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P.A. DE RUITER 

Progressief panacee? 

Dezer dagen is het één jaar geleden dat de 'Commissie van Zes', meer 
bekend als de commissie-Mansholt, haar advies uitbracht aan het overleg
orgaan van Partij van de Arbeid, D'66 en PPR. Zoals zo vaak gebeurt 
heeft de alledaagse actualiteit het gewonnen van de structurele problema
tiek. Alle aandacht voor de kabinetsformatie, stilte rondom de vraag: hoe 
moeten wij ons toekomstig sociaal-economisch bestel, nationaal én inter
nationaal, inrichten willen wij een antwoord kunnen vinden op de, in het 
voetspoor van de Club van Rome door de commissie-Mansholt, aangedra
gen uitdaging? 
Hoe ook zetten we de door Mansholt c.s. gedane suggesties voor die 
ordening om in meer concrete beleidsmaatregelen? Op een moment dat 
we de economische groei voor de periode 1973-1977 zo ruim mogelijk 
proberen te schatten, teneinde-na aftrek van macro-economische en bud
gettaire tegenvallers-de nodige financiële ruimte over te hebben voor de 
uitvoering van ons regeerakkoord, lijkt het nuttig nog eens te herinneren 
aan die studies, waarin nu juist economische groei als doelstelling ter 
discussie werd gesteld. 
Ook buiten het progressieve kamp erkent men dat onze huidige sociaal
economische ordening een groot aantal problemen niet meer aankan. Dat 
zijn naast het vraagstuk van de economische groei en de daarmee samen
hangende problemen (bevolkingsgroei, uitputting grondstoffenreserves en 
bodem, milieuverontreiniging) o.a. die van inkomensverdeling, inflatie en 
werkloosheid. Het is al te goedkoop om vol te houden dat alleen het 
optreden van een progressieve regering een panacee kan zijn voor deze 
kwalen. 'Keerpunt '72' kan wél beschouwd worden als het inslaan van een 
weg, die tot oplossing van deze problemen kan leiden, omdat het de voor
waarden schept om ze fundamenteel aan te pakken. Maar zelfs ons gede
tailleerde Regeerakkoord kan toch niet meer dan enige globale ideeën 
aandragen voor de wijzigingen die onze economische orde zal .moeten 
ondergaan. 
Neem bijvoorbeeld het werkloosheidsprobleem. De heer Langman heeft 
onlangs gezegd dat van stagflatie langzamerhand geen sprake meer is, maar 
dat niettemin niet gesproken kan worden van een merkbare vermindering 
van de werkloosheid. Zijn verklaring hiervoor is dat de factor arbeid zich
zelf uit de markt aan het prijzen is, waardoor veel ondernemers diepte
investeringen verrichten. Steeds meer arbeid wordt aldus vrijgemaakt. 
'Vrijgemaakt', een aardig eufemisme voor ontslag. 
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Met die constatering kunnen we ons natuurlijk niet van dit probleem af
maken. Het gaat om mensen, die-wat al diegenen ook mogen beweren, 
die zo vaak smalend spreken over het 'oneigenlijk gebruik' van de sociale 
verzekeringen -deze 'vrijmaking' als een ongelooflijk psychische opdonder 
moeten verwerken, uitgeschakeld als zij zijn, uitgeschakeld als zij zich 
voelen. Het gaat ook om mensen, waarin de gemeenschap vaak aanzienlijk 
heeft geïnvesteerd (chemici, fysici). De betrokkenen vinden weinig troost 
in het besef, dat we groeien naar een samenleving, waarin minder plaats 
zal zijn voor het arbeidsethos en de prestatiemoraal. Ook voor het cureren 
van dit probleem liggen in de bestaande economische orde, waarin immers 
ook de vervanging van arbeid door kapitaal toch vooral wordt bepaald door 
overwegingen van privaat-economisch rendement, geen mogelijkheden 
voor oplossing. 

Een gelijktijdige aanpak van deze problemen stuit zo op het eerste gezicht 
op een aantal nieuwe problemen. We willen het gesignaleerde werkloos
heidsprobleem aanpakken, maar ook de economische groei kritischer 
doorlichten. Zal dat dan juist niet een grotere werkloosheid tot gevolg heb
ben? Of kunnen we ons uit dat dilemma weer redden door juist die diepte
investeringen te gaan afremmen, omdat ze wellicht een te groot beroep 
doen op schaarse grondstoffen? Gevolg: minder kans op stijgende structu
rele werkloosheid, maar ook kans op geringere produktiviteitsstijging, het 
beeld van een meer stationaire economie met weinig technologische 
vernieuwing. Minder groei dus, maar ook minder ruimte voor het aanpak
ken van nieuwe of van meer der bestaande collectieve taken. Tenzij 
natuurlijk de verhouding tussen marktgoederen en collectieve goederen 
ingrijpend gewijzigd wordt ten nadele van de marktgoederen. 

