blijven in 
de historische lijn van het Hervormd Protestantisme dat de 
vrijheid voor beide waarborgt.' 

In 1926, bij het optreden van het Intermezzo-kabinet-de Geer 
verdedigt Snoeck Henkemans de zienswijze van de CHU op de 
kwestie van het gezantschap. Hij stelt onder meer: 
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'De Rooms Katholieken mogen niet volharden in de zie!ruSwijze 
dat het hier om ie1ts anti papistisch zou gaan, bepaaldelijk 
tegen hun Kerk, tegen hun godsdienst. Ook aan protestantse 
zijde worden personen en colleges gevonden die roepen om 
kerkelijk gezag en kerkelijke macht; die gevoelen voor een 
bepaalde 'positie' van de Kerk in, misschien zelfs boven den 
staat. Wij staan als Christelijk Historischen tegenover deze 
gedachte'. 

In 1929 brengt de socialist Vliegen de verhouding tussen de RK 
St.P. en de CHU ter sprake. Hij ziet het optreden van de CHU 
tegenover de R.K.-St.P. vooral als een gevolg van het optreden 
van de fel anti-Roomse, Hervormd Gereformeerde Staatspartij 
van ds. Lingbeek in de Kamer. 
De Rooms Katholieken en de CH kunnen zich theoretisch tot sa
menwerking bereid verklaren; in de praktijk zijn ze blij als het 
er niet van komt. De CHU heeft bij de verkiczingen een politick 
gevoerd die er van uitging van de Ling-bcek geen Ling-rivier te 
maken, aldus Vliegen. 
Nolens merkt in zijn rede enigszins stekelig op dat de CHU inzake 
overbrugbaarheid van verschil van inzicht inzake het gezantschap 
en de binding aan een rcchts kabinet nu eens het cne dan weer 
het andere geluid laat horen. 
Schokking stelt in zijn betoog de samenwerking op basis van de 
christelijke beginselen voorop maar tevcns zegt hij: 

'Van een verbond waarin de verschillen' (tussen de drie con· 
fessioneJ.e partijen) 'zouden zijn opgesmolten, is nimmer spra· 
ke geweest. Ook wil ik wel zeggen dat in he1t kamp van de 
Roomsch Katholieken, vooral in de latere jaren, verschijn· 
selen zijn, van een toespitsing van de tegenstelling waardoor 
de situatie niet gemakkelijker wordt gemaakt. Bij vroeger 
vergeleken woi~dt de kring, die hechtte aan de Christelijke 
beginselen in algemeenen zin kleiner en wordt bet ge,tal der· 
genen, die op het verscherpen van het specifiek Rooms Katholi· 
cisme uit zijn groter. Dat heeft uit den aard der zaak ten ge· 
volge da;t aan Protestantsen kant behoefte gevoeld wordt aan 
grootere waakzaamheid.' 

Inzake de relatie tot de ARP kan gesteld worden dat deze partij 
de meest uitgesproken voorstandster is van de rechtse coalitie. 
Sterker dan bij de CHU wordt de antithese principieel verdedigd, 
onder andere door Colijn in 1922. 
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De val van hct kabinet-Colijn en het optreden van het Intermezzo
kabinet-dc Gecr wckt duidelijk teleurstelling bij de ARP. Heems
kerk houdt in eerste termijn een uiterst kritische rede tegen de 
CHU, waarin hij onder meer zegt: 

'De tragiek in het optreden van de CH-sprekers in deze dagen 
is dat zij, altijd trachtend zich zeU te rechtvaardigen en alle 
schuld en verantwoordelijkheid van zich te werpen, zich daar
door in werkelijkheid hoe langer hoe dieper ingraven in de 
loopgraaf waaruit zij de coalitie hebben beschoten. Willen zij 
herstel van de rechtse samenwerking - en wij hebben altijd 
gesteld dat wij met hen zouden willen samenwerken - dan 
zullen zij het vertrouwen dat met hen te werken valt, moeten 
wekken. Hier wachten wij de loop der gebeurtenissen af.' 

In 1929 zijn zowcl Nolens als Colijn ernstig teleurgesteld dat de 
CH weigerde door vaste afspraken een parlementair rechts kabinet 
tc stcunen. Het kabinet Ruijs dat in 1929 optrecdt, steunt wel op 
de drie confessionele partijen maar wordt door de formateur als 
extra parlementair aangeduid. 
Schokking verdedigt de houding van de CHU. Hij neemt tevcns 
afstand van de visic van de ARP op de rechtse samenwerking. 

'Wanneer wij gisteren meermalen hoorden spreken over 'het 
Christelijk volksdeel'; 'ons Gereformeerde volk', dan mijnheer 
de Voorzitter, - al meenen wij dat anti revolutionairen en 
Christelijk-historischen het dichtst bij elkander staan - zijn 
die uitdrukkingen meer uit het vocabulair van de anti revo
lutionairen dan het onze. 
Wij vinden het minder juist op die verdeling in groepen de 
nadruk te leggen; wij achten dat zelfs niet zonder bedenki:ng, 
omdat daar dan licht het uitgangspunt genomen wordt', aldus 
Schokking. 

ad c) De relatie RK-St.P.- SDAP 

Reeds in 1918 is de visie van Nolens op de rechtse samenwerking 
genuanceerd. Hij prijst de rechtse samenwerking maar voegt hier 
tevens aan toe dat dit geen wet van Meden en Perzen is. Het kan 
ook anders, aldus Nolens. Bij voorbeeld als een deel der rechtse 
groepen niet bereid is samen te werken; als geen overeenstemming 
aanwezig is op hoofdpuntcn en wanneer drcigend gevaar van ge-

85 



meenschappelijke tegenstanders zou dwingen om tot afwering daar
van - met behoud van ieders beginsel - ook in de formatie van 
bet kabinet daarmee rekening te houden. 
In de jaren twintig komt de leer van de 'uiterste noodzaak' op. 
Tijdens de Vaticaancrisis wijst de RK.St.P. een formatiepoging 
van Marchant, van RK.St.P.; SDAP en Vrijzinnig Democraten af. 
Tijdens de beschouwingen bij hct optreden van het kabinet-de 
Geer, op 17 maart 1926 gecft Nolens een overzicht van de leer der 
'uiterste noodzaak' die hij eerder formuleerde tijdens een verga
dering van de Bond van R.K.-Kiesverenigingen in 1922. 
De vraag luidde daar of samenwerking tussen RK.St.P. en SDAP 
ooit zou kunnen worden overwogen. Nolens antwoordde hierop 
bevestigend onder de volgende voorwaarden: 

a) dat de samenwerking niet gezocht moet worden maar door 
de uiterste noodzaak worde opgedrongen 

b) dat niet aileen de Katholieke Partij maar ook andere 
partijen daartoe overgaan 

c) dat de gehele R.K.-Kamerclub van de noodzakelijkheid 
overtuigd zij. 

Op dit laatste punt maakt Nolens in zijn Kamerrede enige uit
zondering mogelijk. 

In dit debat houdt ook Veraart, lid van de RK-fraktie, een rede. 
Hij heeft zich tijdens de crisis uitgesproken voor de 'uiterste nood
zaak' hoven een extra parlementair kabinet. Hierbij moest echter 
aldus Veraart aan enkele voorwaarden worden voldaan. 
Er moest een parlementair kabinet gevormd worden met een 
concreet program. Gelet op de tweezijdige basis van de SDAP 
(enerzijds de klassenstrijd, anderzijds de solidariteitsgedachte) be
hoorde de Ieiding tc berusten bij een politicus uit de RK.St.P. Aan 
deze voorwaarden was door de opdracht aan Marchant niet vol
daan, aldus Veraart. 
In 1929 deelt Nolens mee dat de RK-fraktie cen democratische 
coalitie met de SDAP zou hebben afgewezen als haar daartoe een 
voorstel zou bereiken. Hij verwijst hierbij naar zijn rede van 17 
maart 1926. Die toestand zal niet veranderen zolang de sociaal 
democratische partij niet verandert, aldus Nolens. 
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Tweede Periode 1933 - 1939 

De economische crisis beheerst in deze jaren de politiek_ Als 
de rechterzijde in 1933 op 52 zetels komt, gaart Colijn over tot 
een formatie op bredere basis_ Hij vormt een kabinet uit de 
rechterzijde met enkele ministers van liberale odgine en twee 
vooraanstaande Vrijzinnig Democraten, (Marchant, Oud). De 
beoordeling van de financieel-economische problematiek brengt 
een geleidelijke verwijdering tussen de RK.St.P. en de ARP. 
In 1935 komt er een kabinetscrisis. Samenwerking op andere 
basis lukt niet, waarna Colijn zijn kabinet reconstrueer:t. In 
1937 wordt opnieuw een rechts kabinet door Colijn gevormd. 
Dit komt echter in 1939 ten val als gevolg van onenigheid 
tussen de AR- en RK-ministers inzake de werkloosheidsbe
strijding. 
In juli 1939 vormt Colijn zijn vijfde ministerie, uit bewinds
lieden afkomstig uit ARP, CHU en enkele liberalen; derhalve 
zonder RK-ministers. Dit kabinet wordt bij zijn optreden ten 
val gebracht door aanvaarding van de motie"Deckers. Hierna 
vormt de Geer zijn zogenaamde 'Noodkabinet', waarin de anti
revolutionair Gerbrandy zeer tegen de zin van zijn partij een 
portefeuille aanvaardt. Ook verschijnen in dit kabinet de 
eerste sociaal democratische ministers (Albarda en van den 
Tempel) 

Dit gedeelte maakt een iets andere onderverdeling wenselijk. 
Behandeld wordt: 

a) de houding van de linkerzijde 
b) de houding van de RK.St.P. jegens de SDAP 
c) de houding van ARP en CHU jegens de SDAP 
d) de relatie tussen RK.St.P., ARP en CHU. 

ad a) De lwud ing vcm de linkerzijde 

Albarda's strcven blijft gericht op vorming van een combinatie 
'Rooms-Rood-Rose'. De relatie tot de Vrijzinnig Democraten is in 
deze periode echtcr iets minder goed. De SDAP-fraktielcider toont 
zich in 1933 verheugd over het einde van de rechtse samenwerking. 
Voorts vraagt hij of de liberale- en vrijzinnig democratische 
ministers de passage uit de regeringsverklaring onderschrijven, 
waarin de christelijke volksaspiraties een bron van kracht worden 
genoemd, die met vermijding van tegenstellingen zullen doorwer
ken in het beleid. 
Zowel Joekcs als Knotienbelt zeggen dcze passage tc kunncn 
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onderschrijven. De vnJzmnig democraat Joekes vraagt of Albarda 
de 'onzalige splitsing der antithcse tot in het oneindige in stand 
wil houden'. 
In 1935 wordt door de RK-fraktieleider Aalberse vorming van een 
kabinet op een andere basis ondcrzocht. Dit mislukt door de 
weigering van de Vrijzinnig Democraten. Aalberse verklaart een 
kabinet uitsluitend van RK.St.P. met de SDAP een te smalle basis 
te vinden. Albarda betoogt dat hij dit had aangedurfd. De combi
natie zou 50 van de 100 zetels hebben maar Albarda zegt vertrou
wen te hebben in de vcrkiezingsuitslag na een eventuele Kamer
ontbinding. 
In 1937 bekritiseren Albarda, Oud en de liberaal Bierema de for
matie van een rechts kabinet omdat buns inziens Colijn als man 
van de brede basis de verkiezingen is ingcgaan. 
In dit debat breidt Albarda een mogelijke combinatie van RK; 
SDAP en VD vcrder uit. Hij komt tot cen opvallendc uitspraak over 
de CHU. 

'In de CH-partij heeft een zeer merkwaardige ontwikkeling 
plaats. De nieuwe denkbeelden omtrent ordening op econo
misch gebied winnen daar zichtbaar veld, en vinden daar 
voortreffelijke vertegenwoordigers'. 

Een klemmend pleidooi voor samenwerking met de RK.St.P. houdt 
Albarda bij de discussie over het vijfde kabinet-Colijn, op 26 juli 
1939. 

'Ik ze-g niet dat het welslagen van een poging om een parle
mentair kabinet te vormen bij voorbaat verzekerd is. Ik zeg 
dat de mogelijkheid moet worden onderzocht en dat we:lslagen 
niet is uLtgesloten'. 

Bij de discussie over de formatic van het kabinet-de Geer in 1939 
debuteert W. Drees als fraktieleider. Hij ziet dit kabinet als een 
bijzondere figuur, in verband met de moeilijke omstandigheden. 
Het einde van de rechtse samenwerking hoeft dit zijns inziens 
niet te betekenen. 
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zich weer tegen.stellingen openbaren, zullen er weer eens 
wijzigingen in de politieke constellatie intreden. Ik zie goon 
ogenblik voorbij, dat op den duur de rechtse groepen ver· 
moedelijk weder tot samenwerking zullen trachten te geraken, 
maar er is ie>ts blijvend veranderd indien een andere politieke 
mogelijkheid in Nederland aanwezig is dan een zuiver rechts 
kabinet of een rechts kabinet, aangevuld met enige vrijzinnigen. 
Er is een ongezonde verstarring in de Nederlandse politiek 
door broken', aldus Drees. 

ad b) De houding van de RK.St.P. jegens de SDAP 

Sinds 1933 groeit in de RK.St.Partij de wens naar basisverbreding. 
Men had het liefst een parlementair kabinet van de rechterzijde 
met de Vrijzinnig Democraten gezien. Tegen samenwerking met 
de liberalen is men uiterst gereserveerd. Samenwerking met de 
SDAP acht de RK-fraktieleider Aalberse 'in deze omstandigheden 
volstrekt uitgesloten; zowel bezien van de SDAP als van de zijde 
der RK.St.P.' 
In 1935 wordt de houding van de RK.St.P. genuanceerder. Samen
werking aileen met de SDAP wijst Aalberse af; hierbij herinnerend 
aan de uitspraak van Nolens dat ook andere partijen zouden moe
ten toetreden. Maar ook dit acht Aalberse niet een wet van Meden 
en Perzen. 
Deze lijn zet door in 1937. Deckers herhaalt de voorwaarden van 
Nolens uit 1926. De 'uiterste noodzaak' is aldus Deckers nog niet 
aanwezig. Maar tevens constateert de RK-woordvoerder belangrijke 
veranderingen bij de SDAP, onder meer inzake het defensievraag· 
stuk. 'Dank zij die kentering zullen onze wegen in de toekomst 
wellicht meer paralel lopen dan in het verleden het geval was', 
aldus de RK-fraktieleider. 
In juli 1939, wanneer SDAP en RK.St.P. met de Vrijzinnig Demo
craten het kabinet Colijn ten val brengen doet Deckers geen ex
pliciete uitspraken over de samenwerking met de SDAP. 
Ook bij de debatten over de formatie van het kabinet-de Geer in 
1939 komt Deckers niet tot duidelijke uitspraken over de relatie 
van de RK.St.P. tot de SDAP. Hij ziet de samenwerking als een I . 
bijzondere aangelegenheid, wegens de uitzonderlijke omstandig-
heden. Het landsbelang staat hierbij voor de RK.St.P. voorop, 
aldus Deckers. 
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ad c) De houding van ARP en CHU jegens de SDAP 

Bij de ARP treedt sinds 1933 J. Schouten als fraktieleider op. 
Schouten is principieel tegen samenwerking met de SDAP. Onop
houdelijk neemt hij stelling tegen de 'Rooms-Rood-Rose'-combinatie 
die door Albarda wordt bepleit. 'De principiele verschillen tussen 
sociaal democraten en anti-revolutionairen zijn zo groot dat van 
enige overbrugging geen sprake kan zijn', zegt hij in 1935. 
Tekenend voor de situatie is een uitspraak van Albarda in 1935, 
waar hij bij de replieken zegt: 

'Het is bekend dat de heer Schouten een ware Nimrod is, 
zoodra de jacht is geopend op de sociaal democraten. En als 
hij uittrekt op die jacht dan hangt ook de beer Joekes gaame 
de weitasch om zijn schoudevs.' 

Bij het optreden van het kabinet-de Geer in 1939 noemt Schouten 
de deelname van sociaal democraten in het kabinet een onover
komelijk beletsel tot de medewerking van de AR. Hij betoogt dat 
de uitgangspunten van de SDAP ondanks de programswijziging in 
wezen dezelfde zijn gebleven. En als men meent dat de sociaal 
democratische opvattingen inderdaad gewijzigd zijn dient men zich 
af te vragen of deze opvattingen in de partij reeds zodanig gecon
solideerd zijn dat het ogenblik voor samenwerking met de SDAP 
is aangebroken, aldus de AR-fraktieleider. 
De houding van de CHU is sinds 1933 duidelijk gericht op het open 
houden van de mogelijkheid tot basisverbreding; ook naar de 
SDAP. 
In 1933 treedt de Geer als fraktievoorzitter op. Dr. L. de Jong 
wijst er op dat de Geer reeds in 1919 zich had uitgesproken voor 
toetreden van de SDAP tot de regering. 
Anders dan de RK.St.P. en de ARP zegt de Geer in 1933 het te be
treuren dat de SDAP nog niet aan een kabinet wil deelnemen. 
We hebben gezien dat Albarda in 1935 ook de CHU tot een mo
gelijke partner in een nieuwe combinatie rekent. In 1937 verdedigt 
de CH-fraktieleider de formatie van een rechts parlementair kabinet 
door Colijn. Maar tevens wijst hij er op dat er aan de linkerzijde 
in toenemende mate geluiden worden gehoord die er op wijzen 
dat men ook daar mecr aandacht krijgt voor de betekenis van het 
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geloof voor de staatkunde. Als deze ontwikkeling doorzet kunnen 
op den duur op natuurlijke en normale wijze de politieke verhou
dingen wijzigingen ondergaan. Dan zullen ook degenen die thans 
weinig optimistisch hierover gestemd zijn zich hierover kunnen 
verheugen, aldus de Geer. 
De CH-fraktieleider zal met Schouten en de liberaal Wendelaar het 
vijfde-kabinet-Colijn op staatsrechtelijke gronden verdedigen. De 
CHU stemt tegen de motie-Deckers. Opvallend is dat de Geer als 
enige van de woordvoerders hierbij geen stemverklaring aflegt. 
In 1939 verklaart Schouten zich tegen deelname van de SDAP aan 
het kabinet-de Geer. Deckers wijst vooral op de uitzonderlijke 
omstandighcden en het landsbelang. De debuterende nieuwe CH
fraktievoorzitter H. W. Tilanus beargumenteert de deelname van 
twee sociaal democratische bewindslieden het meest uitvoerig. 
Hij vraagt Schouten wat eigenlijk het principieel verschil is tussen 
deelname van liberalen en vrijzinnig democraten aan een kabinet, 
zoals in 1933 en deelname van sociaal democraten. 
Volgens Tilanus is de SDAP wezenlijk veranderd. In de SDAP is 
aandacht gegroeid voor de betekenis van het christelijk geloof in 
de politiek. Wat is er overgebleven van de stelling dat godsdienst 
privaatzaak is; wie onderschrijft nog voor de valle 100 procent 
de Marxistische stellingen voor het sociaal-economisch leven; en 
wat is er overgebleven van de eenzijdige ontwapeningspropaganda, 
aldus Tilanus. 

ad d) De relalie tussen RK.St.P.; ARP en CHU 

In 1933 heeft voor het eerst een basisverbredi.ng plaats. De 
ARP houdt he>t meest vast aan de rechtse samenwerking. In 
de Kamer wordt Schouten vaak verweten dat hij in dit op
zicht van de visie van Colijn afwijkt. Dit is ook de mening 
van Oud, in 'Het Jongste Verleden'. 
Bij de RK.St.P. groeit een duidelijke voorkeur voor basisver
breding, die tenslotte leidt tot een combinatie met de SDAP. 
De relatie tot de ARP verslechtert gaandeweg. 
Ook de CHU houdt steeds de mogelijkheid tot basisve,rbreding 
open. De relatie van de CHU tot de RK.St.P. lijkt verbeterd. 

In de RK.-Staatspartij wordt de wens naar basisverbreding sinds 
1933 sterker. Aalberse zegt in 1933 liever een parlementair kabinet 
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van vier partijen te hebben gezien (rechts met de Vrijz. Democra
ten); anders had hij de voorkeur aan een rechts kabinet gegeven. 
Tegen samenwerking met de liberalen heeft de RK.St.P. grate 
reserve. 
Deckers geeft in 1937 de oppositie toe dat de kiezers van Colijn 
een formatie op brede basis hadden kunnen verwachten. De Rooms 
Katholieken hebben echter meermalen betoogd de totstandkoming 
van een christelijk kabinet te willen bevorderen. Voor menigeen 
was dit een der sterkste prikkels om op de katholieke lijst te 
stemmen. Ook Deckers wijst er op- evenals de Geer- dat men 
aan de linkerzijde oog krijgt voor de betekenis van hct christelijk 
geloof op politick terrein. 
De steun van de RK.St.P. aan het kabinet-de Geer leidt tot een 
scherpe discussie tussen Schouten en Deckers. De RK-fraktieleider 
laat echter de mogelijkheid tot nieuwe samenwerking met de ARP 
open. 
Naar het voorbeeld van Kuyper, Lohman en Schaepman willen wij 
blijven samenwerken, ook met hen wier !eider onze bezwaren tegen 
zijn kabinetsformatie ten onrechte vereenzelvigde met bezwaren 
tegen zijn partij, een breuk constateerde tussen anti-revolutionairen 
en Rooms Katholieken, en als zijn mening uitsprak dat die breuk 
voorshands wei niet te herstellen zal zijn. Wij willen dus de samen
werking voortzetten maar wij wensen dit te doen zonder over te 
gaan tot de ons aanbevolen herziening van onze houding, aldus 
de RK-fraktieleider. 
De AR-fraktieleider Schouten houdt het meest vast aan de rechtse 
coalitie. Hij heeft er in 1933 begrip voor dat Colijn een rechtse 
formatie, op basis van 52 zetels niet aandurfde. Maar tevens stelt 
hij dat het principiele standpunt van de ARP inzake partijgroepe
ring niet is gewijzigd. 

'Wij hebben de samenwerking van de drie recht,se groepen 
niet begraven; wij wenschen haar ook niet te begraven. Wij 
wenschen haar verder herstel maar niet op kunstmatige, on
voorzicbitige of onrijpe wijze.' 

Schouten spreekt de hoop uit dat te zijner tijd zal blijken dat het 
standpunt van Colijn inzake de te smalle rechtse basis, tc pessimis
tisch zal zijn geweest. 
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In 1935 blijkt uit de rede van Schouten dat hij tegen een brede 
basis van zes partijen - die door Aalberse tijdens de reconstructie 
was onderzocht - bezwaar heeft gemaakt. Hij is verheugd uit de 
rede van Aalberse gemerkt te hebben dat dit geen verwijdering 
tussen AR en RK.St.P. heeft gebracht. 
Principieel verdedigt Schouten de formatie van het rechtse kabinet
Colijn in 1937. Als de Geer en Deckers opmerken dat er ten aanzien 
van de aanvaarding van de christelijke beginselen aan de linker
zijde een kentering komt bestrijdt hij dit. Kernpunt is, aldus Schou
ten, wordt de Heilige Schrift erkend als richtsnoer voor geloof en 
!even. In wezen botsen hier nog steeds Christendom en humanismc. 
In juli 1939 merkt hij onder meer op dat voor de AR het partij
wezen gebonden blijft aan beginselen voor onze verhouding tot 
God en Zijn wet. 'Wij kunnen van onze beginselen geen afstand 
doen; al moet de toepassing daarvan in nauw verband staan met 
tijd en omstandigheden.' 
Als de AR in 1939 officieel buiten het kabinet-de Geer blijft zegt 
Schouten onder mcer: 'De nationale eenheid met terzijde stelling 
van de christelijke beginselen verzwakt de kracht der natie'. 
'Zij leidt tenslotte tot een zielloos bestaan, ontneemt aan de natie 
haar pit en merg. Zulk een nationale eenheid begeren wij niet.' 
We stelden steeds dat onder leiding van de Geer de CHU-fraktie 
steeds open staat voor bredere samenwerking. In 1933 merkt de 
Geer onder meer op dat de formatie van het kabinet-Colijn een 
bijzondere figuur is die niets prejudiceert en volkomen plaats 
biedt voor terugkeer naar een normale formatie in normale tijden. 
Hij waarschuwt uit de Godsvrede geen partijmunt te slaan. Zowel 
in sociaal politick inzicht als in geestelijke overtuiging is het 
kabinet een gemengd gezelschap. Stelt men het bankroet van de 
ene overtuiging dan is het dit ook van de andere. 
In 1937 brengt Albarda de relatie tussen de RK.St.P. en de CHU 
tcr sprake. De Geer merkt hierover op dat de font die gemaakt 
is bij het conflict over de Vaticaancrisis is hersteld. Er is in later 
tijd nooit mccr een politieke kwestie van gemaakt en sindsdien 
behoort de zaak slechts tot de paradepaardjes van de linkerzijde. 
Positief staat de Geer tegenover tekenen dat men aan de linkerzijde 
een open oog krijgt voor de betekenis van de religie in de staat
kunde. 
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'De Christelijke staatkundige partijvorming hebben wij nooit 
verstaan in dien zin dat de scheidslijn zou moeten !open tus
schen geloovi,gen en hen die dit niet zijn (alsof dit voor men
scherr ooit te onderkennen ware) maar slechts in dien zin dat 
allen die heft verband tusschen het Christendom en onze 
staatsinstellingen erkennen en willen handhaven aan de eene 
zijde van de scheidslijn thuisbehooren'. 
'Het is den aanhangers van de oude partijen tenslot:te niet om 
de partij maar om het doel van de partij te doen. Wie dit doel 
wil helpen bevorderen is hen welkom. De neiging om een 
gesloten kaste, een soort geestelijk 'gilde' te vormen is hun 
verre. 'De Geest blaast waarheen hij wil' zegt de Schrift. En 
indian in deze bewogen tijd de Geest nieuw !even doet ant
waken in kringen en langs wegen, die hen vreemd zijn, dan 
stemt hen dit tot dank.' 

Bij de discussie over de formatic van het kabinet-de Geer in 1939 
ziet ook Tilanus dit kabinet optreden als gevolg van de bijzondere 
omstandigheden. Hij herinnert aan de woorden van de Geer in 1933 
dat men uit deze Godsvrede der partijen geen partijmunt mag 
slaan. Tegen de basisve~;breding heeft hij geen bezwaar maar: 

'Ik voeg er dit aan toe. Zou men te eniger tijd raken aan de 
grondslagen van het Christendom, zou men wooer gaan mis
kennen dat Nederland is een Christelijke naJtie en wu men bij 
wetgeving en bestuur daarmede geen rekening houden, welnu 
mijnheer de voorzitter, dan zal men zien dat de partijen ter 
rechter zijde, die zich op de basis van het Evangelie willen 
stellen, met elan samenspringen, want het Christendom is een 
kracht tot samenbinding.' 

We kunnen dit overzicht van de periode 1918-1940 wellicht het 
beste besluiten met een kort citaat uit de rede van H. W. Tilanus, 
die sprekend over de samenstelling van het kabinet-de Gecr, op 
27 oktober 1939 in de Tweede Kamer zegt: 
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'Er zijn door de geweldige gebeurtenissen van onzen tijd ver
schuivingen in het staatkundig denken niet alleen bij de 
sociaal-democra.ten maar ook met wat men de 'antithese' 
noemt; ook daarvoor mag men de oogen niet sluiten.' 



Aantekeningen 

Voor dit artikel is vooral gebruik. gemaakt van de 'Handelingen der 
Tweede Kamer', bij het optreden van de hier besproken kabinetten. 
Dit betreft de volgende data: 

1917 Algemene Beschouwingen (de laatste onder het districten-
stelsel) d.d. 20 november tot 6 december 

1918 Kabinet-Ruys I; Alg. Besch. diverse dagen nov. en dec. 
1922 Kabinet-Ruys II; Alg. Besch. van 7 tot 22 'IlOvember 
1925 Kabinet-Colijn I; Alg. Besch. 5/6 en 10 november (afgebroken) 
1926 Kabinet-de Geer (Intermezzo); deb8lt over regeringsverklaring 

12 en 16-18 maart 
1929 Kabinet-Ruys III; Alg. Besch. 5 t;m 8 en 12 t/m 14 november 
1933 Kabinet-Colijn II; debat over regeringsverklaring 1/2 juni 
1935 Kabinet-Colijn III ( reconstructie); debat over verla,ging open-

bare uitgaven 25 september t/m 2 oktober 
1937 Kabinet-Colijn IV; Alg. Besch. 9 t;m 12 en 16/17 november 
1939 Kabinet-Colijn V; debat over regeringsverklaring 26 t;m 28 juli 
1939 Kabinet-de Geer; Alg. Besch. 26/27 en 31 oktober 

Woordvoerders der frakties 

ARP: C. vanderVoort van Zijp (1917; 1918); dr. H. Colijn (1922; 1929); 
mr. Th. Heemskerk (1925; 1926); J. Schouten (1933-1939) 

CHU: Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman (1917; 1918); Mr. J. Schokking 
(1922; 1929); J. R. Snoeck Henkemans (1926); Jhr. mr. D. J. 
de Geer (1933-1939 Colijn V); H. W. Tilanus (1939; kab.-de 
Geer) 

Liberate Staatspartij: Mr. H. C. Dresselhuijs (1917-1926); Mr. H. J. 
Klnottenbelt (1929; 1933); Dr. S. E. B. Bierema (1937 en 1939-
de Geer); M. W. C. Wendelaar (1939-Colijn V) 

R.K. Staatspartij: Mgr. W. Nolens (1917-1933); Mr. P. J. M. Aalberse 
(1933; 1935); Dr. L. N. Deckers 0937; 1939) 

SDAP: Mr. P. J. Troelstra (1917-1922); Ir. J. W. Albarda (1925-1939-
Colijn V); m.u.v. 1929 toen W. H. Vliegen als woordvoerder 
optrad; W. Drees (1939-de Geer) 

Vrijz. Dem. Bond: Mr. H. P. Marchant (1917-1933); Mr. A. M. Joekes 
(1933; 1935; 1939) Mr. P. J. Oud (1937) 

Literatuur : 

G. Puchinger: 'Colijn en het einde van de Coalitie I (periode 1918-1923) 
P. J. OUd: 'Het Jongste Verleden' (1918-1940) 
L. C. Suttorp: 'De rechtse coalitie' 
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MEDEDELING 

Wij maken onze lezers gaarne nogmaals attent op de door het D.B. 
van de CHU in samenwerking met de Lohmanstichting georgani
seerde CONFERENTIE. 

Deze conferentie zal gehouden worden op 1 en 2 september te 
Woudschoten (Zeist). 

Op deze bijeenkomst zal onder meer van gedachten worden ge
wisseld over de Strategienota van KVP, ARP en CHU. 
Het programma zal nog nader worden bekend gemaakt in het 
Ledencontactblad De Nederlander van 25 augustus a.s. 

U kunt zich voor deze conferentie opgeven bij het Buro van de 
CHU: Wassenaarseweg 7, Den Haag, tel. 070 - 24 45 17. 

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER: 

Dr. Carl Wilhelm Lauscher, geb. 1935, studeerde rechten te Mar
burg, Freiburg en Munster; is 'Rechtsamwalt' bij het Ober
landesgericht te Hamm (Westfalen); is voorzitter van een 
afdeling van de CDU te Hamm. 

Drs. H. van Spanning: geb. 1940; studeerde politicologie (VU, Am
sterdam), was parlementair verslaggever bij het 'Rotter
dammerkwartet' (1965-1969); is medewerker van de CHU
Tweede Kamerfraktie. 
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VROUWENEMANCIPATIE VROEGER EN NU 

door Drs. Mieke Boers-Wijnberg 

Toen enige tijd geleden de Dolle-Mina-beweging ontstond en de 
emancipatiestrijd op provocerende wijze werd hervat, bleven de 
reacties niet uit. De Dolle Mina's vestigden op originele wijze de 
aandacht op de nag steeds niet bereikte gelijkheid van man en 
vrouw. Buiten hun kring bleek er geen eenstemmigheid te bestaan 
over de vraag of hun actie gerechtvaardigd was. Sommigen be
weerden, dat de emancipatie (letterlijk: vrijmaking) van de vrouw 
reeds geruime tijd voltooid is. Om deze bewering kracht bij te 
zetten werd bijvoorbeeld vermeld, dat heden ten dage haast ieder 
beroep voor de vrouw toegankelijk is. 
Anderen wezen erop, dat de achterstand van de vrouw op allerlei 
gebied enorm groat is. Het verschil in opleidingsniveau van man 
en vrouw zou hiervan de oorzaak zijn. 
Zelfs werd beweerd, dat de vrouw het eigenlijk veel gemakkelijker 
en plezieriger heeft dan de man. Zo er ongelijkheid is tussen man 
en vrouw, moet men constateren, dat het nadeel aan de kant van 
de man ligt. 
Het is wellicht zinvol de moderne feministen, nationaal en inter
nationaal in vele groeperingen aan te treffen, te vergelijken met 
hun voorgangsters van omstreeks 1900 om op die manier eventuele 
overeenkomsten en verschillen tot uitdrukking te laten komen. 

De emancipatiestrijd rond de eeuwwisseling 

De vrouwen, die zich als eersten met de vrijmaking van de vrouw 
gingen bezig houden, waren ouder geworden jongedames uit wel
gestelde families, die door vrouwenarbeid diepte wilden geven 
aan hun zinloos en nogal saai bestaan. Voor de arbeidersvrouw 
uit de tweede helft van de 19e eeuw was het verkrijgen van recht 
op arbeid geen punt. Zij werkten onder miserabele omstandig
heden in de zojuist ontstane fabrieken. De vrouwen uit de midden
stand in die tijd verwierpen arbeid. 
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Reeds in 1873 verzuchtte Mina Kruseman: 'Ik vraag werk voor de 
vrouw, de rest komt vanzelf', terwijl Wilhelmina Drucker, mede
oprichtster van de Vrije Vrouwenvereniging, in 1889 in het Manifest 
schrijft: 
'De eerste plicht moet dan ook zijn, door onderling overleg het 
huishouden op alle mogelijke manieren te verlichten. Dat moet, 
naast geestelijke ontwikkeling, de eerste stap zijn, die leidt tot al 
het andere.' 
De activiteiten van deze en andere vrouwen hebben zich voor
namelijk toegespitst op twee concrete punten, namelijk: 
1. de toegankelijkheid van iedere arbeid voor de vrouw; 
2. het vrouwenkiesrecht. 
Voor zover men zoiets op de juiste wijze kan beoordelen, stelden 
de vrouwen rond 1900 zich zeer strijdbaar op. Op serieuze, voor 
die tijd bepaald niet vrouwelijke wijze werd geijverd voor boven
staande items. 

De strijd voor vrouwenarbeid 

In 1898 werd de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 
gehouden. Het doel van deze tentoonstelling was een overzicht te 
geven van wat de vrouw allemaal kon presteren. Daarnaast werd 
echter ook aandacht bestced aan de slechte werkomstandigheden 
voor de vrouwelijke arbeidsters. Aangedrongen werd op een ver
betering van de arbeidsvoorwaarden. Deze Nationale Tentoon
stelling heeft bijgedragen tot een verhoging van de algemene be
langstelling voor vrouwenarbeid. 
In de jaren die volgden werden geleidelijk aan steeds meer be
roepen op papier toegankelijk voor de vrouw. Dit betekent echter 
niet, dat wij kunnen spreken van een volledige opname van de 
vrouwen in het arbeidsproces. 
De vrouwenarbeid heeft trouwens door de eeuwen heen in een 
slecht daglicht gestaan. Evelyne Sullerot, een moderne Franse 
sociologe, wijst de schaduw van de prostitutie, welke eeuwenlang 
over de vrouwenarbeid is gevallen, aan als een belangrijke factor, 
welke de vrouw een niet meer ingehaalde achterstand heeft ge
geven. De man beschermt de vrouw tegen invloeden van buitenaf. 
Wanneer de vrouw toch naar buiten treedt de maatschappij in, 
leidt haar economische kwetsbaarheid en afhankelijkheid tot 
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prostitutie. De beloningen voor de arbeid van de vrouw maakten 
dit haast tot een noodzaak. Goed beschouwd had arbeid een vol
maakte remedie tegen protistutie kunnen zijn, wanneer men de 
beloning voor eerzame vrouwenarbeid op een beter peil had weten 
te brengen. 