Het zal duidelijk zijn dat de middelen van de jaren '50 ontoereikend zijn 
om de problemen van de jaren '70 aan te vatten. Het sociaal-economisch 
instrumentarium moet worden bijgesteld; onze instituties moeten naar 
vorm en inhoud worden gewijzigd. Een opgave, waarin veel progressieve 
inventiviteit dient te worden geïnventariseerd. Het actuele Binnenhof
gebeuren houdt ons daar hopelijk niet al te veel van af. 
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Een progressief arbeidsmarktbeleid 

1. In het kader van de centrale studie heeft de WBS enige tijd gewerkt aan een 
rapport over het arbeidsmarktbeleid. Daarvóór waren inmiddels concept
hoofdstukken gereedgekomen over arbeidsmobiliteit, ondernemingsmobiliteit, 
arbeidsmarkt als systeem van sociale projecten, het institutionele kader, doel
stellingen van het beleid. Daarnaast is enige uitwerking gegeven aan problemen 
voor bepaalde categorieën als buitenlandse werknemers, de vrouw, oudere 
werknemers en jongeren. 

2. De bestaande beschouwingen als onder punt 1 genoemd, met name ten aanzien 
van doeleinden, mobiliteit en systeem van sociale processen zijn van zodanig 
hoge kwaliteit dat het jammer zou zijn wanneer niet zou worden getracht deze 
stukken op andere wijze in de openbaarheid te brengen. 

Aan deze stukken werd meegewerkt door: A. den Broeder, mevr. H. Verwey
Jonker, H. Versloot, J. de Jong, R. v.d. Brug, M. v. Hasselt, P. Schwegler en mevr. 
I. Boesjes-Hommes. 

In dit en de komende nummers van S & D zullen onderdelen van deze studie 
worden gepubliceerd. 

De Redactie 

Gedachten over een progressief arbeidsmarkt
beleid I 

Een sociaal-progressief 
arbeidsmarktbeleid 

Het formuleren van een sociaal-progressief arbeidsmarktbeleid is van 
groot belang voor het eigen gezicht van progressieve politiek. Laten wij 
eerst kort stilstaan bij de vier elementen van deze opgave: 1. sociale 
progressiviteit; 2. arbeid; 3. markt; 4. beleid. 

Over sociale progressiviteit en socialisme komen we hierna nog te spreken, 
zodat een enkele opmerking nu volstaat. 
Veel spraakverwarring rond deze en aanverwante begrippen is te vermij
den door ons te baseren op de brochure 'Gelijkheid': menselijke gelijk
waardigheid moet het uitgangspunt zijn van zowel socialisme als sociale 
progressiviteit en dat wil zeggen dat alle zaken die de menselijke waardig
heid raken voor iedereen gelijkelijk beschikbaar moeten zijn. 

Een van die zaken is gelegenheid tot arbeid. Een definitie van arbeid is 
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- zoals vaak bij begrippen die algemeen vertrouwd zijn - niet eenvoudig 
te geven. Het begrip is enerzijds enger dan 'menselijke activiteit' en ander
zijds ruimer dan 'betaald werk'. Kenmerkend is de gerichtheid op de voort
brenging van goederen en diensten, zowel materiële als immateriële: ar
beid is een produktiefactor. 
Arbeid is dus activiteit die mensen uitoefenen om goederen en diensten te 
produceren waar andere mensen behoefte aan hebben. 
Deze definitie is uiteraard niet meer dan het herleiden van een mogelijk 
onduidelijk begrip tot andere - nog steeds mogelijk onduidelijke -begrip
pen, maar twee dingen zijn hopelijk toch duidelijk geworden: 
a. er wordt meer arbeid verricht dan betaald (vrijwilligerswerk, dwangar

beid); 
b. er zijn bij arbeid steeds tenminste twee belangen in het spel: dat van 

degene die de arbeid uitoefent, de werk(nem)er, en dat van degene voor 
wie het resultaat van de arbeid bestemd is, de verbruiker. 