De strijd voor het vrouwenkiesrecht 

Al in 1894 werd de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht. 
Bij de acties bleek reeds spoedig de door eeuwen achterstelling 
gevormde drempelvrees van de meeste vrouwen. Vooral bestond 
er schroom om en plein public op te treden. De wijze, waarop actie 
werd gevoerd voor bet vrouwenkiesrecht - een pas 6 september 
1919 verwezenlijkt ideaal - is echter interessant genoeg om te 
vermelden. 
Door Mr. H. W. M. Wenker werd een pamflet samengesteld, 
waarin, brcedvoerig, zeven argumenten werden aangevoerd om de 
vrouwen het kiesrecht niet te verlenen. In hctzelfde pamflet wor
den deze argumenten alle weerlegd, hetgeen ook de duidelijke 
bedoeling was van de opsteller van de argumenten. 
Als historisch interessante lectuur volgen bier de argumenten, 
waarbij de weerlegging in 1972 gevoegelijk achterwege kan blijven: 
Logisch argument: De vrouwelijke aard maakt de vrouw voor de 
uitoefening van het kiesrecht ongeschikt. Het ontbreekt haar van 
nature aan een objectief oordeel. Daarom gaat bet niet aan haar 
medezeggenschap in de zaken der gemeenschap te verlenen. Toe· 
kenning van het kiesrecht aan de vrouw ware even onlogisch 
als toekenning van kinderen aan onder curatele gestelden. 
Sociologisch argument: De vrouwen hebben op intellectueel gebied 
nooit iets belangrijks tot stand gebracht. De feiten wijzen de 
minderwaardigheid van de vrouw dus uit, waarom haar dan mede
zeggenschap te geven? 
Historisch argument: De man is het hoofd der echtvereniging. Voor 
burgerlijke rechtshandelingen mist de gehuwde vrouw volledige 
handelingsbevoegdheid. Waar nu de vrouw en met name de ge
huwde vrouw in burgerlijke zaken rechtsondergeschikt aan de 
man is, gaat bet toch niet aan haar staatsrechterlijk tot gelijke 
van de man of zelfs regeerder te maken. 
Juridisch argument: Verlening van het kiesrecht aan de vrouwen 
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zou het gevoig hebben, dat het gezin uit eikaar gerukt werd; de 
vrouw zai uithuizig worden, haar moederpiichten verwaariozen 
en het ontbranden van de seksestrijd is niet uitgesioten. 
Zedelijk argument: De vrouw is een gevoeismens, terwiji de man 
verstandsmens is. Daarom moet het bestuur van zaken der ge
meenschap aan de man toevertrouwd worden. 
Filosofisch argument: Vrouwen kunnen evengoed door mannen 
vertegenwoordigd worden. Mannen zullen ook Ietten op de spe
cifieke vrouwenbeiangen ais er geen kiesrecht voor vrouwen komt. 

Deze argumenten werden dus reeds in 1894 aan de orde gesteid 
en weerlegd. Ais voorbeeid kan ook nog vermeid worden de Actie 
Vrouwenwacht. Gedurende de beraadsiagingen over het invoeren 
van het vrouwenkiesrecht hebben van 19 september tot 10 no
vember 1916 vrouwen postgevat op het Binnenhof. Dit alles wel 
tevergeefs, omdat er toen geen meerderheid voor te vinden was, 
om reeds in dat jaar het vrouwenkiesrecht in te voeren. Ook wer
den er voor deze zaak alleriei betogingen gehouden. 

De latere strijd voor de vrouw 

De voigende generatie vrouwen, die zich hebben ingezet voor 
vrouwenemancipatie kan toch wei ais minder strijdbaar en min
der vastberaden worden gekenschetst. Zoais boven omschreven 
waren de hoofdpunten van de strijd op papier geheel of bijna 
geheei bereikt. Tijdens de crisis en de daarop voigende depressie 
waren de omstandigheden ook niet geschikt om vrouwenarbeid te 
stimuieren. De heersende werkioosheid had zelfs voor mannen het 
recht op arbeid theoretisch gemaakt. Ais er bij een ontslag ge
kozen moest worden tussen een manneiijke of een vrouweiijke 
werknemer viei de keus wei bijna altijd op de laatste. 

De moderne aspecten van de hedendaagse vrouwenbewegingen 

Qua strijdbaarheid deden de pioniers op emancipatiegebied niet 
onder voor hun tegenwoordige strijdsters. Toch heeft de probie
matiek een aantai nieuwe aspecten gekregen, zodat ook op dit ge
bied de geschiedenis zich wei herhaalt, maar anders. Opvallend is 
bijvoorbeeld, dat acties voor vrouwenrechten vroeger door weige
stelde vrouwen werden gevoerd, zoais ook de geheie landspolitiek 
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vroeger door de welgestelden werd bepaald. Nu zetten gewone 
vrouwen zich in voor de belangen van de vrouw. 
Vroeger kregen uitzonderlijk begaafde vrouwen het recht om een 
middelbare school en/of universiteit te bezoeken. Zij moesten 
zich ook al door hun aantal volledig inpassen in de mannen
gemeenschap. Tegenwoordig kunnen ook de niet zeer begaafde 
meisjes onderwijs volgen. Hier blijkt, dat het recht op onderwijs 
voor meisjes, reeds lang bereikt, nog niet betekent, dat dit onder
wijs integraal door meisjes wordt genoten. Voordat het zover is, 
moeten er nog vele hindernissen worden genomen. Dit verschijnsel, 
dat in feite, op papier, theoretisch veel bereikt is in de strijd voor 
de vrouwenrechten, maar dat de werkelijke participatie van de 
vrouw nog op zich laat wachten, is de oorzaak geweest van het 
weer oplaaien van de strijd. 
In de moderne emancipatiebeweging wordt ook veel aandacht 
besteed aan de opgelegde gedragspatronen, die man en vrouw in 
onze maatschappij volgen. De vrouw zit vastgeroest in het haar 
door de maatschappij voorgeschreven rollenspel, waarin zij de 
rol speelt van de lieve, zachtaardige, zichzelf opofferende moeder. 
Het moderne feminisme wil de vrouw bewust maken van het feit, 
dat bestaande verschillen tussen man en vrouw niet berusten op 
wezenlijke verschillen in de natuur van man en vrouw, maar vol
ledig bepaald zijn door de omstandigheden, waaronder de vrouw 
eeuwenlang heeft geleefd. 
Belangrijk is verder nog, dat het moderne feminisme een stroming 
is, welke uitdrukkelijk stelt, dat de vrijmaking en gelijkmaking 
van de vrouw aileen verwezenlijkt kan worden door afschaffing 
van het kapitalisme. De uitbuiting en onderdrukking van de vrouw 
zou inherent zijn aan het kapitalistische systeem. Bijschaven van 
dat verderfelijke systeem zou niets uithalen. De vrouw moet be
halve sociaal bewust socialistisch bewust worden. De strijdsters 
van vroeger waren bij hun hervormingen terecht minder radicaal. 

Is de emancipatie van de vrouw voltooid? 

Iedereen moet erkennen, dat er op dit gebied al veel is bereikt. 
In de geschiedenis is gebleken, dat veel op papier bereikt kan 
worden onder de bezielende invloed van vooraanstaande figuren. 
Daar moeten wij dankbaar voor zijn, maar het zou wei eens mo-
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gelijk kunnen zijn, dat het moeilijkste werk dan nog komt. De 
mentaliteitsverandering van de niet zo vooraan lopende vrouwen 
en mannen is een moeizaam proces. Dit is een algemeen probleem, 
dat zich op elk gebied voordoet. Men moet rekening houden met 
de omstandigheid, dat de vrouwen in de achterhoede minder snel 
kunnen meekomen bij nieuwe ontwikkelingen. Op zichzelf ligt hier 
natuurlijk een enorme taak, maar daarover later meer. 
De vroegere situatie, waarin de vrouw minderwaardig was verge
leken met de man, moet door wettelijke maatregelen en concrete 
mogelijkheden worden veranderd in een toestand, waarin de 
vrouw gelijkwaardig is aan de man. De wettelijke maatregelen zijn 
grotendeels getroffen. De concrete mogelijkheden laten nog voor 
een groat deel op zich wachten. Misschien ligt er een taak voor 
de wetgever om deze wachttijd te verkorten, maar juist omdat het 
hier gaat om de mentaliteit in de maatschappij ligt dit moeilijk. 
In het voorgaande werd bewust gesteld, dat het einddoel moet 
zijn gelijkwaardigheid van de vrouw. Dit is iets anders dan gelijk
heid van man en vrouw. Man en vrouw moeten de gelegenheid 
hebben om zich heiden volledig in alle vrijheid te ontplooiien, maar 
dit betekent mijns inziens niet, dat er geen verschil meer zal zijn 
tussen man en vrouw (behalve dan de biologische verschillen). 
Moderne sociologen wijzen erop, dat de activiteiten van bijvoor
beeld de vrouw niet vastliggen. De rol, die de vrouw verricht in de 
samenleving is toevallig bepaald door de omstandigheden en de 
verhoudingen zoals deze in haar omgeving van kracht zijn. Is het 
in een bepaald land gewoonte, dat het zware werk door de man 
gedaan wordt, in een ander land is het juist de vrouw, die de 
zwaarste taken op zich neemt. Een dergelijk betoog bewijst na
tuurlijk niet, dat man en vrouw volledig gelijk zijn. Juist de om
standigheden bepalen de bestaande verschillen. Het is een gerust
stelling, dat er geen algemene, overal ter wereld bestaande ver· 
schillen bestaan, waar we ons bij moeten neerleggen, maar in een 
bepaalde cultuur gedragen man en vrouw zich verschillend. De 
cultuur is een dynamisch gebeuren, zodat de gedragspatronen van 
man en vrouw kunnen gaan veranderen. 
Belangrijk is, dat, hoe de bestaande rolverdeling in een bepaalde 
maatschappij ook is, man en vrouw de mogelijkheden krijgen 
om in valle vrijheid die taken in de samenleving op zich te nemen, 
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waarvoor zij geschikt zijn. Als in onze westerse maatschappij de 
vrouw een hoofdrol vervult bij bet verzorgen van bet gezin en de 
huishouding, moeten er voor die vrouwen, die dat willen, werk
mogelijkheden komen in de maatschappij, welke gebaseerd zijn op 
de geaardheid van de vrouw en haar positieve wil om haar gezin 
ondanks dat te blijven verzorgen. Het gaat hierbij niet aileen om 
vrouwen, die buitenshuis willen werken in een betalende baan. 
Ook politieke en maatschappelijke functies moeten bereikbaar 
zijn voor iedereen. Het moet ook mogelijk zijn voor de vrouw om 
zich zonder verveling en afstomping aan haar gezin te blijven 
wijden. 
De afleiding, welke een functie buitenshuis met zich meebrengt, 
heeft in vele gevallen een positieve bijdrage geleverd binnenshuis. 
Bestaande gezinsproblemen konden in meer juiste proporties 
worden bezien. 
Het mogelijk maken van ontplooiing in volle vrijheid van man 
en vrouw heeft tot gevolg, dat hoe men zijn leven ook wil in
richten, dit bet gevolg is van een positieve keuze. Hoe de keuze 
voor de gehuwde vrouw ook uitvalt, de mogelijkheden om deze 
keuze voor haar waardevol te Iaten zijn worden bepaald door bet 
opleidingsniveau van de vrouw. Het argument van meisjes om niet 
verder te leren, omdat zij toch gaan trouwen is onduidelijk qua 
causaal verband. Omdat zij gaan trouwen is bet immers beter om 
meer te leren, opdat zij met meer diepgang als volwassen vrouw 
kunnen participeren in bet gezinsleven en bet maatschappelijk 
Ieven. De problemen, kleine en grote, die zich in onze moderne 
tijd voordoen en bij de opvoeding van onze kinderen een rol 
spelen, moeten door alle leden van bet gezin, ieder naar aanleg en 
geaardheid, worden verwerkt. Als de vrouw bereid is terwille van 
haar gezin, de maatschappij en daardoor terwille van zichzelf tot 
volledige ontplooiing te komen, moet in ruil daarvoor de maat
schappij haar terwille zijn en de door haar positief gekozen weg 
concreet mogelijk maken. Maar zelfs als de vrouw in meerderheid 
niet zou meewerken, is bet een taak voor ons allen haar van haar 
mogelijkheden bewust te maken. Dit is dan geen maatschappelijke 
omwenteling, zoals dat volgens de feministen vereist is, maar een 
geleidelijke verandering in onze cultuur, welke in bet verleden 
meermalen zijn dynamisch karakter bewezen heeft. 
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DE GEZONDHEIDSZORG IN HET ZIEKBED 

door J. de Vries 

Op 3 juni 1972 aanvaardde de Unieraad het rapport 'Naar een in
tegraal systeem van welzijnszorg', opgesteld door de Commissies 
Volksgezondheid en Welzijnsbeleid van de Jhr. Mr. A. F. de Savor
nin Lohmanstichting. Daarbij sprak de Unieraad als zijn mening 
uit dat het rapport 'gebruikt zal moeten worden als een richtsnoer 
voor het beleid, dat door de verantwoordelijke CHU-organen en 
personen in de komende tijd moet worden nagestreefd. De hoogste 
prioriteit moet, voor wat het beleid op korte termijn betreft, wor
den gegeven aan de voorstellen ten aanzien van een integrale be
leidsontwikkeling en ordening van de welzijnszorg en aan het 
stimuleren van de preventie en van de welzijnsbevorderende akti
viteiten.' Een belangrijk deelgebied van de welzijnszorg vormt de 
gezondheidszorg. In het vervolg van dit artikel zullen wij ons 
bezig houden met deze sector, die juist de laatste jaren sterk in 
de belangstelling is komen te staan. 
Dat is op zichzelf niet verwonderlijk. Gezondheid is nu eenmaal 
een emotionele zaak. Iedereen voelt zich daarbij betrokken; ver
schillen in rang of stand, in afkomst of positie doen daarbij niet 
terzake. Men beseft bewust of onbewust dat een goede gezondheid 
goud waard is. Niet ten onrechte gebruiken wij hier het woord 
'goud'. Want de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg is van 
een zodanige omvang, dat velen zich tegenwoordig afvragen, of 
niet ergens (en zo ja, waar dan?) de wal het schip zal moeten 
keren. 

Dekking van individuele risico' s 

Wanneer 's morgens duizenden artsen, specialisten, tandartsen 
en andere medische beroepsbeoefenaars de praktijkdeur van het 
nachtslot draaien, zet de stroom van patienten zich in beweging, 
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voor het overgrote deel zich bewust van het feit tegen ziekte
kosten verzekerd te zijn. Anders gezegd, door de betaling van pre
mie zijn de kosten van behandeling niet voor eigen rekening, doch 
ten laste van de collectiviteit. De gezondheidszorg wordt n.l. over
wegend gefinancierd uit verzekeringen, alle gebaseerd op het 
principe, dat individuele risico's gedekt moeten worden. Niemand 
kan zich immers permitteren om de zeer dure behandelingen, 
die de medische wetenschap kent, te ondergaan ten laste van de 
eigen portemonnee. Zo heeft zich een groot aantal verzekeringen 
ontwikkeld, vaak met eigen uitvoeringsorganen, die los van elkaar 
staan. 
Ook in de wetgeving vinden wij de gedachte, dat het gaat om het 
verzekeren van risico's voor individuele paW~nten, terug. Zo geeft 
de Ziekenfondswet aan de verzekerden aanspraak op 'verstrek
kingen ter voorziening in hun geneeskundige verzorging. De zieken
fondsen dragen zorg, dat deze aanspraak door de bij hen inge
schreven verzekerden tot gelding kan worden gebracht.' 
Een identieke bepaling komt voor in de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. Deze wet droeg in een eerder stadium zelfs de naam 
'Algemene Wet Zware geneeskundige risico's'. Waarmee gezegd wil 
zijn, dat de gezondheidszorg zich in ons land niet heeft ontwikkeld 
vanuit een visie op een doelmatig samenstel van behandelings- en 
verplegingsmogelijkheden, doch vanuit het honoreren van wensen 
en noden van individuele patienten, d.w.z. verzekerden. lndien er 
al sprake was van maatregelen, die het functioneren van de gezond
heidszorg beinvloeden (b.v. niet zonder een verwijskaart van een 
huisarts naar een specialist te mogen gaan), dan was deze regel 
slechts ingegeven door financiele overwegingen en zeker niet be
doeld om de centrale plaats van de huisarts in de gezondheidszorg 
veilig te stellen. 

Hoe zijn de Nederlanders verzekerd? 

Rond 70% van de Nederlandse bevolking is verzekerd bij een 
ziekenfonds, hetzij als verplicht, bejaard- of vrijwillig verzekerde. 
Onder de verplichte verzekering vallen in het algemeen degenen 
die in loondienst zijn; onder de sterk gesubsidieerde bejaarden
verzekering vallen personen van 65 jaar en ouder met een maximum 
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inkomen van f 12.633,-, terwijl in de vrijwillige ziekenfondsver
zekering zijn opgenomen kleine zelfstandigen, rijksambtenaren 
en nog enige andere groepen. Voor toetreding tot de ziekenfonds
verzekering geldt een loon-(inkomens)grens van f 18.800,-. Het 
niet bij een ziekenfonds verzekerde deel van de bevolking (rond 
30%) is voor het overgrote deel particulier verzekerd. Deze par
ticuliere verzekeringen zijn afgesloten bij ziektekosteninstellingen, 
die door ziekenfondsen werden opgericht of bij particuliere ziekte
kostenverzekeraars, zoals schadeverzekeringsmaatschappijen e.d. 
Verder vallen onder deze groep de ambtenaren van gemeenten en 
provincies, die veelal in de IZA's en IZR's zijn verzekerd. 
In de ziekenfondsverzekering bestaat geen variatie van verzeke
ringsmogelijkheden. Daarentegen wordt in de groep van particu
liere verzekeringen een veelvormigheid van polisvoorwaarden en 
daarop afgestemde tarieven aangetroffen. Uitgangspunt vormt de 
vraag van de verzekerde, die een bepaald pakket wenst. Ook hier 
treffen wij een bewijs aan voor onze stelling, dat het systeem 
van de ziektekostenverzekeringen in wezen is gebaseerd op het 
dekken van individuele risico's. Verstrekkingen, waarvan men 
veronderstelt, dat zij voor de betrokkene van geen of weinig be
tekenis zullen zijn, worden voor eigen rekening gelaten. Gegeven 
de vrijheid van een individu om zijn eigen wensen te doen ho
noreren, moet het niet moeilijk zijn om in te zien, dat voor de 
risico's die gedekt zijn krachtens de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten een volksverzekering met een verplicht karakter 
noodzakelijk was. 
De verstrekkingen die daarin zijn verzekerd, vormen voor het 
overgrote deel van de bevolking geen aanwijsbaar risico. 
Verpleging van gehandicapte kinderen is b.v. een verstrekking die 
door mensen, die geen gehandicapte kinderen hebben, beslist niet 
wordt verzekerd. 
Eenzelfde overweging geldt voor de preventie. Ook dit is een 
onderdeel van de gezondheidszorg, dat in een (vrijwillige) verze
kering nimmer kan worden opgenomen. W aarom zou de burger 
zich tegen preventie verzekeren? Dat is toch geen risico? 
Zelfs in de (verplichte) ziekenfondsverzekering of in de A WBZ 
is het tot dusverre niet mogelijk geweest om preventieve gezond
heidszorg 'mee te nemen'. Preventieve gezondheidszorg wordt 
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daarom overwegend uit de algemene middelen (subsidie) gefinan
cierd. De schaarste aan geldmiddelen van aile kabinetten in aile 
tijden heeft daarbij geleid tot een sterk achterblijven van de 
preventieve gezondheidszorg, hoewel bekend is dat voorkomen 
beter is dan genezen en bovendien goedkoper. 

Gigantische bedragen 

De kosten van de gezondheidszorg in ons land kunnen zeer globaal 
als volgt worden benaderd: 

AWBZ (alle Nederlanders) 
Ziekenfondsverzekering 
verplicht (6.8. milj. verz.) 
bejaard (-.9 - -) 
vrijwillig (1.5 -) 
Particulieren (± 4 milj. verz.) 
(geraamd op kosten wettelijke 
verz.; werkelijke lasten 
waarschijnlijk boger). 
Rijksbegroting (onderdeel: 

Globale ramingen 
1971 1972 
in miljoenen guldens 
1431 2263 

2451 
682 
612 

1632 

3018 
851 
747 

1992 

Gezondheidszorg, vnl. subsidies) 178 
Locale overheden PM 

206 
PM 

stijging in 
een jaar 
+ 832 

+ 567 
+ 169 
+ 135 
+ 360 

+ 28 
PM 

Hoewel de genoemde bedragen van gigantische omvang zijn, is 
bet niet zozeer de hoogte die aanleiding geeft tot bezorgdheid. Het 
gaat veel meer om het feit, dat de stijging van de kosten van de 
gezondheidszorg ver uitgaat boven de stijging van de lonen. 
Duidelijk wordt dit geillustreerd aan de ontwikkeling van de 
premiepercentages, die immers, indien de kosten van de gezond
heidszorg zich evenredig zouden ontwikkelen als de stijging van 
de lonen, gelijk zouden moeten blijven. Niets is echter minder 
waar. Voor de verplichte ziekenfondsverzekering wordt nu reeds 
geraamd, dat het premiepercentage, dat in 1972 8,2% bedraagt, 
in de komende 4 jaar tot 10,5% zal stijgen. 
Een soortgelijke verhoging wordt voor de Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten voorspeld. In 1972 was de premie 2,1 %; voor 
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1976 wordt een percentage 3,8 voorzien. In het FinancH~el Dagblad 
van 15 januari 1970 berekende G. W. de Wit in zijn artikel 'Waar
heen met kosten van gezondheidszorg' zelfs, dat bij een jaarlijkse 
loonstijging van 7,5% en een stijging van de kosten van de gezond
heidszorg met 13%, de gevolgen voor de ziekenfondspremie zullen 
zijn, dat in 1980 12,9%, in 1990 22,3% en in 2010 66,5% van het 
premieplichtig loon aan de gezondheidszorg zal moeten besteed. 
Zelfs rekende de heer De Wit uit, dat in het jaar 2023 de valle 
100% van het loon nodig zal zijn om de kosten van de gezond
heidszorg te dekken. 
Hoewel deze berekeningen uiteraard met een korrel zout moeten 
worden genomen, kunnen zij tach duidelijk maken, dat de stijging 
van de kosten van gezondheidszorg niet op de huidige wijze kan 
doorgaan. Dat is overigens geen nieuw geluid. In 1965 sprak oud
minister Veldkamp reeds de mening uit, dat z.i. de grens van de 
totale premielast voor de sociale verzekeringen was bereikt. Zijn 
paging, om door middel van invoering van een bijbetaling bij 
ziekenhuisverpleging van 10 gulden per dag (maximum 30 dagen) 
de premiedruk te beperken, werd door de Tweede Kamer op 
scherpe wijze veroordeeld. Het fiasco van 'het tientje van Veld
kamp' heeft ertoe geleid, dat de na hem optredende bewindslieden 
wei regelmatig hun bezorgdheid tot uitdrukking hebben gebracht 
over de stijging van de kosten, maar daaraan feitelijk niet veel 
hebben gedaan. Althans niet op het terrein van beperking van de 
premiedruk. 
Een nieuwe paging wordt thans ondernomen door minister Stuyt 
en staatssecretaris Rietkerk. Een adviesaanvrage over de invoering 
van beperkt eigen risico in de ziekenfondsverzekering, is bij de 
SER, de Ziekenfondsraad en de Centrale Raad voor de Volks
gezondheid gedeponeerd. Op het vraagstuk van het eigen risico 
komen wij in het vervolg op dit artikel nag terug. 

Gegarandeerde financiering beinvloedt ontwikkeling 

Bij de beoordeling van ons systeem van gezondheidszorg, mag 
een aantal feitelijkheden niet worden vergeten. 
In de eerste plaats is daar de situatie, dat voor tal van aandoe
ningen meer dan een behandelingsmethode bestaat. 
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Men kan vaak kiezen tussen poliklinische en klinische behande
ling, men kan denken aan het voorschrijven van dure of goed
kope middelen, men kan behandeling door specialisten of door 
huisartsen overwegen. Wij constateren slechts het feit, dat er bij 
de hulpverlening in vele gevallen sprake is van een keuze uit 
diverse mogelijkheden. Deze keuze wordt niet gedaan door de 
patient, doch door de medicus. Indien deze een bepaalde behan
deling voorschrijft, dan is de patient daarbij veelal zo emotioneel 
betrokken, dat hij zich nog wei eens bedenkt alvorens het advies 
van zijn arts in de wind te slaan. De medicus die een keuze moet 
doen uit alternatieven, heeft er uiteraard geen belang bij dat deze 
keuze wordt beperkt. Integendeel, dat is lastig en veel minder 
gemakkelijk dan een beroepsuitoefening, waarbij men zich om
trent het afwegen van behandelingsmethoden - anders dan om 
medische redenen - niet behoeft te bekommeren. Voorzover de 
patient zelf bij deze keuze wordt betrokken, zal deze geneigd 
zijn de gemakkelijkste en voor de eigen beurs goedkoopste methode 
te kiezen. Rij zal uiteraard economisch handelen. 
Een enkel voorbeeld kan dit laatste verduidelijken. Indien in een 
verzekeringspakket aileen kraamzorg is opgenomen, voorzover 
deze wordt gegeven in een inrichting, heeft een 'patiente' er geen 
belang bij om thuis te blijven en zelf de kosten van de kraam
verzorgster te dragen. Waarom zou de gemiddelde burger bereid 
zijn om een bejaard familielid dat bedlegerig wordt, thuis met veel 
moeite te verplegen, als de opneming in een verpleegtehuis voor 
rekening van de AWBZ mogelijk is, terwijl de kosten van thuis
verpleging niet worden betaald? 
Er zit echter nog een andere kant aan deze kwestie. Ret feit, dat in 
de gezondheidszorg steeds de z.g. zware risico's werden verzekerd, 
heeft ertoe geleid, dat de betreffende inrichtingen zich verzekerd 
konden weten van een sluitende exploitatie. Bij de oprichting van 
een ziekenhuis of verpleegtehuis, behoeft men zich geen zorgen 
te maken over de vraag of de exploitatie sluitend zal zijn; de be
staande verzekeringssystemen zorgen ervoor dat dit het geval 
zal zijn. Deze zekerheid heeft er in de praktijk toe geleid, dat het 
inrichtingswezen zich in sterke mate heeft ontwikkeld. Ret aantal 
nieuwe verpleegtehuizen, dat sedert de invoering van de AWBZ -
die deze verpleging volledig garandeert - is gebouwd of binnen-
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kort geopend wordt, loopt in de vele tientallen met duizenden 
bedden. 
De beinvloeding, die er uitgaat van een gegarandeerde financiering 
op de ontwikkeling van voorzieningen op het terrein van de ge
zondheidszorg, leidt tot de conclusie, dat het verzekeringssysteem 
stimulansen zou moeten bevatten om een doelmatig gebruik van 
de voorzieningen te bevorderen. 
Deze gedachte werd reeds door dr. R. J. H. Kruisinga geformu
leerd, toen hij op 8 augustus 1968 aan de SER verzocht om te ad
viseren over de structuur van de toekomstige ziektekostenverze
kering. Het huidige verzekeringssysteem bevordert niet een doel
matig gebruik van de middelen. In belangrijke mate is dat het 
gevolg van het uitgangspunt, dat een verzekering dient ter dekking 
van individuele risico's. Met andere woorden: niet de doelmatige 
organisatie van de gezondheidszorg werd vooropgesteld en ver
volgens in een pakket van rechten omschreven, doch integendeel, 
steeds is gezien naar de individuele verzekerden en op hun draag
kracht en op hun wensen is het pakket van rechten afgestemd. 

Beheersing van kosten 

Men zou in theorie kunnen stellen, dat de kostenstijging van de 
gezondheidszorg op twee manieren kan worden ingedamd. In de 
eerste plaats is er de mogelijkheid om voor een bepaald jaar een 
zeker bedrag uit te trekken en, nadat dit is uitgegeven, geen ver
dere uitgaven te doen. Deze methode lijkt ons in Nederland niet 
verkoopbaar. Het is onmogelijk, om in de maand december te 
moeten zeggen, dat geen verdere ziekenhuisverpleging kan plaats 
vinden, omdat de middelen zijn uitgeput. Evenmin lijkt het mo
gelijk om vooraf aan aile inrichtingen, medische beroepsbeoefe
naren etc., mede te delen, welk gebruik zij van de financiele 
middelen in het komende jaar zullen kunnen maken. Nog afgezien 
van de moeilijkheid, dat men daarmee iedere ontwikkeling 
frustreert. 
Een tweede methode is die van de kostenbeheersing. Deze weg 
zijn wij inmiddels in ons land ingeslagen door de inwerking
treding van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Door opstelling van 
een plan, waarin de voorzieningen die tot stand moeten komen 
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zijn aangegeven en door strikte toepassing van planning, vergun
ning, erkenning etc. zal getracht moeten worden om een verdere 
ongebreidelde ontwikkeling te voorkomen. Een snelle invoering 
van een Wet Gezondheidsvoorzieningen zal hiertoe moeten bij
dragen. 
Maar daarbij zal het niet kunnen blijven. Doelbewust zal gestreefd 
moeten worden naar verbetering van de preventie. Een oplossing 
zal moeten worden gevonden voor een betere zorg random het 
gezin, de z.g. eerstelijnsgeneeskunde. Een afremming van de dure 
inrichtingssector is hoogst noodzakelijk. Maar dan zal het verze
keringssysteem ook die impulsen moeten geven en niet - zoals 
nu - het primaat van de dure zorg moeten propageren. 

H et eigen risico 

Tenslotte de vraag, of de adviesaanvrage van minister Stuyt en 
staatssecretaris Rietkerk inzake invoering van een gedifferentieerd 
beperkt eigen risico in de ziekenfondsverzekering een bijdrage kan 
geven aan een oplossing in bovengenoemde zin. Naar onze mening 
is dit niet het geval. Enige visie op een doelmatige organisatie van 
de gezondheidszorg blijkt niet uit de betreffende adviesaanvrage. 
Opnieuw wordt geredeneerd vanuit het standpunt van de indivi
duele verzekerde, die door 'gewoontevorming' gebruik zou maken 
van medische diensten. 
Wij betwijfelen dat in hoge mate. 
Het is niet de gewoontevorming van individuele patienten, het is 
het gehele klimaat, waarin wij in Nederland langzamerhand zijn 
gekomen, dat voor een uit-de-hand-lopen van de kosten heeft ge
zorgd. 
Niet het toekennen van grotere 'verantwoordelijkheid' aan indivi
duele patienten kan een oplossing bieden. 
Men zal het moeten zoeken in een vergaande bereidheid van 
medici en andere beroepsbeoefenaren om hun handelen onder de 
kritiek van het economisch mogelijke te stellen, waarbij een goede 
planning steun moet bieden. Als dan verder de adviesaanvrage 
nog een uitzondering wil maken voor lage inkomensgroepen, voor 
chronisch zieken en voor bejaarden, waarbij de laatste twee 
groepen veel gebruik moeten maken van medische diensten en 
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over de eerste niets bekend is, dan rijst helemaal de vraag waarom 
tot invoering van dit eigen risico zou moeten worden gekomen 
voor overwegend gezonde verzekerden. 
De mogelijkheden voor de ziekenfondsen om een administratieve 
oplossing te vinden voor de uitvoering zijn vrijwel niet aanwezig. 
Men moet er dan ook rekening mee houden dat invoering tot 
hoge administratiekosten aanleiding zou geven. Maatschappelijk 
gezien betekent dat een extra uitgave, aangezien de overheveling 
van lasten van de collectieve naar de individuele beurs in feite 
geen besparing van uitgaven oplevert. Daarbij Iaten wij dan nog 
het effect op de draagkracht van de individuele verzekerden bui
ten beschouwing. Ook zien wij het nog niet gebeuren, dat huis
artsen, apothekers enz. bereid zouden zijn om als incasseerder 
op te treden. 
Dat is echter niet de kern van ons bezwaar. Wij menen, dat in
voering van dit eigen risico niet leidt tot indamming van de 
kostenontwikkeling. En daar gaat het om. 

Het Unierapport spreekt naar onze mening een taal, die gezonder 
is. 
Daarin wordt een visie ontwikkeld, die uitgaat van de samenhang 
en wederzijdse beinvloeding; het invoeren van incidentele maat
regelen kan slechts tot verstoring leiden. 

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER: 

Drs. Mieke Boers-Wijnberg; geb. 1946; studeerde economie G.U. 
Amsterdam; is lerares Handelswetenschappen; redaktielid 
van 'Vrouwengeluiden'; lid van de Economische Commissie 
van de Nederlandse sectie van de Europese Vrouwen-Unie; 
en niet in de laatste plaats moeder van twee kinderen, 
Casper, 2 jaar en Jacqueline, 5 jaar. 

1. de Vries; geb. 1923; secretaris van de Nederlandse Unie van 
Ziekenfondsen; was voor de CHU lid van de gemeenteraad 
te Leeuwarden en Zeist; is lid van de commissie Welzijn 
van de Lohmanstichting. 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN MEDEFINANCIERING 

VOORWOORD 

De commissie ontwikkelingslanden is een onderdeel van de grotere 
commissie buitenlands beleid van de Jhr. Mr. A. F. de Sa.vornin Loh
manstichting.l) 
In het afgelopen decennium heeft de commissie gelt.racht de gedachten
vorming binnen de Christelijk Historische Unie omtrent on:twikkelings
samenwerking vorm te geven, te coordineren en te stimuleren. 
In 1963 versaheen het rapport 'Nederlands taak in.zake de samenwerking 
met ontwikkel.inigslanden', in 1967 gevolgd door de publikatie 'Het 
overbruggen van de kloof'. 
Er heeft regelmatig overleg met de volksvertegenwoordigers plaats 
gevonden o.a. bij de voorbereiding van de begrotingsbehandel.irng. 
Daarnaast is de commissie als zodanig, dan wel zijn !eden afzonderlijk, 
betrokken bij het opstellen van de ontwikkelingsparagraaf in het partij
programma. 
Een terugblik op deze aMiviteiten gaf ons de overweging in hoeverre 
het vrun belang zou zijn wederom een rapport over de ontwikkelings
samenwerking het licht te doen zien. Bij nadere beschouwing menen 
wij dat een opnieuw publiceren van een rapport wa.arin de gehe,le ont
wikkelingsproblematiek ter sprake komt, te omva;ttend zou zijn en 
wellicht ook minder urgent. 
In de afgelopen jaren is het ontwikkelingswel"k sterk gegroeid en da.ar
door zijn er allerlei vertakkingen van ontwikkelin~gen ontstaan welke 
elk op zich een afzonderlijke behandeling roohtva.ardigen. Anderzijds 
zijn de algemene grondslagen wa.arop het ontwikkelingswerk is geba
seerd nog geldend en herhaald verankerd in bijv. de Programma's van 
de Christelijk Historische Unie. 
0p grond van deze overweg±ngen hebben wij gekozen voor een nadere 
belichting van enkele aspekten uit de materie. In werkgroepen, waaraan 
in een enkel geval ook werd deelgenomen door deskundigen buiten de 
kring van de C.H.U., zijn twee onderwerpen in studie genomen. Deze 
onderwerpen zijn: de medefinanciering en de mterna;tion:ale arbeids
verdeling. 
In dit nununer van het Christelijk Historisch Tijdschrift volgt een 
verslag van het onderwerp medefinanciering. 

1) Leden van de werkgroep : 
Dr. I. N. Th. Diepenhorst, voorzitter; Mr. C. A. Bos; L. C. Va!!JJ Dalen; 
Drs. A. J. van Dulst; Dr. B. G. Klein Wassink. 
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lnleiding 

Sedert 1965 subsidieert de Nederlandse overheid onder bepaalde 
voorwaarden ontwikkelingsprojekten van particuliere niet com
merciele organisaties. Deze aktiviteit staat bekend als het zgn. 
medefinancieringsprograma.2) 

Hoewel sprake is van subsidie aan projekten van niet commer
ciele organisaties van kerkelijke en maatschappelijke aard, valt 
het accent op projekten van kerkelijke zijde. Dit is te verklaren 
uit de vanouds via missie en zending bestaande banden met ont
wikkelingslanden. 

Het medefinancieringsprogramma heeft, vooral van protestants 
christelijke zijde, enig voorbehoud ontmoet. Men was bevreesd 
voor een ongewenste vermenging van kerk en staat dan wel voor 
een te verregaande staatsbemoeienis. Bovendien wilde men elke 
schijn van neo kolonialisme vermijden. 

In een advies van de deputaten voor de Zending en voor de 
Algemene Diakonale Arbeid aan de synode der Gereformeerde 
Kerken3

) komen een aantal overwegingen en een conclusie voor 
die in dit verband van belang zijn en welke hierna zijn opgenomen: 

'Het medefinancieringsplan roept vragen op. Deze hangen 
samen met de problematiek inzake het hulpverlenings
beleid tussen de rijke en arme kerken in zijn totaliteit. 
De medefinanciering geeft hieraan een sterke kwantita
tieve uitbreiding door de vermenigvuldigingsfactor vier 
waarmee het werkt en door de binding aan kennisover
dracht en investeringen. 