Ook het begrip 'markt is niet zonder meer duidelijk. Een markt is een 
situatie waarin aanbod en vraag elkaar proberen te vinden - door loven 
en bieden - in een trefpunt dat gewoonlijk 'prijs' genoemd wordt. Er komt 
dus geld aan te pas als waardemeter en als ruilmiddel. De markt bewerk
stelligt een bepaalde (her)verdeling van goederen en/of diensten. 
Andere verdelingsmechanismen waarbij geld niet als ruilmiddel fungeert, 
zoals schenking, overerving, onteigening en diefstal, vallen buiten het 
marktgebeuren. Beide laatste voorbeelden voldoen evenmin aan een 
andere marktvoorwaarde: dat vragers en aanbieders uit vrije wil handelen. 
Tenslotte is nog een belangrijke voorwaarde dat vragers moeten weten wat 
er zoal aangeboden wordt, en aanbieders wat er zoal gevraagd wordt (door
zichtigheid). 

De term 'beleid' tenslotte staat voor een samenstel van beslissingen die 
onder verantwoordelijkheid van één instantie - gewoonlijk de overheid 
- vallen en die gericht zijn op het realiseren van bepaalde doelstellingen. 
Die doelstellingen betreffen vaak de verdeling van goederen en diensten; 
in dat geval is een beleid net als een markt op te vatten als een verdelings
mechanisme. 
Een voorwaarde voor beleid is toevoer van informatie (vgl. doorzichtigheid 
als marktvoorwaarde ). Het beleid wordt ten uitvoer gelegd met een 
arsenaal van middelen: dwangmiddelen (verplichtingen en verboden), 
utilitaire middelen (premieheffingen), normatieve middelen (morele goed
of afkeuring, status incentives). 

Hiermee treedt een merkwaardige tegenstelling aan de dag: de tegenstel
ling of althans de spanningsrelatie tussen 'markt' en 'beleid'. Het is in we
zen dezelfde spanning als beschreven door de socioloog Dahrendorf in zijn 
opstel 'Markt und Plan'. 
De moeilijkheid is dat enerzijds een goede verdeling niet zonder planproce-
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dures, maar ook niet zonder marktmechanismen tot stand komt, terwijl 
anderzijds markt en plan (beleid) zich niet zonder meer laten verenigen 
omdat het in beginsel alternatieve verdelingsmechanismen zijn. 
Dit inzicht blijkt ook uit de brochure 'Gelijkheid', waar gezegd wordt 'dat 
men voor de toekomst niet kan volstaan met het geven van een nieuwe 
blauwdruk voor een andere structuur van de samenleving, zoals bijvoor
beeld in zaken van individuele of collectieve besluitvorming, verdeling via 
de markt of het overheidsbudget, private of publieke invloedssfeer'. 
Misschien kan men zeggen dat het beleid tot taak heeft de markt te cor
rigeren. In elk geval is het nuttig van meet af aan te beseffen dat in de term 
(arbeids)marktbeleid een spanning ingebouwd zit. 
Intussen zijn we met het bespreken van de verhouding tussen 'markt' en 
'beleid' de vier elementen niet langer afzonderlijk aan het bezien, maar 
paarsgewijs. Dat doen we dan ook met 'sociale progressiviteit' en 'beleid', 
en daarna met 'arbeid' en 'markt'. (Het vierde mogelijke paar 'sociale 
progressiviteit' en 'markt' vergeten we dan maar; uit die confrontatie 
resulteert hoogstens de notie 'gelijke koopkracht' die in ons rapport weinig 
zinvol schijnt.) 

Progressief beleid 

In de Westeuropese samenlevingen ontwikkelt het socialisme zich thans 
van een emancipatiebeweging van het proletariaat tot een radicaal-demo
cratische beweging die opkomt voor de gelijkgerechtigdheid van alle 
mensen in allerlei sociale posities. Gelijktijdig met deze evolutie van het 
socialisme maken andere radicale, progressieve denkrichtingen zich orga
nisatorisch en ideologisch los van de overwegend conservatieve groeperin
gen als de liberale en confessionele partijen. Hoewel organisatorisch (nog) 
verdeeld, tekenen zich reeds de contouren af van een nieuwe sociaal
progressieve beweging - sociaal in haar reactie op het individualisme, 
progressief in haar verzet tegen het conservatisme - met een duidelijke 
gerichtheid op de toekomst en op vergroting van de solidariteit in de 
menselijke betrekkingen. 
Het moderne socialisme en de verwante sociaal-progressieve stromingen 
beschikken niet over een soort 'politieke catechismus', waaruit zij het 
eeuwige antwoord op maatschappelijke vragen zouden kunnen citeren. Zij 
hebben voor een veranderlijke problematiek geen gelijkblijvende beleids
oplossingen. Wél worden zij beheerst door enkele leidende gedachten, 
waaraan zij als sociaal-progressief zijn te herkennen. 
Kernachtig zou men de sociaal-progressieve bewegingen kunnen typeren 
als bewegingen die in hun politieke denken en handelen uitgaan van: 
1. de intrinsieke gelijkwaardigheid van alle mensen; 
2. de zelfstandige waarde van de gemeenschap; 
3. de gemeenschappelijke opdracht tot beheersing van de bestaansmoge