De overheid grondt haar bereidheid om kerkelijke ont
wikkelingsprojecten mede te financieren in haar inzicht 
dat ze geroepen is niet aileen het nationaal welzijn te be-

2) Dr. I. N. Th. Diepenhorst, De medefinanciering van particuliere ont
wikkelingsprojecten o.a. van zending en missie, Christelijk Risto
risch Tijdschrift, 12e jaargang no. 1, 1966, blz. 15 e.v. 

3) Deputaten Algemene Diakonale Arbeid en Deputaten voor de Zen
ding, juli 1971. 
Zie voor het standpunt van de kerken in Duitsland: 
Materialien nr. 30, april 1972, Bundesministerium ftir wirtschaftliche 
Zusammenarbeit Referat bffentlichkeitsarbeit, blz. 29 e.v. 
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vorderen, maar ook het welzijn van andere volkeren. Dat 
het kerken zijn die andere kerken in ontwikkelingslanden 
steun bieden om hen in staat te stellen het welzijn van 
hun volk te bevorderen, is voor de overheid niet relevant. 
Het gaat haar om de welzijnsbevordering. De kerk behoeft 
aan het hanteren van dit criterium geen reden te ont
lenen om deze medefinanciering af te wijzen. 

Zending en Diakonaat begeven zich niet op een terrein 
waarop de kerk zich niet zou behoren te bewegen, als 
zij zich mee inzetten door hun dienst om het welzijn van 
een volk te bevorderen. Zij beschikken over de gewenste 
deskundighcid waardoor ze in staat zijn het aan hen toe
vertrouwde overheidsgeld verantwoord te besteden. 

In de huidige welzijnsstaat is er voor de kerk geen reden 
om gelden af te wijzen uit overheidskassen, die mee door 
haar leden zijn gevuld, mits geen voorwaarden gesteld 
zijn die de kerk zouden verhinderen haar specifieke roe
ping in de wereld te vervullen. 

Er moet rekening mee worden gehouden dat de medefinan
ciering het organiseren van projecten stimuleert, die een 
grote kapitaalsinvestering vergen en die voor vele jaren 
een zwaar beroep op de kerkelijke financien kunnen doen 
ten behoeve van de exploitatie, waarvoor geen mede
financiering gegeven wordt. De besteding van de aanwe
zige financiele middelen verstart daardoor. Ontwikkeling 
op ander gebied zou daardoor belemmerd kunnen worden. 

Het toestromen van veel geld naar kerken in ontwikkelings
landen voor grote projecten brengt het risico mee, dat de 
ontvangende kerken het verwijt zullen krijgen dat zij zich 
dienstbaar maken aan buitenlandse machten, die de vrij
heid bedreigen. In bepaalde landen en situaties zouden 
kerken er wijs aan kunnen doen geen medefinanciering 
door enige overheid aan te vragen.' 

De deputaten besluiten hun overwegingen met de volgende con
clusie: 

'In de Nederlandse situatie bestaat geen principH~el be-
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zwaar tegen de medefinanciering door de overheid van 
kerkelijke ontwikkelingsprojecten overzee, zolang de over
heid met haar program het welzijn bevorderen wil van 
de ontwikkelingslanden en zolang zij geen voorwaarden 
eraan verbindt, die de kerk verhinderen haar specifieke 
roeping te vervullen. De vraag of in concrete gevallen 
aanvragen van medefinanciering gewenst is, moet ernstig 
overwogen worden, speciaal met het oog op de reacties 
binnen het ontvangende land en met het oog op een drei
gende verstarring van het bestedingspatroon van de geld
middelen van de ontvangende kerk.' 

De ontwikkeling van het medefinancieringsprogramma 

In 1965 werd voor het eerst een bedrag van f 5 min op de rijksbe
groting uitgetrokken voor het medefinancieringsprogramma. De 
begroting 1972 wijst een totaal van f 41,5 min, dit is 4% van 
de totale begroting van ontwikkelingssamenwerking4). 

Het medefinancieringsprogramma is evenals de andere posten van 
het Nederlandse hulpprogramma gericht op de ekonomische en 
sociale ontwikkeling van de ontwikkelingslanden. Het medefinan
cieringsprogramma legt zich met name toe op bevordering en 
ondersteuning van particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden. 
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van reeds ter plaatse aanwezige 
kaders. 
Een goede karakteristiek van de rol van deze particuliere orga
nisaties is o.a. door de ministerieie Memorie van Antwoord bij de 
begrotingsbehandeling in de Eerste kamer gegeven (3 juni 1970), 
waarin wordt opgemerkt: 

Het werk van de particuliere organisaties, vooral van de 
organisaties die reeds sinds lange tijd contacten met be
paalde ontwikkelingslanden hebben, heeft een aparte plaats 
in de ontwikkelingssamenwerking. 

Deze plaats wordt gekarakteriseerd door: 

a. de intensiteit van de onderlinge verhouding, die vaak 
veel groter is dan die tussen regeringen; 

4) Voor 1973 is <lit 46 milj. (= 4%). 
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1 b. het doordringen van de activiteiten tot het dorpsniveau; 
c. de bijdrage die wordt gegeven tot de ontwikkeling van 

de sociale infrastructuur; 
d. de aandacht die wordt geschonken aan minder be

decide streken en sectoren. 

Bemiddeling 

Bij de uitvoering van het medefinancieringsprogramma maakt de 
Nederlandse regering gebruik van een drietal bemiddelende parti
culiere organisaties: 

- de centrale voor bemiddeling bij medefinanciering van 
ontwikkelingsprogramma's (Cebemo), Van Alkemade· 
laan lA, 's-Graver.hage, voor projecten met een Rooms 
Katholieke achtergrond; 

- de Interkerkelijke Coordinatie Commissie voor Ont
wikkelingsprojecten (ICCO), Corn. Houtmanstraat 2, 
Utrecht, voor projecten met een protestantse achter
grond; 
de Nederlandse organisatie voor internationale ontwik
kelingssamenwerking (Novib). Van Blankenburgstraat 
6, 's-Gravenhage. 

Deze drie organisaties treden op als vertegenwoordigers van de 
eigenlijke project-aanvragers bij de Nederlandse regering. De 
project-aanvragen worden door deze organisaties in ontvangst 
genomen en er vindt een (voor) onderzoek plaats ter toetsing van 
door de regering geformuleerde eisen (criteria). Jaarlijks stellen 
de organisaties een projectenlijst op van die projecten welke aan 
de regering zullen worden aangeboden, daarbij rekening houdend 
met de beschikbare gelden. 

Voorwaarden (criteria) waaraan de projekten moe ten voldoen 

Bij de opzet van het programma en in de formulering van de nood· 
zakelijke voorwaarden voor medefinanciering heeft de Neder
landse regering rekening gehouden met de gedachtenvorming in 
kerkelijke kring. Door de Wereldraad van Kerken was, met in
stemming van de Rooms Katholieke kerk, een aantal grondslagen 
opgesteld, die ook werden verwerkt in de gezamenlijke menings-
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uiting van het Centraal Missie Commissariaat en de Nederlandse 
Zendingsraad. 

De gelden uit hct medefinancieringsprogramma zijn uitsluitend 
bestemd voor investeringskosten. Voor salarissen van staffunctio
narissen en voor andere exploitatielasten kan op dit programma 
geen beroep vvorden gedaan. 
Voor de toetsing van de projecten zijn door de Nederlandse re
gering een aantal criteria opgcsteld. Deze criteria behelzen het 
volgende: 5) 

1. Er moet sprake zijn van een concreet ontvvikkelingsproject in 
een minder-ontvvikkeld land, dat door middel van de overdracht 
van kennis en ervaring de sociale en economische groei van 
dat land beoogt te bevorderen; 

2. Het project moet vvorden uitgevoerd door een Nederlandse 
niet-commerciele particuliere organisatie, dan vvel door een 
zelfstandige niet commerciele particuliere organisatie uit het 
minder-ontvvikkelde land zelf; 

3. Het project moet de instemming hebben van de centrale over
heid van het land, vvaar het zal vvorden uitgevoerd. 

4. Het project moet passen in de ontvvikkelingsplannen van het 
land vvaar het zal vvorden uitgevoerd; 

5. De organisatie die voor het project verantvvoordelijk is, moet 
bij de aanvraag aantonen, dat zij: 

a. tenminste 25% van de kapitaalsuitgaven (grond, gebouvven, 
inrichting) fourneert; 

b. alle exploitatiekosten voor haar rekening neemt. 

Knelpunten voor het medefinancieringsprogramma 

Het medefinancieringsprogramma ontmoet in de praktijk een aan
tal knelpunten vvaarop in de loop der jaren talloze malen door de 
bemiddelende organisaties is gevvezen. Deze knelpunten betreffen 
met name de interpretatie van de kriteria, de procedure, het con
centratiebeleid en de zgn. apparaatkosten. 

S) 11500, v, 74 c (Eerste kamer) Nota n.a.v. bet Eindverslag 12 mei 1972. 
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Kriteria 

De kriteria waaraan projecten moeten voldoen dateren van 1964 
en waren toen bedoeld als voorlopige richtlijnen, nodig om een be
gin te maken met het werk. In de praktijk blijken niet alle kriteria 
op even gemakkelijke wijze hanteerbaar, dan wei worden enkele 
kriteria als knellend ervaren. Zowel vanuit de bemiddelende orga
nisaties als uit de Tweede kamer is hierop gewezen. 
Bij de behandeling in de Eerste kamer in 1972 is o.a. geklaagd 
over gebrek aan belangstelling ten departemente (Direktie Tech
nische Hulp- D.T.H.) voor het medefinancieringsprogramma en 
over de te formalistische toepassing van de kriteria en ook over 
de wisselende interpretatie van kriteria. 
Wei bestaat er een zgn. Overleg Orgaan waarin 3 ambtenaren na
mens de overheid en de drie bemiddelende organisaties zitting 
hebben. Het is de bedoeling dat het Overleg Orgaan zich bezint op 
de kriteria en de toepassing van de kriteria. Helaas kan niet ge
sproken worden van een wezenlijke vooruitgang in het Overleg 
Orgaan nadat dit in 1970 begon te functioneren. Er is in 1971 
slechts een advies aan de Minister voorgelegd en wei betreffende 
een behandelingsprocedure van medefinancieringsprojecten, in de 
wandeling 'spoorboekje' genaamd. De Minister reageerde ook in 
positieve zin op het in 1970 uitgebrachte advies betreffende het 
vergoeden van voorbereidingskosten. 

De wens om tot een her-ijking van de kriteria te komen, komt bij 
de bemiddelende organisaties niet voort uit een streven naar finan
ciering van meer projecten, maar ook uit de wens andere projecten 
te financieren op grond van nieuwe en gewijzigde inzichten met 
betrekking tot het ontwikkelingsproces, om op die wijze het mede
financieringsprogram optimaal te Iaten fungeren. 
Een belangrijk discussiepunt omtrent de kriteria wordt gevormd 
door het begrip investeringskosten. In de praktijk betekent de 
interpretatie van dit begrip dat veelal aileen wordt gezien naar 
investeringen die een konkrete gestalte bezitten (gebouwen). Van· 
uit de particuliere instanties wordt erop gewezen dat naast deze 
vorm van investering (brick investment) evenzeer sprake is van 
een concreet ontwikkelingsproject indien de gestalte minder con
creet aanwijsbaar is, bijv. de investering in onderwijsprogramma's 
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(human investment). Andere landen, bijv. Duitsland, zijn in dit 
opzicht in de subsidiering hiertoe reeds overgegaan. 
In andere gevallen wordt de relatie met kennisoverdracht betwist. 
Bij de oprichting van een cooperatie voor woningbouw bijv., een 
op zich belangrijke stimulans in ontwikkelingsgemeenschappen 
wordt slechts een voorbeeldwerking verondersteld, niet vallend 
onder de kriteria. 

Door deze interpretatieverschillen gaan mogelijkheden voor het 
Nederlandse medefinancieringsprogramma verloren. 

Procedure 

Van de zijde der bemiddelende organisaties wordt erop gewezen 
dat de procedure waaraan aanvragen voor medefinanciering on
derworpen worden te lang duurt en te gecompliceerd is. 
Door de lange wachttijden worden de projecten duurder en wordt 
schade toegebracht aan de vertrouwensrelatie welke is opgebouwd 
met de bevolking van het land waarvoor een project bestemd is. 
Het eerder genoemde 'spoorboekje' vertoont bij de uitvoering in 
ernstige mate defecten. 

Concentratiebeleid 

De Nederlandse overheid streeft de laatste jaren naar een ge
richter ontwikkelingsbeleid o.a. tot uitdrukking komend in de 
aanwijzing van zgn. concentratielanden. Dit zijn landen waarop in 
de eerste plaats de aandacht gericht zal worden. 
Bij de particuliere organisaties bestaat de vrees dat het mede
financieringsprogramma zal worden betrokken in dit beleid en op 
den duur zal moeten leiden tot een ongewenste vorm van coor
dinatie van het regeringsprogramma met dat van de particuliere 
organisaties. Een dergelijke coordinatie is onbestaanbaar en onge
wenst omdat bij het medefinancieringsprogramma het accent ligt 
op het initiatief in de ontwikkelingslanden zelf (niet minder dan 
60% van de projecten bevinden zich buiten de zgn. Nederlandse 
concentratielanden). Het medefinancieringsprogramma is niet pri
mair gebaseerd geweest op programma's van Nederlandse parti
culiere organisaties, maar steunt programma's van particuliere 
organisaties overzee. 
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De bcmiddelende organisaties willen er steeds tegen waken inge
past tc worden, waardoor particuliere medewerking aan overheids
activiteiten zou ontstaan. 

Apparaat kosten 

De intensicve bemoeiing met de projecten en de projectaanvra
gcnde instanties die voor een verantwoorde projectvoorberciding 
noodzakelijk is, brengt kosten mee voor de instandhouding van 
een bureau, voor bezoeken ter plaatse en voor deskundigenonder
zoek. 
Op dit moment worden dergelijke kosten, welke kunnen worden 
beschouwd als normaal onderdeel van een investeringsproject, 
door de bcmiddelende organisaties zelf gedragen. 
De Nationale Raad van Advies inzake hulpverlening aan minder
ontwikkelde Ianden cuncludeert t.a.v. deze kwestie zeer voorzich
tig:6) 'De vraag rijst of de kwaliteit van de voorbereidende werk
zaamheden gunstig zou kunnen worden beinvloed door een bij
clrage van de zijde van de overheid in de kosten, zoals ook andere 
organisaties en instellingen op hct gebied van ontwikkelingssamen
werking tegemoetkomingen ontvangen. 

W aar het om gaal 

Een gezonde voortzetting van het medefinancieringsprogramma 
maakt het noodzakelijk in ruimere kring mee te denken en vooral 
kennis te nemen van het beleid ten aanzien van enkele essentiele 
zaken: 

een her-ijking, waar nodig, van de criteria, met bijzorr
dere aandacht voor het punt van de 'human investment'; 
een voortzetting van het medefinancieringsprogramma 
los van het concentratiebeleid van het departement. 
een voortgaand intensief, en goed overleg tussen over
heid en particuliere organisaties: 
ecn beslissing omtrent de vergocding van de project
begeleidingskosten van de bemiddelingsorganen. 

6 ) Advies algemene samens.telling hulpprogramma 1971/mei 1970, nr. 30, 
biz. 15. 
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IN MEMORIAM PROF. Dr. G. C. van NIFTRIK 

Het overlijden van prof. Van Niftrik betekent niet aileen een ver
lies voor zijn vrouw en kinderen maar ook voor de Nederlands 
Hervormde Kerk en voor de Christelijk Historische Unie. 

De Unie heeft altijd grate betekenis gehecht aan de theologische 
achtergronden, die het staatkundig Ieven beheersen. Van Niftrik 
speelde daarbij een belangrijke rol. Hij vormde - met anderen -
het theologisch geweten van de CHU. Zijn uitgangspunt was daar
bij de Bijbelse theocratie. Op een vraag of je daarbij in deze tijd 
op politiek gebied nog uit de voeten kon, antwoordde hij dat de 
theocratie anno 1970 misschien te beschouwen was als een theo
retisch ideaal, maar dat de Unie zich beter geen christelijke partij 
meer kon noemen, als zij de theocratische gedachten zou gaan 
negeren. 

Van Niftrink bewoog zich reeds voor de oorlog op politiek gebied. 
Hij hield spreekbeurten voor de Unie, was redakteur van 'Koningin 
en Vaderland' en schreef in 1938 in de serie 'Tijdseinen' een boekje 
over 'Staat en Kerk'. 

Hierin zag hij het als eis van politiek, die christelijk wil zijn, te 
trachten de aardse staat te doen luisteren naar de zuivere predi
king van het Woord Gods, die aan de Kerk is opgedragen, en waar
naar de staat zich te richten heeft. 

Deze lijn heeft Van Niftrik na de oorlog tot zijn dood toe doorge
trokken. In woord en geschrift, als lid van het Dagelijks Bestuur 
en als adviserend lid van de Unie. 
Het heeft hem veel verdriet gedaan dat deze eis voor christelijke 
politiek is overschaduwd door andere eisen, niet beinvloed door 
een politieke prediking, die hij onmogelijk kon zien als de zuivere 
prediking van het woord Gods. 
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In zijn laatste dagen steunde hij de Centrumgespreksgroep omdat 
deze, naar hij zei, wat tegengas wist te geven. 

Van Niftrik heeft enige belangrijke artikelen geschreven in ons 
CH-Tijdschrift. In 1956 meende hij te moeten waarschuwen voor 
het cultuurpatroon van de KVP. (eerste jaargang nr. 3). Hoe kon 
Van Niftrik, die twee jaar later in 'Waarom wij CH zijn en blijven' 
waarschuwde voor fusie met de ARP, desondanks op internatio
naal terrein, in de 'Nouvelles Equipes Internationales', hartelijk 
met leden van de KVP en de ARP samenwerken? 
Omdat hij overtuigd was van grote gevaren die West Europa be
dreigen en omdat hij, met behoud van eigen opvattingen, toch uit
eindelijk zocht naar wat bindt en niet naar wat scheidt. 

Van Niftriks betekenis voor de CHU was bijzonder groot. De CHU 
heeft heel veel aan hem te danken. 