lijkheden van de mens ter bevordering van aller welzijn. 
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In dit denken en handelen wordt grote betekenis gehecht aan de verant
woordelijkheid van de ene mens voor de andere, van de enkeling voor 
de gemeenschap en van de gemeenschap voor de enkeling. 
Iets uitvoeriger zou kunnen worden gesteld dat het socialisme en de andere 
sociaal-progressieve bewegingen streven naar een maatschappelijke orde, 
waarin: 
a. de ontplooiing van ieder mens in zijn individualiteit en in zijn lid

maatschap van de gemeenschap optimale mogelijkheden wordt gebo
den; 

b. de betrekkingen tussen de mensen worden gekenmerkt door sociale 
verbondenheid, d.w.z. door gemeenschapszin, eerbiediging van de 
medemens, solidariteit en wederzijdse verantwoordelijkheid; 

c. ieder mens een menswaardig bestaan in materieel, sociaal, cultureel en 
geestelijk opzicht wordt gewaarborgd, voorzover de mens daarin niet 
door eigen mogelijkheden kan voorzien; 

d. de aanspraken op materiële, sociale, culturele en geestelijke 'goederen' 
worden verdeeld overeenkomstig de algemene en bijzondere behoeften 
van het menswaardig bestaan en voor het overige in evenredigheid met 
ieders objectief te waarderen bijdrage tot het algemeen welzijn; 

e. de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap door alle leden ge
zamenlijk wordt gedragen, bevoegdheden door de gemeenschap aan 
door haar benoemde leden worden toegekend en voor het gebruik 
maken van die bevoegdheden aan de gemeenschap verantwoording 
wordt afgelegd; 

f. het benutten van de menselijke bestaansmogelijkheden volgens ge
meenschappelijk vastgestelde doeleinden en plannen ter verhoging van 
het algemeen welzijn op een doelmatige voorziening in de behoeften 
van de gemeenschap wordt gericht. 

In het politieke denken en streven van het socialisme heeft de verbetering 
van de maatschappelijke positie van de arbeidende mens altijd een belang
rijke plaats ingenomen. Het socialisme ontleent zelfs zijn oorspronkelijke 
bestaansreden aan de ondergeschikte en onmenswaardige positie van de 
arbeidende mens in het industrialistisch-kapitalistische maatschappelijke 
bestel. 
In de loop van de geschiedenis is de politieke opdracht van het socialisme 
verruimd, doordat de maatschappelijke ontwikkeling nieuwe problemen 
aan de orde stelde en oude problemen in meer dimensies presenteerde. 
In het licht van de hedendaagse problematiek op economisch, sociaal, 
cultureel, technologisch en ander gebied - nationaal en mondiaal - zou 
het een onverantwoorde simplificatie zijn, indien het socialisme de be
staanssituatie van de mens slechts zou betrekken op de positie van deel
nemer aan het arbeidsproces. 
Ondanks de verruiming van de politieke opdracht tot andere problemen 
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dan die van de 1>ociale structuur in het arbeidsleven, zullen onder alle 
maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden de arbeidsverhoudin
gen en -omstandigheden en onder alle posities van de mens zijn positie als 
arbeidverrichtereen groot deel van de aandacht van het sociaal-progressie
ve denken en streven blijven opeisen. In de nabije of verdere toekomst zal 
de plaats van de arbeid als gevolg van de technologische, economische en 
sociaal-culturele ontwikkeling ongetwijfeld zo sterk domineren als lange 
tijd het geval is geweest. 
Op dit ogenblik echter neemt de arbeid nog een zeer groot deel van de 
tijd, aandacht en energie van de meeste mensen in beslag en is hij voor 
de gemeenschap nog een bijzonder schaars produktiemiddeL Van die 
feitelijkheid uitgaande, kan een politieke beweging onmogelijk voor
bijgaan aan de vraagstukken van de arbeid in zijn relatie tot mens en 
samenleving. 
Voor de sociaal-progressieve bewegingen, waaronder het socialisme, 
betekent dit dat zij de sociale werkelijkheid van het arbeidsbestel zullen 
moeten toetsen aan de hierboven geformuleerde beginselen van intrinsieke 
gelijkwaardigheid van alle mensen, zelfstandige waarde van de gemeenschap 
en gemeenschappelijke beheersing van de bestaansmogelijkheden. Zij zullen 
daarbij tot de ontdekking komen dat het hedendaagse arbeidsbestel in on
voldoende mate aan deze beginselen beantwoordt. In een belangenstrijd 
van tientallen jaren is het arbeidsbestel ingrijpend en op essentiële punten 
gecorrigeerd, maar het is nog niet fundamenteel veranderd. 

Nog steeds wordt de arbeid voornamelijk gebruikt in organisaties die zich 
in eerste aanleg richten op winst en continuïteit in het belang van degenen 
die de beschikkingsmacht hebben over de produktiemiddelen. Het belang 
van de gemeenschap, van de werknemers en van de verbruikers staat niet 
voorop, maar er wordt gewoonlijk slechts rekening mee gehouden voorzo
ver het marktmechanisme, de vorming van tegenmacht of de wetgeving 
daartoe dwingen. De beslissingsmacht over de produktie berust bij weini
gen en de controle van de gemeenschap daarop is gering. Het stellen van 
doeleinden en het kiezen van middelen voor de produktieve activiteiten 
geschieden ondernemingsgewijze, zonder enige beheersing van de zijde 
van de gemeenschap in de vorm van een economisch plan. De werknemer 
heeft dank zij de macht van de vakbeweging en het bestaan van schaarste 
aan personeel invloed op de materiële voorwaarden waartegen hij zijn ar
beid beschikbaar stelt, maar hij is nog steeds ingeschakeld in organisaties 
die hem geen zeggenschap over of effectieve controle op het beleid van 
de leiding toekennen. Zijn inkomenspositie is sterk verbeterd, maar hij 
moet dulden dat de uitkomsten van zijn inspanning voor een groot deel 
zich als vermogen ophopen in de ondernemingen, zonder dat hij daar een 
redelijk aandeel in verwerft. Bij het gebruik dat de leiding van zijn acti
viteiten maakt, prevaleert zijn economische bruikbaarheid boven zijn 
menselijke waarde. De ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, 
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van chefs en ondergeschikten, van hoofdarbeiders en handarbeiders enz. 
doet tekort aan de gelijkwaardigheid van de mensen. 
Zo kan men doorgaan met te wijzen op het individualisme en de sociale 
ongelijkheid in het arbeidsbestel. Maar het is slechts de bedoeling in dit 
rapport de problemen rondom de arbeidsmarkt aan de orde te stellen, al 
kan men die niet geheel los van de totale problematiek van het arbeids
bestel zien. 

De arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt vervult in de samenleving een zeer belangrijke functie. 
Zij maakt het mogelijk dat de aanbieders van arbeidsprestaties (de werkne
mers) en de vragers naar arbeidsprestaties (de werkgevers, de bedrijven, 
instellingen enz.) elkaar in een ruilsituatie ontmoeten. Beschikbare werk
nemers kunnen op die rnanier beschikbare arbeidsplaatsen innemen. De 
aanwezige capaciteiten kunnen in het produktieproces een passende aan
wending vinden en aldus bijdragen tot bevrediging van de maatschap
pelijke behoeften aan goederen en diensten. 
Op de arbeidsmarkt treden op aan aanbodzijde: mensen, die werk zoeken. 
Behalve naar leeftijd, sexe en eventueel nationaliteit, zijn deze werk
zoekenden als volgt in te delen: 
1. schoolverlaters; 
2. mensen die van werk willen veranderen; 
3. mensen die werkloos geworden zijn; 
4. mensen die tijdelijk willen werken (op het ogenblik veel jongeren); 
5. mensen die buiten het arbeidsproces staan, maar onder bepaalde voor-

waarden wel zouden willen werken (in hoofdzaak vrouwen). 
Elk van deze groepen is op een bepaalde rnanier geconditioneerd door 
systemen, die buiten de arbeidsmarkt liggen: door het onderwijs dat zij ont
vangen hebben, door de sociale voorzieningen, door bepaalde ideologieën 
of door de structuren van woningbouw en huishoudelijk werk. 
Aan de vraagkant treden op de werkgevers, ook weer te structureren naar 
allerlei gezichtspunten: agrarisch, industrieel, dienstverlenend, groot en 
klein, naar regio, naar bedrijfstak. Er zijn particuliere bedrijven en over
heidsbedrijven en -diensten. (De overheid is in Nederland verreweg de 
grootste werkgever. Er zijn 500 000 ambtenaren plus nog eens 800 000 
mensen, die in dienst zijn van stichtingen enz. die van overheidssubsidie 
bestaan. Twee van de grootste bedrijven (de Spoorwegen en de DSM) zijn 
geheel in handen van de overheid, van twee andere grote bedrijven (Hoog
ovens en KLM) heeft ze een deel van het aandelenpakket.) 
De werkgevers worden op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd door perso
neelsdiensten, die - als het goed is - een personeelsbeleid voeren t.a.v. 
recrutering, promoties, ontslag, enz. Dit beleid hangt echter niet in de 
lucht, maar is uiteraard in hoge mate afhankelijk van wat weer in andere 
systemen, op grond van andere overwegingen, beslist wordt. Met name 
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zijn hier van belang: technologische ontwikkelingen, die de structurele 
politiek bepalen en winstverwachtingen, die de conjuncturele politiek be
heersen. 