Beernink 

RUIMTELIJKE ORDENING- OP WEG NAAR WELKE ORDE?-

door ir. Jan Petri 

Tien jaar geleden werd vastgesteld de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Het is een verjaardag dus, een tweede lustrum. Het is 
een goed moment om ons af te vragen waarmee we bezig zijn en 
of we ons op de goede weg bevinden 

1. In de eerste plaats zullen we ons bewust moeten zijn dat het 
nederlandse grondgebied al honderden jaren lang ruimtelijk 
werd ingedeeld terwijl er nog helemaal geen wet was. Een 
menigte van geografische, sociale, economische en vooral ook 
machtsverhoudingen leidde tot de opbouw van een physiek 
milieu. 
Er is bier en daar nog iets te aanschouwen van het uiterlijk 
van stad en landschap zoals dit als resultante van maatschap-
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pelijke krachten binnen de mogelijkheden van natuur en land
schap tot stand kon komen. 
In vele gevallen zijn we door deze verschijningsvorm - van 
- weleer geboeid en pogen we haar vast te houden door ze 
tot 'monument' ie verklaren. En voorzover we deze verschij
ningsvorm niet meer in werkelijkheid aantreffen behoeven we 
onze topografische atlassen slechts open te slaan om ver
baasd, ja ontroerd, te constateren dat de Nederlander van de 
17e, 18e en 19e eeuw nog echt kon 'wonen' in de physieke 
ruimten van zijn stad en van zijn landschap. 

2. We zouden ons echter aan een al te Jiberale idylle overgeven 
indien we veronderstellen dat deze steden en landschappen 
zo maar vanzelf tot stand kwamen. Niet aileen was de bouw 
van steden en het gebruik van alle ruimten zeer strikt geregu
leerd, maar ook de maatschappij in zijn geheel vertoonde een 
gebonden en daardoor een bindend karakter. 
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Binnen deze gebonden maatschappelijke orde traden uiteraard 
vele spanningen op. Voor ons vooral van belang is de tegen
stelling tussen stad en platteland. Deze was eeuwenlang zeer 
groat; ja de stad werd uit deze tegenstelling geboren. 
Binnen de agrarisch-feodale wereld van de middeleeuwen gaf 
een Hoge Heer aan bepaalde plaatsen bij charter het recht 
om zich vrij te maken van deze voor hen frustrerende situatie. 
Zij mochten een eigen levenswijze voeren. 
Het was een levenswijze met eigen rechten, met eigen recht
ook dit week geheel af van het omringende platteland en werd 
toegeschreven naar de ambachts- en vooral koopmanswereld 
van de stad- en met eigen plichten. Naarmate macht en wei
stand van deze steden groeiden domineerden zij het platte
land. 
Tot in verre omtrek werden vele zaken verboden teneinde ze in 
de stad tot bloei te brengen; het kopen en verkopen van 
producten, het houden van markten, het uitoefenen van am
bachten enz. 
En zowel binnen de stad als op het platteland waren aanleg, 
uitbreiding en gebruik van terreinen en gebouwen strikt gere
lugeerd. Het grote verschil tussen 'vroeger' en 'nu' Iigt niet in 



het al of niet aanwezig zijn van reglementeringen. 
Het ligt wel in de maatschappelijk-culturele omstandigheid 
dat vroeger de mens bij de bouw van zijn samenleving en van 
zijn fysieke omgeving de binding kende en aanvaardde van zijn 
natuurlijke begrenzingen. De dramatiek van geboorte, ziekte en 
dood omgaf hem dag en nacht. De natuurlijke mogelijkheden 
van topografie en landschap bepaalden zijn kansen om een ne
derzetting te stichten. De natuurlijke mogelijkheden bepaalden 
ook in vrijwel absolute zin het agrarisch landgebruik. En dan: 
alles wat men aanlegde en bouwde deed men met natuurlijke 
materialen, veelal aan de directe omgeving ontleend; stenen 
en dakpannen uit plaatselijke ovens, stro, hout, natuursteen 
enz. Tot het moment dat een abstracte moderne techniek deze 
verhoudingen verbrijzelde leefde de mens in de begrensde 
wereld van een min of meer natuurlijk evenwicht. 
De binding van dit natuurlijk evenwicht wekt ons heimwee 
in een snel zich ont-bindende wereld. We stellen ons te weer 
en/of we vluchten. Het stukje 'woeste grond' komt op een 
monumentenlijst te staan naast de Do:ntoren of hct paleis Het 
Loo. En onze kinderen trekken naar Afghanistan om het ware 
Ieven te leren kennen. 

3. Ook in tijden van natuurlijk evenwicht echter blijken werkelijk 
grote zaken aileen tot stand te komen onder de stuwkracht van 
menselijke visie en alsdan gebruik makend van een goede m:-ga· 
nisatie. Ondanks aile technische beperkingen bouwt men in de 6e 
eeuw in vijf jaar de machtige koepelruimte van de Hagia Sofia, 
de Heilige Wijsheid in Constantinopel. De aanleg van de drie
grachten gordel 07e eeuw) verdrievoudigde de omvang van Am
sterdam. 
Terwijl ik dit schrijf besef ik plotseling de polariteit van de voor
beelden. In bet oobije oosten een voorbeeld van heilig despotisme; 
de machtige eenheidsruimte onder de hele en halve koepelis, ge
bouwd in sla,venarbeid. In bet westen bet grootse publieke civiel
technische werk: bet kanaal voor handel en spelevaart waarlangs 
de kooplieden en hun gezinnen zich nestelen in lange rijen achter 
de voor ieder geldende rooilijn. 
Hoe 1groot ooik de tegenstelling, uit beide voorbeelden kan blijken 
hoe de mens meester kan zijn over zijn omgevilng; hoe hij een 
eenheid van vorm en functie weet op te bouwen en aldus een groot
se gestalte kan geven aan zijn physieke milieu. 
Echter: bet kijken naar de Hagia Sofia en naar de Amsterdamse 
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grachten is als het kijken naar een andere planeet. We beseffen 
thans te leven in de tweede helft van de twintigste eeuw; de tijd 
van de gigantisohe krachtsontb:ilnding, de tijd van de stuuriJ.oze 
ontplooiing, de tijd waarin het leven voortgaat van explosie tot 
explosie op de weg naar een uiterste zinloosheid of een eeuwig 
heil. 

4. In deze tijd ordent de nederlandse overheid de nederlandse 
ruimte en zij beschikt daarbij reeds tien jaar over een aldus 
genoemde wet. Wat is ordenen eigenlijk? Ret is zoiets als het 
reguleren van een ontwikkeling of een toestand op basis van 
een doelstelling. Ret is dus wel gewenst om het min of meer 
over deze doelstelling eens te zijn. 
Nu is het formuleren van een zeer brede algemene doelstel
ling nooit zo erg moeilijk. Ret is de kunst om aan te voelen 
waar de grate groep op een bepaald moment op af wil en 
deze richting wordt in belangrijke mate bepaald door onlust
gevoelens uit een recent verleden. In perioden van schaarste 
zal de Welvaart als doelstelling hoog staan genoteerd. Is 
materiele welvaart duidelijk in aantocht of bereikt, dan krijgt 
men meer oog voor kwalitatieve zaken en wordt Welvaart 
door Welzijn vervangen. De westelijke wereld lijkt thans deze 
kenteringsfase binnen te treden. De volgende fase is mogelijk 
de fase van het Menselijk Geluk; de welzijnsperiode zal men 
als een wat Playboyachtige situatie achter zich willen laten. 
Er is een schone opgang in deze begrippen. Nochtans mag een 
zekere kritische afstand bespeurd worden in de opsomming. 
Inderdaad, de doelstellingen welvaart-welzijn-geluk spreken 
ons meer aan dan doelstellingen als 'de glorie van Frankrijk' 
of 'de opbouw van de communistische staat'. 
De afstand stamt uit de hoek der technisch deskundigen die 
voortdurend ervaren hoe grate woorden luister moeten bij
zetten en tegelijk als rookgordijn kunnen dienen voor een 
uiterst beperkt areaal aan kennis en kunde. 

5. Nederlandse ambtelijke stukken echter gaan niet gebukt onder een 
last van grote woorden. Wel hebben zij de neiging tot irenisch un
derstatement en pogen zij soms een goed geoliede voortgang in 
samenwermg en inzicht te suggereren welke er niet is. 
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Na deze waarschuwing moge ik U verzoeken de volgende stukken 
te lezen: 



• de Wet op de Ruimtelijke Ordening met de bijbehorende 
stukken. 

• de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in Nederland, 1966. 
• de jaarverslagen van de rijksplanologische dien.st tot en met 

1971. 
• de verslagen van het door de Reger:i.n.g gevoerde belei:d :i.n.zake 

de ruimtelijke ordening, laatstelijk over het jaar 1971-1972. 
• de verschillende memories van toelichtilng bij de begroting 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
• enkele adviezen van de Raad van Advies voor de ruimtelijke 

ordening (RARO), bijvoorbeeld de adviezen over de bestuur
lijk-planologische aspecten van de stadsvernieuwing, over de ele
menten van een aanvullende regeringsnota op de Tweede Nota 
ruimtelijke ordening, en over woonplaatskeuze en woonmilieu. 

• de nota Openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijke 
beleid, brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimte
lijke Ordening, september 1972. 

Al deze stukken zijn verkrijgbaar bij de staatsuitgeve,rij. Zij geven 
een inleiding tot de methoden en gedachten van de nederlandse 
ruimtelijke ordening van vandaag. Daarnaast bestaat er uLteraard 
vee! vakliteratuur. 
De nederlandse literatuur is met enige moeite bij te houden, bij· 
voorbeeld voor een gedeelte via het Tijdschrift Stedebouw en 
Volkshuisvesti.n,g. 
De buitenlandse literatuur is meer toonaangevend maar uiteraard 
niet meer in zijn geheel te volgen. 
In het vervolg van dit artikel zal niet een overzicht worden ge
geven van de ruimtelijke ordening maar slechts op enkele ken
merkende begrippen nader worden ingegaan. 
Wij eindigen dan met de vraag: op weg naar welke orde? 
Misschien lukt het zelfs op deze vraag een antwoord te v.imden. 

6. De Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland 
geeft als hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid: 

- de bevordering van een evenwichtige spreiding van bevolking 
en werkgelegenheid over het land; 

- de bevordering van de uitstraling van de Randstad naar buiten; 
- de bevordering van een zodanige stedelijke groei dat binnen de 

stedelijke gebieden een verscheidenheid van WO()IIl[Ililieus tot 
ontwikkeling kan komen (gebundelde deconcentratie en milieu
differentiatie); 

- de bescherming van de centrale open ruimte tus~sen de beide 
vleugels van de Randstad en de Brabantse stedenrij; het behoud 
van bufferzones tussen steden en stadsgewesten; 
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- de aanvaarding van de ruimtelijke structuurschets voor Neder
land omstreeks 2000 als richtgevende achtergrond voor het 
ruimtelijk beleid. 

Echter, er wordt thans een nieuwe nota voorbereid. De mi
nister spreekt tot nu toe van een aanvullende regeringsnota. 
De bedoeling van deze naam is duidelijk: de essentie van de 
Tweede nota blijft de basis voor een continuering van het 
ruimtelijke beleid. Neen, zeggen anderen, er is zoveel veran
derd in het krachtenspel rondom de ruimtelijke ordening dat 
sprake moet zijn van een nieuwe, dus een Derde nota. 
Hiermede zitten we midden in een zeer essentH!le discussie. 
De vernieuwers zeggen: we kijken thans anders aan tegen 
de economische groei dan in de midden zestiger jaren. Zij 
wijzen ook op de onverwacht snelle afname van de bevolkings
groei; de Tweede nota is gebaseerd op een bevolkingsgroei tot 
20 miljoen in het jaar 2000, thans rekenen we op slechts 17.1 
miljoen en mogelijk nog veel minder. 
De minister stelt dat de veranderingen in het maatschappelijk 
bestel weliswaar groot zijn maar toch weer niet zo groot dat 
zij de uitgangspunten uit de Tweede nota wezenlijk aantasten. 
Hij legt ook de nadruk op de noodzaak van een continu en 
consistent beleid; een ruimtelijke ordening welke iedere zeven 
jaar zijn koers wijzigt of zelfs omdraait leidt tot een grote 
chaos. 
Wie heeft gelijk? Alvorens op de meer fundamentele punten 
door te gaan meen ik dat de titel'aanvullende nota' toch wel 
ongelukkig is. De provinciale besturen hebben voorgesteld te 
spreken van de'vervolgnota 1973', waaruit meer eerbied spreekt 
voor de voortgang van de tijd en de daarin besloten evolutie 
van feiten en denkbeelden terwijl toch de grondslag van de 
Tweede nota hoorbaar blijft. 
De meest eerlijke en functionele naam zou echter zijn: 
Nota ruimtelijke ordening 1973. Deze naam laat de inhoud 
onverlet, geeft blijk van respect voor de actualiteit en sugge
reert bovendien het verschijnen van latere nota's. 
Daarbij zou de gewoonte kunnen ontstaan dat steeds aan het 
einde van het eerste van de vier regeringsjaren zo'n nota 
verschijnt. Want hoe men het ook wendt of keert: de ruimte-



lijke ordening blijft uitermatig gevoelig voor de actualiteit 
en is in haar afwegen van krachten en het stellen van priori
teiten in belangrijke mate een politieke daad. 

7. Aanvullers en vernieuwers zij~n: het echter met elkaar eens dat we 
thans tegen een aantal zaken toch wei heel anders aankijken dan 
in 1966. Minister Udink zegt in zijn memorie van toelichting 1972: 

'De Tweede nota gjng er in hoge mate vanuit, dat hij het aan
houden van een bepaalde ruimtelijke structuur iln beginsel aan 
de ontwikkeling van wensen en behoeften kon worden voldaan. 
Dit leidde tot een optimistische grondtoon ten aanzien van de 
welvaartsgroed, de toeneming van de vrije tijd, de ontwikkeling 
van de mobiliteit, de keuzevrijbeid van de mens, bet ruimtebeslag, 
de miJieubeschemting en de financiele mogelijkheden voor de 
noodzakelijke collectieve voorzi.eningen. 
In verschillende opzichten is dit optimisme getaand. De voor
naamste vraagtekens zijn gesteld bij de verdere ontwikkeling van 
de welvaart, bij de budgettaire mogelijkheden van de overheid en 
bij de draagkracht van het milieu. Het is van groat belang om deze 
factoren zo goed mogelijk te analyseren, omdat de vraag of inder
daad aan aile wensen en behoeften kan worden voldaan ten 
nauwste samenhangt met de vraag of daarvoor geld en ruimte 
aanwezig is. 
Dit leidt tot een he:r!rrieuwde evaluatie van de doelstellingen van 
het beleid. De ondergetekende is van mening dat de aanvullende 
nota over de ruimtelijke ordening daarom onder meer aandacht 
za1 moeten besteden aan de relatie tussen ecornomiscbe groei en 
mileubescherming. Meer dan in het verleden het geval was, zal 
bij de beleidsbepaling rekening gebouden moeten worden met de 
randvoorwaarden die de milieubescberming stelt aan de econo
mische groei'. 

Een betere instrumentering van bet beleid en een heroverweging 
van de doelstellingen ziet men dan ook als de hoofdkenmerken 
van de aanvullende nota. 

8. Zoals uit het bovenstaande te lezen valt ziet men vooral het 
milieu als een randvoorwaarde voor de economische groei. 
Het is opmerkelijk dat men daarnaast weinig aandacht heeft 
voor andere, typisch economische aspecten van de econo
mische groei, b.v. de daaruit voortkomende toenemende be
hoefte aan ruimte voor welhaast aile urbane en daarmee in 
verband staande planologische categorieen. En dat in een land 
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waar weinig, en in landsdelen waar absoluut geen ruimte
reserve meer aanwezig is. 
Dit is wei bijzonder typerend voor Nederland: noch in de ste
delijke wereld noch in de landelijke gebieden is meer een 
ongebruikte reserve aanwezig. Zelfs de winst aan land en 
water van de IJsselmeerpolders en het Deltagebied staat onder 
zware druk. We moeten niet vergeten dat 90% van Frankrijk 
behoort tot regia's welke minder dan 100 inwoners per vier
kante kilometer teilen maar dat Nederland geen enkele regio 
(provincie) kent welke tot deze categoric behoort. Het gevolg 
is dat aile expansie van vitale elementen ten koste moet gaan 
van andere, minder sterke, ruimtelijke elementen. 
Economische groei welke expanderend ruimtegebruik mee
brengt kan in de nedcrlandse situatie dan ook heviger reper
cussies hebben dan in andere Ianden. Het is nog niet duidelijk 
wat hiervan de gevolgen zullen zijn. Daar zowel uit een oog
punt van strenge leefbaarheidseisen (aile categorieen bevinden 
zich in dichte pakking d.w.z. ruimtelijk zeer dicht bij elkaar) 
als ten gevolge van het moeten verdringen van bestaande reeds 
hoogwaardige occupaties zeer hoge kosten gemaakt moeten 
worden is het aileen reeds om die reden de vraag of Nederland 
de economische groei en vooral de daaruit voortkomende be
stedingsontwikkeling van de ons omringende west-europese 
Ianden zal kunnen bijhouden. 
Het is echter ook niet uitgesloten dat juist deze dwang tot 
hoogwaardigheid tot hoge kwaliteiten kan leiden, althans in 
technische en economische zin. Ruimtelijk benarde Ianden als 
Japan en Zwitserland lijken hiervan een voorbeeld te geven. 
Hoe dan ook, de botsing van ruimtebehoevers en de aan
slagen op vooral het biologische en menselijke milieu zullen 
wellicht nergens zo'n agressief karakter dragen als bij ons. 

Een beter pleidooi voor een realistische ruimtelijke ordening 
kan moeilijk gehouden worden. Of zullen we meer dan an
deren juist de economische groei moeten ordenen? Ordenen: 
zeker. Beperken: nauwelijks. Kan de regering van een ruim
telijk benard en sociaal hoogwaardig land - samengevat: een 
zeer kostbaar land - dit voor zijn verantwoording nemen? 



De voorbereiders van de aanvullende nota beantwoorden deze 
vraag ontkennend en ik meen dat ze gelijk hebben. 