Omdat die winstverwachtingen bij het bedrijfsleven allemaal tegelijk 
plegen omhoog te suizen en omlaag te duikelen, is de overheid op de ar
beidsillarkt hoe langer hoe meer een stabiliserende factor, en ze zou dat 
nog veel meer moeten zijn. 
Een aparte rol aan de vraagzijde spelen nog de bemiddelingsbedrijven: uit
zendbureaus, schoonmaakdiensten en koppelbazen. Hun ontstaan en hun 
bloei wordt geheel door externe factoren bepaald: starre loonstructuren, 
behoefte aan weerszijden aan tijdelijke krachten en tijdelijk werk. 
De arbeidsmarkt is geen gesloten systeem. Politieke beoordelingen van 
maatregelen t.a.v. arbeidsmarktbeleid of wensen t.a.v. een nieuwe ar
beidsmarktpolitiek zijn alleen zinvol wanneer zij andere 'krachtenvelden' 
mede bij hun oordeel betrekken. Dit vraagt in vele gevallen afweging tegen 
de doelstellingen van die andere systemen. Met name speelt dit vraagstuk 
bij onderwijs, structuurpolitiek en ruimtelijke ordening. 
Hoe sterk de invloed is van al deze externe krachten ziet men wanneer men 
de processen bestudeert, die op en rondom de arbeidsmarkt plaatsvinden. 

Aan de aanbodskant komen dan in het voorstadium: 
1. beroepskeuze 
2. scholing en opleiding 

op de eigenlijke arbeidsmarkt: 
3. sollicitatie 
4. keuze en aanstelling 

en naderhand: 
5. ontslagneming 
6. ontslag krijgen 
7. pensionering 

Aan de vraagkant 
1. werkstructurering 
2. werving 
3. selectie 
4. aanstelling 
5. interne verschuivingen 
6. ontslagaanzegging 
7. pensionering 

Direct in het voorstadium werken de externe invloeden al bijzonder sterk. 
Van de motieven die achter de beroepskeuze staan bij ouders en jongeren, 
is wel iets bekend (onderzoek Nijmegen), maar veel te weinig. Vast staat 
wel dat iedereen geneigd is een beroep te kiezen dat binnen de eigen ge
zichtskring (het eigen leefsysteem) ligt. 
Het onderwijs is een extern systeem, met eigen doelstellingen, vaak met 
opzettelijke verwaarlozing van de eisen van de arbeidsmarkt. Bovendien 
is ons huidige onderwijs één groot selectie-systeem, waarbij de maatstaven 
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soms wel, maar vaak ook niet in verband staan met een latere beroepsuit
oefening (bijv. iemand die wiskundig zeer begaafd is, maar geen talen kan 
leren, kan niet aan een universiteit of T.H. studeren; iemand die slecht 
Nederlands schrijft, kan geen eindexamen halen). 

Sociaal-progressief arbeidsmarktbeleid 

Tenslotte een eerste poging om de vier elementen in samenhang in beeld 
te krijgen. Daarbij gaat het om de rol van de overheid op en om de ar
beidsmarkt. Haar taak als werkgeefster buiten beschouwing latend, inter
venieert de overheid vooral doordat ze 
1. regels en voorschriften geeft (arbeidswet, sociale verzekeringen) of 

afspraken sanctioneert ( c.a.o. 's ); 
2. een eigen beleid voert op sociaal-economisch-politiek terrein. Ze 

streeft bijvoorbeeld naar volledige werkgelegenheid en bevordert 
daarom de spreiding van de werkgelegenheid; 

3. bemiddelend optreedt en graag alle bemiddeling aan zich zou willen 
trekken, bijvoorbeeld door een verbod van koppelbazen en uitzend
bureaus. 

In het gegeven schema van processen, die zich op de arbeidsmarkt afspe
len, zit een groot aantal aanknopingspunten voor beoordeling en formule
ring van een beleid. Dit kan zich echter niet beperken tot de arbeidsmarkt 
op zichzelf, maar moet externe systemen mede in dat oordeel betrekken. 
Vanuit de centrale doelstelling: gelijkwaardigheidkan men zich dit als volgt 
voorstellen: 

Beroepskeuze 
Men moet pleiten voor: 
a. uitstel van de keuze tot minstens 15 jaar (middenschool); 
b. mogelijkheden voor 'herkansing'. 
Bij de beroepenvoorlichting moet aandacht worden geschonken aan de 
vooruitzichten van het beroep zelf en de plaatsing daarin (waarschuwing 
tegen achteruitgaande beroepen en beroepen die al te grote aantrek
kingskracht hebben, voorlichting over 'nieuwe' beroepen). Daarvoor zijn 
prognoses op lange termijn nodig. 
Bij de beroepskeuzevoorlichting moet worden uitgegaan van aanleg en 
belangstellingssfeer. De apparatuur van beide diensten moet sterk worden 
uitgebreid. Counseling ten aanzien van beide punten moet ook in de school 
kunnen geschieden. 

Onderwijs 
Duidelijk moet worden gesteld dat de school twee soorten doelstellingen 
heeft: 
a. ontwikkeling van aanleg en mogelijkheden van de leerling; 
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b. voorbereiding op het later leven. 
Daarbij is voorbereiding op het beroepsleven ook maar weer een onder
deel. Ook het leren functioneren in de vrije tijd en het uitoefenen van het 
staatsburgerschap zijn legitieme functies van de school. Iedereen moet alles 
kunnen leren wat hij wil weten. Dat betekent niet dat iedereen ook voor 
elk beroep, dat hij zou willen uitoefenen, kan worden geschoold. 
Nodig zijn: 
a. een betere samenwerking tussen school en beroeps- of bedrijfsleven met 

het oog op de scholing (stages); 
b. de mogelijkheid van lifelong learning in alle soorten onderwijs niet al

leen, maar ook als bijscholing in het beroep. 

Bij de werving van arbeidskrachten wordt een aantal 'incentives' gebruikt, 
die expliciet moeten worden gemaakt. Men kan onderscheiden: 
a. Dwang, zoals bij de dienstplicht. Deze moet worden afgewezen, niet 

alleen op anti-militaristische gronden, zoals meestal gebeurt, maar ook 
omdat het een inefficiënt gebruik van arbeidspotentieel betekent en 
toestaat dat een bepaalde groep onderbetaald wordt. 

b. Normatieveoverwegingen ('roeping' als motief om moeilijk of onaange
naam werk te doen). Alleen aanvaardbaar als het niet gebruikt wordt 
als dekmantel om minder te betalen. Hieronder vallen ook status-in
centives, sterk aan wisseling onderhevig en beslist voorwerp voor nader 
onderzoek. 

c. Militaire incentives zijn in de eerste plaats financiële incentives. Leiden 
tot ongelijkheid van inkomens en moeten in het kader ván een algemene 
inkomenspolitiek worden bekeken.Aan de orde is hier bijv. de vraag 
of iedereen - ook het hoger personeel - onder de c.a.o. 's moet vallen 
en de repercussies die dit heeft bijv. op de vlucht in het vrije beroep 
(architecten) en naar de bemiddelingsbedrijven. 

Dan is een prettige werksfeer veel belangrijker als incentive dan men 
meestal denkt. Hierbij dienen promotiekansen en bijkomende arbeids
voorwaarden, zoals goede pensioenvoorzieningen, studiebeurzen, perso
neelsverenigingen enz. inbegrepen te worden. 
Door de toepassing van al deze verschillende vormen van incentives, die 
hun werking uitstrekken over de grenzen heen, komt een patroon van 
verdeling van arbeidskrachten tot stand, dat de bedoelingen van een 
nationale of regionale spreidingspolitiek sterk kan frustreren. Hierbij 
spelen ook nog traditionele elementen mee (in West-Brabant pendelt 
'men' naar Rotterdam, kinderen van spoorwegpersoneel gaan weer bij de 
Spoorwegen, enz.). Om dergelijke tendensen te beoordelen moet men er 
eigenlijk veel meer van weten. 

Sollicitatie en bemiddeling 
~ierbij speelt op het ogenblik de vraag of alle bemiddeling moet lopen over 
de arbeidsbureaus - die zich dan zouden moeten ontwikkelen in de 
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richting van het Duitse Arbeitsamt, waaraan allemutaties gemeld moeten 
worden - of dat men aanwerving en sollicitatie als een vrij proces be
schouwt en alleen bij de knelpunten bemiddelt. Dit laatste leidt onvermij
delijk tot een specialisering op 'kneusjes'. Bovendien speelt op het ogen
blik de vraag of bemiddelingsbureaus zullen mogen blijven bestaan. 