9. Een rtweede hoofdpunt is het teruglopen van de bevolkingsgroei. 
Het is bekend dat er al prognoses in omloop zijn welke een binnen
kort bereikt evenwicht tussen de 14 en 15 miljoen inwoners voor
spellen. De officiele C.B.S.-prognose staat echter nog op 17.1 
miljoen nederlanders in het jaar 2000. 
Een geringer toename van de bevo1kingsdruk zal in het algemeen 
betekenen een minder toenemende druk op de beperkte ruimte. 
Deze re!M-i.e is echter zeker niet rechtlijnig. Een beperkte ontwikke
ling van het e:igen bevolkingstal kan betekenen een groeiende 
behoefte aan b.v. immigratie van buitenlandse arbeidskrachten om 
het productieapparaat in stand te houden. De aanwezigheid van 5 
mil}oen gastarbeiders biln:nen de E.E.G. kan hierop duiden en het 
relatief !age getal van 100.000 gasrtarbeiders in het tot voor kort 
kinderrijke Nederland is mogelijk een illustratie bij deze stelling. 
Juist door deze import van 'underdogs' is het - naast andere 
schrijnende problemen - niet ondenkbaar dat bij een beperkte be
volkingsgroei de welstand per hoofd der bevolking onevenredig 
zal toenemen met als gevolg een extra versterkte claim op het 
gebruik van de nederlandse ruimte. 
Deoo hypothesen zouden nader uitgewerkt en gekwantificeerd moe
ten worden. Er wil op dit moment slechts mee gezegd worden dat 
een afnemende vevolkingsgroei niet enkelvoudig vertaald mag 
worden in een vereenvoudi.ging van de ruimtelijke problemll!tierk. 
Afname van de bevolkingsgroei heeft wel een ander zeer evident 
gevolg voor het ruimtelijk be,leid. De eventueel gewenste bevol
kingsgroei van bepaaJde landsdelen (b.v. het noorden) kan niet 
meer gevornden worden in het afleiden van een dee! van de lande
lijke rgroei. 
Zij moet bepaald onttrokken worden aan andere landsdelen. Dit 
verschijnsel zal waarschijnlijk van grate maa.r nag moeilijk te 
bepalen invloed zijn op hert instrumentarium en de voortgang 
binnen het ruimtelijke beleid. 

10. Het is zeer waarschijnlijk dat oak de Nota Ruimtelijke Orde
ning 1973 het structuurmodel Gebundelde Dcconcentratie en 
het belevingsmodel Milieudiffercntiatic centraal zal stellen. Al
vorens daarop verder in te gaan moeten we enige aandacht ge
ven aan het begrip milieu en aan het binnen dezelfde context 
gebruikte begrip ecologic. 
Het woord milieu wordt in de planologische wereld veel ge
bruikt. Men spreekt over milieuhygicne en bedoelt dan de 
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zuiverheid van bodem, water en Iucht. Sprekend over de draag
kracht van het milieu denkt men vooral aan het biologisch 
milieu - en dit dan meestal in het Iicht van een bedreiging 
door de mens. In de bovengeciteerle samenvatting van de 
Tweede nota is sprake van een verscheidenheid van woon
milieus binnen de stedelijke gebieden. En tenslotte spreekt 
deze nota over A,B,C, en D milieus waarbij met name aan 
stedelijke voorzieningen wordt gedacht. 
Er is aile aanleiding bet begrip milieu een nog veel centraler 
plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Als we er van uit· 
gaan dat milieu betekent: bet stelsel van factoren welke een 
omgeving bepalen, dan is dit begrip zo breed dat het voor aile 
planologische elementen bruikbaar is: woonmilieu, werkmilieu, 
voorzieningenmilieu, vrijetijdsmilieu, landschappelijk milieu, 
stedelijk milieu enz. Het gaat dan steeds om een stelsel van 
factoren en dat kan betekenen dat zowel de physieke omge
ving als b.v. de sociale en economische relaties binnen dit phy
sieke milieu tegelijkertijd en in onderlinge wisselwerking 
worden bedoeld. Het werkmilieu kan betekenen een stinkend 
fabriekscomplex of een vrolijk kantorencomplex aan een 
stadsboulevard, maar het kan ook betekenen de werksfeer en 
de verhoudingen tussen collega's en t.a.v. chefs en onderge
schikten. Bij een globale benadering zal men veelal een of an
dere mengvorm voor ogen hebben. 
In het algemeen hanteert men het begrip milieu als een om
geving van iets levends. Er moet iets of iemand zijn die deze 
omgeving op een of andere manier ondergaat of 'beleeft', in 
beide betekenissen van het woord. Het is een omgeving waarin 
en waarmee wederzijdse relaties tot stand komen; er moeten 
dus elementen aanwezig zijn welke tot wederzijdse relaties in 
staat zijn. Het begrip milieu heeft dan ook veel te maken met 
het begrip ecologic, dat wil zeggen de wetenschap van de ver
houding tussen levende wezens en hun levende en/of leven
loze omgeving. 

11. Het is voor de ruimtelijke ordening van fundamentele betekenis 
dat men de begrippen milieu en ecologie onttrekt aal11! hun biolo
gische beperkingen en ze in hun algemene planologische veel
zijdigheid gaat gebruiken. Gebruiken betekent dan centraal stellen. 
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Beter nog: als ingang gebruiken bij de analyse van de planologische 
werkelijkheid en daarna als uitgangspunt voor de te ontwerpen 
structuren. 
Waarom is dit zo uiterst belangrijk? Om drie redenen welke we 
aldus proberen te omschrijven: 

motief 1. milieu en ecologie als ingaJng en uitgangspunt voor de 
planologie bezien de ruimtelijke werkelijkheid vanuit 
een levend, reagerend centrum in zijn veelzijdigheid en 
totaliteit. 

motief 2. milieu en ecologie als ingang en uitgangspunt voor de 
planologie staan in hun voortdurend zoeken naar actieve 
evenwichtssituaties in een noodzakelijke omvormende te
genspraak tot de toenemende bedreiging door recht
lijnige motno-structuren. 

motief 3. milieu en ecologie als ingang en uitgangspunt voor de 
planologie kunnen steeds te rade gaan bij het boeiend 
fenomeen van de bio-ecologie, de ecologie van planten 
en dieren. 

12. De ruimtelijke ordening wil bestaande toestanden of komende 
ontwikkelingen reguleren. Twee zaken zijn daarvoor noodza
kelijk; een inzicht in de ruimtelijk-relevante situatie van van
daag en enig beeld van een bepaalde orde waar men been wil. 
Voor de kennis van bet heden en de doelstellingen voor de toe
komst vormt de samenleving zich een bepaald beeld. Dit beeld 
kan berusten op een brede wetenschappelijke studie of het kan 
berusten op wat amorfe onlustgevoelens en strevingen naar een 
vaag land van belofte; het is in ieder geval een beeld. 
Om te ontkomen aan al te psychedelische vaagheden probeert 
men zowel het beeld van het heden als van de toekomst zo 
duidelijk en zo begrijpelijk mogelijk te schilderen. Dit is juist 
en noodzakelijk; ten slotte moeten de werkelijkheden van he
den en toekomst zelfs in een Tweede of vervolgnota worden 
samengevat. Het gevaar kan echter ontstaan dat men bij de 
keuze van zijn beelden zich te gemakkelijk richt op afgeronde, 
overzichtelijke eenheden. 
Het stadsbeeld van de Duitse barok richtte zich centraal op bet 
vorstelijke paleis. Dit beeld van decoratieve onderdanigheid 
rondom de Kroon was in overeenstemming met de maatschap
pelijke werkelijkheid. Daarna wordt het moeilijker; de centrale 
stad laat zijn wortels, takken en bladeren ver doordringen in 
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het platteland; het beeld van de poliep, van de boom, domineert 
en wordt in zijn wetmatigheden bestudeerd. Dan komt de tijd 
van de technopolis, de stedelijke agglomoratie met zijn weinig 
hierarchische verscheidenheid van kernen en zones welke door 
een netwerk van technische verbindingsmiddelen onderling zijn 
verbonden. 
Deze beelden hebben met elkaar gemeen dat de hoofdstructuur 
domineert. Weliswaar duidt de opeenvolging kroon-boom
netwerk op een toenemende dienstvaardigheid ten aanzien van 
complexe zaken zonder hierarchische orde, toch blijft bij de 
bestudering de nadruk vallen op de wetmatigheid van de hoofd
structuren. 
Kennis van deze wetmatigheid is een vereiste voor de ruimte
lijke ordening welke zich bij haar werkzaamheden vooral richt 
op en zich bedient van deze hoofdstructuren. Deze hoofd
structuren zouden echter meer gezien moeten worden als phy
sieke dienstverleningsstructuren, geen doel op zichzelf maar 
mogelijk makende de groei en bloei van levende elementen. 
In deze visie (ook visie is overigens een beeldvorming) is de 
ecologische kennis van de relaties van levende elementen met 
hun omgeving van de grootste betekenis. Het milieu en de 
gebruiks- en belevingsmogelijkheden van het milieu moeten 
evengoed gekend worden als de dienstverleningsstructuren. 
Bestudering en kennis volgens de milieumethode, de methode 
waarin de werkelijkheid wordt beschouwd vanuit de levende 
deelnemer aan deze werkelijkheid, zullen alsdan richtingge
vend kunnen zijn voor een verdere ordening van de ruimte. 
Te eenvoudig gezegd: men bekijkt de ruimtelijke ordening met 
het oog van de consument. 
Deze component zal in de toekomst betcr ingebouwd moeten 
worden in de voorbereiding van de ruimtelijke ordening. Het 
cerste begin wordt gemaakt indien de inspraak serieus wordt 
genomen. Inspraak blijft echter onvolledig indien zij niet mede 
gebaseerd is op vakkundige documentatie en uitwerking. Een 
belangrijk deel hiervan behoort echter tevens tot de taak van 
de overheid zelve bij de voorbereiding van haar ruimtelijke 
ordening. 
Zoals in de motivering al is gezegd: de methode van de milieu-



planologie heeft daarnevens het grate voordeel dat men, ziende 
vanuit het levende en reagerende centrum, een dee! van de 
planologische werkelijkheid beleeft als een veelzijdige totali
teit. Het centrum - misschien kan men zeggen het 'ik' of 
de 'wij' in het centrum- ziet maar een stukje van de totaliteit 
maar dat stukje kent de binding, de onderlinge afweging 
van belevingswaarden zoals het panorama dat biedt dat vanuit 
een uitzichtstoren wordt beschouwd. 

13. Ontleend aan de bio-ecologie is het beeld van het levenskrachtig 
milieu dat voortdurend streeft naar actieve evenwichtssituaties. 
Iedere milieu-~ring random een levende kern moet aam een aantal 
voorwaarden voldoen om het !even van deze kern te waarborgen. 
Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op evenwichten van 
krachten en invloeden; wordt dit evenwicht verbroken dan kan 
dit het einde van de Ievende kern betekenen. 
Het groeiend milieu-bewustzijn van de moderne mens lijkt vooral 
voort te komen uit de dreiging van monostructuren waarvan thans 
duidelijk wordt dat hun ongeremde en daardoor on-evenredige 
groei grate gevaren gaat opleveren. De Club van Rome wijst op 
een wereldeinde in vervuiling; de actiegroep ziet een natuurgebied 
ten grande gaan door de monostructuur van een rijkswegennet; 
het huisgezin lijdt onder de monocultuur van de gigantische en 
umiforme woonstapeling. De Club van Rome, de actiegroep en het 
huisgezin bezitten alle echter nog een restant van een gevoel voor 
verhoudingen, een heimwee naar een harmonie, een bewustzijn 
van bedreiging door het on-evenredige. 
Het is ook hier weer verleidelijk om met beelden te werken. De 
boom groeit - zij groeit niet tot de heme! maar blijft binnen het 
onderling evenwioht van groei, optimum en verval. Een doovgroeien
de boom zou alle !even op aarde verstikken. Het celweefsel groeit 
tot zijn grenzen - ontregeling van het groeimechanisme hee1t kan
ker. Het rivierwater verlist na honderden eeuwen zijn zelfre1nigend 
vermogen door te grote verhitting door kernenergiecentrales. Ie
der Ieven bli,ikt te bestaan bij gratie van bepaalde bindingen en 
evenwichten. Dat is niet nieuw; de explosies der evenwichts-()ntbin· 
ding brengen ons echter opndeuw tot een vitale ontzetting. Meer 
dan ooit zijn we terecht gekomen in de situatie van de tovenaars· 
leerling welke in afwezigheid van zijn heer de fles ontkurkt, de 
geesten laat ontsnappen en ze tot zijn panische schrik niet meer 
in de fles terug krijgt als de terugkomst van zijn heer zich aam· 
kondigt. 
De christen zal dit Heer met een hoofdletter willen schrijven; wij 
beperken ons thans echter tot beschouwingen random de ruimte
lijke ordening. 
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14. Bij de derde motivering wezen wij op de mogelijkheid te rade 
te gaan bij het boeiend fenomeen van de bio-ecologie. 
De bio-ecologie is het gebied van de betrekkingen van planten 
en dieren tot hun omgeving en tot elkaar. Mogen we daarbij 
te rade gaan als bet gaat om de mens? 
In de onlangs onder redactie van prof. dr. L. H. Klaassen 
verschenen verzamelbundel 'Regionale Economie' wijdt ir. P. 
Bos b.i. hieraan een belangwekkende beschouwing. Natuur
lijke of bio-ecosystemen zijn systcrnen waarvan levende wezen 
deel uitmaken, inclusief de mens voor zover het zijn functio
neren in biologische zin betreft - zo stelt hij - en deze 
bio-ecosystemen zijn uitsluitend causaal. Cultuurlijke of mens
ecosystemen echter zijn systemen waarin de mens initiator is; 
deze systemen zijn zowel causaal als geinitieerd. 
Het aldus geformuleerde onderscheid tussen bio-ecosystemen 
en mens-ecosystemen is van de grootste betekenis. Binnen de 
planologie brengt bet de bio-ecologie terug naar zijn centrale 
plaats in waarneming en beschouwing. Daarnaast, daarboven 
en daaronder waart rond de mens-ecologie met de mens als 
initiatief nemend Godsbeeld of als duivel welke op aile moge
lijke manieren de natuurlijke causaliteit belaagt. 
Dit treffende onderscheid maakt het de onderzoekende plano
loog niet gemakkelijker. In zijn voortdurend zoeken naar 
causaliteiten en planmatigheden blijkt de belangrijkste een
heid - de mens - biologisch causaliteiten te vertonen maar 
overigens onberekenbaar te zijn. Deze onberekenbaarheid is 
niet zozeer aan te treffen in zijn dagelijkse gedrag of daar 
waar gedragingen van grate aantallen een grootst gemene de
ler vertonen waaruit cmpirisch nog wei eens wat te voor
spellen blijkt. De niet-berekenbaarheid van de mens zit in zijn 
vermogen tot initiatief. Het menselijk initiatief dat zich dage
lijks miljoenvoudig manifesteert en waaruit ieder moment 
kiemen kunnen ontspruiten welke via wetenschap en techniek 
bet dagelijks gebeuren maar ook het gezicht der wereld gran
dig kunnen veranderen. 

15. Naast grate waardering voor de invoering van het mens--ecosyteem 
meen ik toch dat Bos a,ls stedebouwkundig onderzoeker niet ver 
genoeg gaat. Bij de ruimtelijke ordening staat weliswaar de mens 
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en zij1n werk centraal en worden met name menselijke activiteiten 
geordend, maar bij dit ordenen komt men vele gebundelde men
selijke activiteiten tegen welke zelve weer min of meer als persoon 
optreden. Naast de natuurlijke persoon ontstaat de rechtspersoon. 
En wat blijkt: ook rechtspersonen gedijen alleen binnen een voor 
hen gunstig milieu. 
Een voorbeeld: de mens, al of niet levend in gezinsmilieu, kent 
zijn woonmilieu, zijn werkmilieu, zijn verzorgingsmilieu, zijn vrije
tijdsmilieu, zijn sociale milieu, etcetera. 
Ook de reehtspersoon echter kent vele milieus: bet arehitecten
bureau kiest een optimaal vestigingsmilieu waar hij opdracht
gevers hoopt te ontmoeten, opdrachten hoopt te kunnen uitvoeren 
en behulpzame tekenaars en lichtdrukinrichtingen hoopt aan te 
treffen. Het bedrijf dat zich gaat vestigen of zich ]n stand moet 
houden behoeft een optimaal productiemilieu: goede af- en aan
voermogelijkheden, goedkope energie, uitbreidingsmogelijkheden, 
goede toeleveringsbedrijven, bekwame arbeidskrachten met zo 
weinig moge:lijk 2liekteverzuim en met redelijke ,looneisen, geen 
politieke agitatie in de buurt, goede huizen voor staf en werk
nemers etc. etc. 
Kortom: de ruimtelijke ordening zal evenveel aandacht moeten 
geven aan de natuur, aan natuurlijke personen en aan rechts
personen; aan zaken als bet natuurlijk milieu, bet woolnmilieu en 
bet productiemilieu. Waar de bestudering en bet reguleren van 
aile verschillend-soortige milieus behoort tot bet werkgebied van 
de ruimtelijke ordening zo kan men spreken van milieu-planologie 
en planologische ecologie. 

16. We naderen hiermede het einde van een beperkt en daardoor 
onvolledig artikel. Op weg naar welke orde? luidde het tweede 
dee! van de titel. 
Wij menen dat bij voorbereiding en uitvoering van de ruimte
lijke ordening de waarden van de planologische milieus (biolo
gisch milieu, woonmilieu, productiemilieu etc.) tenminste ge
lijkwaardig aan de physieke structuurelementen ingebracht 
moeten worden. 
Door een grater milieubewustzijn zal het begrip ordcning een 
dee! van zijn holle starheid verliezen. Milieus kunnen niet van 
achter de tekentafel gedecreteerd worden; zij kunnen wei be
invloed en gemaakt worden en in vele gevallen behoeven zij be
scherming. Bij het groeien naar optimale milieus kan de over
heid op vele wijzen assisteren en stimuleren door een juiste 
planning en situering van dienstverlenende physieke structuur-
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elementen. De planning van deze physieke structuurelementen 
zal dan tot stand moeten komen in een voortdurende dialoog 
met de veel complexer en subtieler milieu-planologie waar de 
overheid veeleer stimulerend en beschermend moet optreden 
dan ordenend. 
Op dit moment zijn de methodiek en het instrumentarium van 
de milieuplanologie nog niet uitgewerkt. Mogelijk tekent zich 
een taakverdeling af waar enerzijds het Rijk en anderzijds de 
gemeenten (de gewesten) met hun grote uitvoerende mogelijk
heden primair de physieke structuurelementen voor hun re
kening nemen en anderzijds de provincie met zijn verorde
nende en controlerende bevoegdheid via het streekplan cen
traal staat bij de studie en bescherming van milieu-kwesties. 
Dit lijkt naar instrumentarium en naar de grootte van het 
werkgebied een taakverdeling welke een verdere uitwerking 
waard is. 

Wij vroegen: Op weg naar welke orde? Wij menen thans te kunnen 
antwoorden: het is de orde van het optimale milieu in zijn phy
sieke, natuurlijke, menselijke en maatschappelijke betekenis. 
En wat is dan optimaal zult u vragen. Daarmee komen we in de 
pragmatiek van het dagelijkse beleid. De politieke bestuurder 
zal zijn mouwen opstropen en de dirigeerstok ter hand nemen; 
de vaklieden stemmen hun instrumenten; het koor der inspraak 
stelt zich op; de solisten treden naar voren. En het concert begint, 
het milieu vervullend met hels gekrijs of een zoet-vloeiende har
monie der sferen. 

DE ORGANISATORISCHE STRUCTUUR VAN HET MINISTERIE 
VAN HET NEDERLANDSE DEFENTIE-APPARAAT 

door: Drs. W. L. Bronkhorst M. B. A. 

INLEIDING 

Toen de Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen in het 
najaar van 1971 met zijn activiteiten startte, bestond er op het 

138 



Ministerie van Defensie een organisatorische structuur, die in 1963 
was aanvaard. Men oordeelde toen, dat het defensie-apparaat het 
best kon worden gestructureerd met drie vrijwel autonome krijgs
machtdelen, dus krijgsmachtdelen met een grate mate van zelf
standigheid. In termen van de leer der organisatie noemt men 
het resultaat verticaal en produkt-gericht. In deze opzet werd 
het eindprodukt, het leveren van gevechtskracht als uitgangspunt 
genomen en werd vervolgens een doelgerichte organisatie opge
bouwd. Aangezien men duidelijk verschillende verdedigingstaken 
ter zee, te land en in de lucht kon aanwijzen, werden drie krijgs
machtdelen zodanig georganiseerd, dat ze hun specifieke taken 
optimaal zouden kunnen vervullen. De drie krijgsmachtdelen wer
den met de uitvoering van het defentiebeleid belast, een beleid 
wat vastgesteld werd door de politieke leiding met steun van 
een departementaal apparaat en vele adviseurs. Aan het hoofd 
van elk krijgsmachtdeel stand een staatssecretaris, die belast was 
met de politieke verantwoordelijkheid voor defensiebeleid en uit
voering in zijn krijgsmachtdeel. 

De Minister van Defensie was in deze structuur de politiek ver
antwoordelijke voor het totale defensiebeleid, echter de vraag 
dringt zich op of deze figuur de mogelijkheid had om een eigen 
beleid te bepalen. Schrijver dezes is de indruk toegedaan, dat de 
Staatssecretarissen door hun grote zelfstandigheid in grote mate 
de gelegenheid hadden om het onder hen ressorterende krijgs
machtdeel een eigen gezicht te geven. 
In die periode tot 1971 ontbrak een centraal defensie-apparaat, dat 
onafhankelijk van en neutraal ten opzichte van de drie krijgsmacht
delen een beleid aan de Minister kon adviseren. 
De organisatorische structuur van 1963 was dus al vanaf de start 
een ongelukkige en conflictsituaties waren er inherent aan. 
In deze structuur vindt eerst bij de top van de organisatie, in 
hierarchische zin, de uiteindelijke coordinatie plaats. 
Uit de Staatsalmanak 1972 blijkt, dat er ongeveer 20 afdelingen 
ressorteren onder de secretaris-generaal. Na bestudering blijkt, 
dat onder de top 36 hoofdafdelingen, afdelingen, bureaux, raden, 
comite's, commissies binnen deze krijgsmachtdelen geplaatst zijn. 
Het is begrijpelijk, dat het niet mogelijk was voor de Minister om 
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alle betrokken raden te presideren en allen te ontvangen, die aan 
hem verantwoording moeten afleggen. 
De spanwijdte van en de politieke Ieiding en de secretarisgeneraal 
waste groat. Dit was niet bevorderlijk voor een goed management. 
Door de veelheid van coordinerende raden en commissies met be
perkte bevoegdheden werd aan de top een slagvaardige besluit
vorming onmogelijk gemaakt. De voorzitters van de Personeels
raad, de Materieelraad, de Geneeskundige Raad, maar ook van de 
Admiraliteitsraad, de Legerraad, de Luchtmachtraad en het Comite 
Ver. Chefs van Staven zijn de hoogste adviseurs van de Minister 
voor het onder hen geplaatste specialistisch gebied. Formeel zijn 
ze niet beslissingsbevoegd, evenmin de genoemde Raden. 
De formele beslissing in wat moet worden verricht, door wie, wan
neer en op welke wijze, ook wel genoemd de constituerende taak 
van de Ieiding, geschiedt bij de politieke Ieiding. 
Als verdere (zwakke) punten van het fungerende systeem zijn te 
noemen: 

- de ondoorzichtigheid in de scheiding tussen de ministeriele verant· 
woordelijkheid en de krijgsmachtverantwoordelij,kheid. 

- de informatie-voorZli.ening is sterk georienteerd op de begrotingseisen 
en weinig gericht op mana.gement-aspecten en bestuurlijke gegeven. 

- het personeelsbeleid is niet logisch opgebouwd, aangezien het beleio 
t.a.v. burgerpersoneel organisatorisch gescheiden is van het beleid 
ten aanzien van militair personeel. 

- de grote mate van zelfstandigheid, die de krijgsmachtdelen nu ge
nieten, maakt bet moeilijk om een aantal mogelijkheden tot kosten
besparende samenwerkilng tussen de krijgsmachtsdelen te benutten. 

De voorstellen van de Commissie van Civiele en Militaire 
Deskundigen voor een nieuwe structuur. 

Deze Commissie stelt een gewijzigde organisatie voor, die zich moet 
kenmerken door centrale beleidsvorming en delegatie van uitvoe
rende bevoegdheden naar de lagere echelons. De gedecentrali
seerde opstelling moet worden gehandhaafd, echter in een zoda
nige vorm, dat een per krijgsmachtdeel gei:ntegreerde taakgerichte 
bedrijfsvoering voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid 
mogelijk is. 
In de organisatorische structuur van het Ministerie van Defensie 
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wordt als hoogste beleidsvormend orgaan de Defensieraad ge
noemd, waarin onder leiding van de Minister en Staatssecretaris 
zitting hebben de chef van de Marinestaf, de chef van de legerstaf, 
de chef van de luchtmachtstaf, een directeur-generaal voor perso
neelszaken, een directeur-generaal voor materieelzaken en een 
controller-generaal voor financien. Als ad-hoc lid moet dan even
eens een vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse 
Zaken participeren, en als stille getuigen mogen de secretaris
generaal en de voorzitter van het comite Verenigde chefs van 
staven aanzitten. 
De personeelsraad, de materieelraad en de financiele raad moeten 
komen te vervallen, evenals de admiraliteitsraad, de legerraad en 
de luchtmachtraad. De plaatsvervangend sccretaris-generaal, in de 
plaats gekomen van de staatssecretaris per krijgsmachtdeel, heeft 
eveneens geen taak meer in deze opzet. In plaats hiervan wordt 
een krachtige chefstaf voor elk krijgsmachtdeel aanbevolen, die als 
machtige eenhoofdige leider en verantwoordelijke het algemene 
beleid voor het desbetreffende krijgsmachtdeel uitvoert. Aan hem 
ondergeschikt, maar met een functionele binding met de desbe
treffende directeur-generaal zijn de vlag- c.q. opperofficieren per
soneel en materieel en een 'controller'. 
In deze organisatorische structuur wordt het niet uitgesloten ge
acht, dat de politieke leiding van het departement zonodig direct 
deelneemt aan de beleidsvorming en de beleidsuitvoering van de 
gehandhaafde produktiegerichte delen van de krijgsmacht. 

Dit is in grote lijnen de organisatie, die door de gerenommeerde 
commissie werd voorgesteld. 

Reakties die van uit het defensie-apparaat van buiten loskwamen 

In het defentieapparaat was het al snel duidelijk, dat men nogal 
moeite had met het verwerken van de voorstellen van de com
missie en wel om verschillende redenen. 
Op het hoogste niveau was bij de formatie van het kabinet-Bies
heuvel afgesproken niet in deze regeringsperiode aan de organi· 
satie te sleutelen. 
Bij de leiding en bij de adviseurs had men zo al zijn bedenkingen 
tegen de gedane voorstellen. 
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Jn het kort komt het hierop neer dat men bezwaren had tegen de 

degradatie van de functie van secretaris-generaal en voorzitter van 
het c0mite verenigde chefs van staven en dat men het niet gewenst 
vond om machtige figuren als chef staf bij de verschillende krijgs
machtdelen in te stellen. De kritieken van buiit!n het departement 
waren van dezelfde strekking. Indien de secretaris-generaal en de 
voorzitter van het Comite Verenigde Chefs van Staven een functie 
als de hcer Kissinger in Amerika zou worden toebedeeld, dan zie 
ik niet in, dat men in zo'n geval van degradatie van functie hoeft 
te spreken. Edoch, deze functie schijnt in de Nederlandse ver
houdingen niet aanvaardbaar en dus onmogelijk. 
Ten aanzien van de machtige chef staf kan men aanvoeren, dat 
er een defensieraad gecreeerd kan worden, die zo'n figuur in even
wicht kan houden. 
Om aan de voorstellen en aan de bezwaren tegemoet te komen 
kwam Minister de Koster met aanbevelingen voor een organisa
torische structuur, die op de hoofdpunten aan de wensen van de 
Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen voldoen. Naar de 
mening van de Minister zullen de voorgestelde maatregelen leiden 
tot een doeltreffender organisatie. De aanbevelingen komen op het 
volgende neer. 
De Minister en met hem de Staatssecretaris zijn verantwoordelijk 
voor het te voeren defensiebeleid. De primaire taak van de poli
tieke Ieiding is de integrale planning op langere termijn en de 
daarvan afgeleide planning op korte termijn. 
Bij haar werk heeft de politieke Ieiding een beleidsvormend en 
beleidsvoorbereidend orgaan nodig, waarin de operationele, de 
personele, de materiele en de financieel-economische aspecten 
ingebracht worden.De politieke Ieiding neemt formeel de beslis
singen en verstrekt opdrachten aan uitvoerende organen en de 
krijgsmachtdelen. 
Met de commissies is de Minister de mening toegedaan, dat voor 
de taakuitvoering door een krijgsmachtdeel een functionaris ver
antwoordelijk moet worden gesteld. 
In de defensieorganisatie is de Defensieraad het hoogste beleid
voorbereidend, beleidvoerend en controlerend lichaam. De leden 
van deze Raad zijn de Minister, de Staatssecretaris, de secretaris
generaal, de voorzitter van het Comite Verenigde Chefs van Sta-
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ven, de directeur-generaal voor materieelzaken, de directeur
generaal voor personeelsaangelegenheden, de directeur-generaal 
voor financiele en economische aangelegenheden, de chefs van sta
ven, de directeur JuridischeZaken, het hoofd van hct bureau Voor
lichting alsmede, de buitengewone leden, de Inspecteur-Generaal 
der krijgsmacht en een vcrtcgenwoordiger van de Minister van 
Buitenlandse Zaken. 

In afwijking van het advies van de commissie zijn voorgcsteld als 
leden de sccretaris-generaal, de Voorzitter van het Comite Verenig
de Chefs van Staven en de Directeur Juridische Zaken, het hoofd 
van het Bureau Voorlichting, alsmcde de Inspecteur-Generaal dcr 
krijgsmacht. De taak van de drie directeuren-generaal zal zijn de 
totstandkoming van het gelntegreerde bcleid op lange termijn, het 
waarborgen van de eenheid van personeel-, materieel- en financieel
economisch beleid, en de beleidscontrole. 
Elk krijgsmachtdeel wordt onder eenhoofdige militaire Ieiding 
van een chef van de staf-bevclhebber gesteld, die voor de uitvoe
ring rechtstreeks verantwoordelijk is jegens de politieke bewinds
man. De thans bestaande functies van plaatsvervangend secreta
ris-generaal voor marine, land- en luchtmacht, evenals die van voor
zitter van de personeel- en materieelraad komen te vervallen. 

COMMENTAAR 

In het schema behorende bij de door de Minister voorgestelde 
organisatorische structuur van het centrale apparaat is hierarchisch 
gesproken de politieke Ieiding aan de top gebleven, maar is direct 
daarondcr cen organisatie gecreeerd, waarin de functionele specia
listen de zwaartepunten zullen zijn. Hieraan ondergeschikt zullen 
de krijgsmachtdelen zijn. Het centrale apparaat is in deze struc
tuur een functioneel gericht beleidsbepalend apparaat met drie 
directeuren-generaal, die over dirigerende bevoegdheden zullen 
beschikken ten opzichte van de met de uitvoering belaste krijgs
machtdelen. 
Bij deze structuur zijn verschillende kanttekeningen te plaatsen. 

- Bij een organisatie als defensie gaat het primair om de operationele 
aspecten van de zaak en niet de functionele aspecten. 
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- Alhoewel theoretisch de Minister en de Staatssecretaris aan de top 
van de organ.isatie staan, valt het nog maar te bezien of dit in de 
prak.tijk ook het geval zal zijn. 

- Indien in de praktijk blijkt, dat de directeuren-generaal de laJrens 
uitdelen, dan is het defensieapparaat in de hamden van technocraten 
gekomen. 

- Het parlement zou door de geschetste ontwikkeling niet voldoende 
zeggenschap hebben in defensieaangelegenheden. 

- Het is de vraag of in deze functioneel geleide organisatie de men
sen in de produktgeorienteerde krijgsmachtdelen nog wel genoeg 
gemotiveerd zullen zijn om optimaal hun taak te kun:nen vervullen. 

Wanneer ook maar iets van bovengenoemde kanttekeningen zich open
baart, verwacht ik geen optimaal evenwichtige verhouding tussen 
produkt-gerichte en functionele structuren. 

Het is dan ook noodzakelijk, dat in de Defensieraad een betere 
inbreng wordt mogelijk gemaakt van onafhankelijke produkt-ge
richte specialisatie. De voorgestelde functie van Chef van de Staf 
is in dit geval dan ook discutabel. Enerzijds behoort bij deze func
tie het lidmaatschap van de defensieraad met beleidsvoorbereiden
de en beleidsvormende verantwoordelijkheden voor het gehele de
fensie-apparaat, anderzijds is aan deze functie de uitwerking en 
de uitvoering van het algemeen beleid in een deel van dit appa
raat verbonden. Hierbij hoort verantwoordelijkheid aan de politie
ke leiding met ondergeschiktheid aan de functionele leiding. 
Het zou beter zijn om de twee aspecten behorende bij de voorge
stelde functie van Chef-Staf te scheiden in meerdere functies. Nog 
een belangrijk argument om het beleidsvormende en beleidsvoor
bereidende werk onder te brengen in een andere functie is het be
ginsel van continuiteit van het beleid. In het algemeen bekleed een 
burger-functionaris bij Defensie gedurende langere tijd een zekere 
functie dan een militair. Aangezien de functie van de directeur
generaal zeer waarschijnlijk door een burgerfunctionaris vervuld 
zal worden, moet aan het continuiteitsaspect van de militaire in
breng de nodige aandacht besteed worden. 
Als in de Defensieraad het noodzakelijke evenwicht tussen func
tionele en militaire inbreng gewaarborgd is, met duidelijke afba
kening van dirigerende bevoegdheden, dan zie ik geen grate moei
lijkheden bij de uitoefening van de taak van eenhoofdige leiding 
bij de krijgsmachtdelen. 
Naar mijn mening is het juist, dat de secretaris-generaal in de 
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voorgestelde Defensieraad een plaats heeft gekregen. Duidelijk is 
het echter niet of deze functionaris hierarchisch hoven- of onder
geschikt zal zijn aan de directeuren-generaal. Nevenschikking lijkt 
mij in een nieuwe structuur nag het beste. 
AI de voorgestelde wijzigingen hebben als voordeel dat de wijdte 
van de top kleiner wordt door de invoering van de functioneel 
gerichte niveaus. Bijgevolg wordt voor de hoogste Ieiding de be
stuurbaarheid van het kolossale apparaat verbeterd. 
Door organisatorisch burger- en militair personeel samen te bren
gen is een betere integrale benadering van het personeelsbeleid mo
gelijk. De noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen krijgen een op
timale kans om te slagen. 

Bij de wijziging van de stuctuur aan de top moet men ervoor wa
ken, dat men in zijn enthousiasme niet het kind met het badwater 
weggooit en niet die activiteiten gaat centraliseren, die beter de
centraal gedaan kunnen worden. Bij deze veranderingen zal men 
oak rekening moeten houden met de instelling van de mensen, 
waarbij men niet mag verwachten, dat iemand, die zijn levenlang 
met de stijl en gewoontes van een zeker krijgsmachtdeel is opge
voed, van de ene dag op de andere deze houding en mentaliteit ver
andert. Voor sommigen zal dit moeilijker gaan dan voor anderen. 

De veranderingen aan de top hebben oak gcen zin, als men niet ge
lijkertijd de mentaliteit op lagere niveaus verandert voor wat be
treft de output van het defensieapparaat. Men zal niet Ianger aileen 
operationeel moeten denken, maar ook een plaatsje moeten in
ruimen voor bedrijfs-economische gegevens. 
Met de benoeming van drie functionele directeuren-generaal zal 
men van hoog tot laag meer aandacht moeten schenken aan de 
mens in de onderneming, aan het materiaal in de onderneming en 
aan de guldens, die voor het geheel jaarlijks door de Nederlandse 
belastingbetalers op tafel moeten worden gelegd. Dit laatste is in 
deze tijd van uitermate groat belang. 
Het is opvallend hoeveel moeite het een aantal stafmedewerkers 
op het Ministerie kost om aan een ieder duidelijk te maken, dat 
er veel moet gebeuren om het defensieapparaat bedrijfs-econo
misch goed draaiend te maken. 
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Hct is dan wei verheugencl, clat Minister de Koster zijn sporen in 
het beclrijfsleven heeft verdiencl. 
Bij een structuurwijziging, zoals door de Commissie van Civielc 
en Militaire Deskuncligen aanbevolen en door de Minister voorge· 
stcld, kan men niet op korte termijn alles cloorvoeren. Aan de top 
kan men misschien snellcr reorganiseren clan op lagere niveaus, 
men zal waar dan ook goed cloorclacht de zaken moeten aanpak
ken. 
Vanwege de rcorganisatie zullen functies overboclig worden en zul
len gocd gekwalificeercle mensen moeten afvloeien. Hierbij zal men 
met vee! inzicht en mensenkennis te werk mocten gaan. Aan een 
sccretaris-generaal, die jarenlang met personeelszaken te maken 
hedt gehacl, kunnen we dacht ik clit dan ook gerust overlaten. 

Met de andere voorgestelde organisatorische wijzigingen ben ik 
het wei eens, en daarom ben ik er niet op ingegaan. Als men bij de 
wijziging van de structuur maar steeds een optimaal clefensiebe
leicl als cloclstelling, met realisatie van de besparingsmogelijkhe
den, handhaaft, clan mag men geloof ik te\Teclen zijn met de ac
tiviteiten, die door de Minister en zijn apparaat worden onderno
men. 
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