Selectie 
De overheid en de grote bedrijven selecteren hun personeel door middel 
van medisch onderzoek en psychologische tests. Daarbij volgen ze verschil
lende patronen. De overheid test bijv. vooral de sollicitanten voor hogere 
functies. Philips laat alleen het lagere en middelbare personeel testen. In 
sommige bedrijven test men bovendien degenen die voor promotie of 
verdere scholing in aanmerking komen. 
Het is dringend nodig dat dit hele vraagstuk wordt bezien vanuit verschil
lende gezichtshoeken. 
a. In hoeverre zijn deze procedures sociaal geoorloofd? Dreigt er niet een 

substraat te ontstaan van mensen die voor iedere functie worden af
gekeurd? 

b. In hoeverre is het wetenschappelijk verantwoord? 
c. Mag de overheid zich door haar test-methodes verzekeren van de 'eerste 

keus'? Kan dit verdedigd worden met het feit dat ambtenaren onafzet
baar zijn? 

Op al deze punten is weer dringend onderzoek nodig, o.a. naar de vraag 
waar al die afgekeurden gebleven zijn. In elk geval zou het goed zijn te 
pleiten voor een vroegtijdige psychologische test tijdens de opleidingen, 
opdat positieve adviezen kunnen worden gegeven. 
Bij de aanstelling komt weer de vraag of iedereen in de c.a.o. moet. Dit 
geeft onvermijdelijk spanningen bij het hoger personeel (Zweden!). Ook 
in Oost-Duitsland hebben de ingenieurs e.d. een Privatvertrag dat hun o.a. 
een hoger pensioen garandeert. 
Ontslag. Hierbij te onderscheiden individueel ontslag (vrijheid voor beide 
partijen bepleiten met inachtneming regels B.W., dus opheffing toestem
ming Arbeidsbureau) en collectief ontslag. 
Hiervoor de regels van het NVV-boekje. Verdere problemen: 
a. bevordering van mobiliteit; 
b. problemen voor ouderen; 
c. algemene werkgelegenheidspolitiek. In hoeverre is het bijv. geoorloofd 

een technische ontwikkeling af te remmen omdat deze tot ontslagen zou 
leiden. 

Pensionering. Pleiten voor: 
a. een pensioenfonds; 
b. een flexibele leeftijdsgrens. Daarbij is meteen probleem 'ongehuwde 

vrouwen - 60 jaar AOW' opgelost; 
c. garantie voor inkomen van ongeveer 70%. 
Vorengeschetst beleid zal zeker bijdragen tot een beter evenwicht van 
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vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en daardoor tot een hogere be
vrediging van de maatschappelijke behoeften en diensten. 

In de huidige fase van de maatschappelijke ontwikkeling zijn echter de 
maatschappelijke behoeften nog vele en is het niet mogelijk gelijktijdig in 
al die behoeften in voldoende mate te voorzien. Het is dus van groot 
gewicht dat de beschikbare produktiemiddelen zodanig worden aange
wend dat de dringendste behoeften het eerst worden bevredigd. Daar de 
arbeid een kwantitatief en kwalitatief zeer belangrijke produktiefactor is, 
betekent dit onder meer dat de mensen daar worden ingeschakeld waar 
hun inspanningen voor de gemeenschap het hoogste nut afwerpen. In de 
sociale werkelijkheid is gebleken dat de overwegend vrije, ondernemings
gewijze produktie wel tot een groot maatschappelijk produkt, maar niet 
tot een optimale samenstelling van dit produkt leidt. De bijna spreekwoor
delijke overvloed aan auto's en tekorten aan huisvesting leveren daarvan 
het bewijs. Zonder plan van de gemeenschap, waarop de arbeidsorganisa
ties zich in hun produktie richten, is een goede afstemming van de voort
brenging op de behoeften niet mogelijk. Een dergelijk plan zou ook 
beleidslijnen voor het beschikbaar komen van arbeidscapaciteiten - onder 
meer via het onderwijs - en het beschikbaar stellen van deze capaciteiten 
moeten omvatten en aldus de arbeidsmarktprocessen moeten beheersen. 
Ten aanzien van de enkele mens, van wie vanuit zijn verantwoordelijkheid 
een eigen bijdrage tot het welzijn van allen mag worden verwacht en aan 
wie ook in het arbeidsleven een recht op ontplooiing van zijn persoonlijk
heid behoort te worden toegekend, staat het arbeidsmarktbeleid eveneens 
voor belangrijke taken. In deze optiek komt het erop aan, dat de veel ge
hoorde beginselen van recht op arbeid en vrijheid van arbeid realiteits
waarde krijgen. De meeste mensen zijn voor hunbestaans-en ontplooiings
mogelijkheden aangewezen op arbeid. 
De gemeenschap zal het economisch leven zodanig moeten trachten te be
heersen, dat voor allen werk aanwezig is. Volledige werkgelegenheid be
hoort de centrale plaats in de doelstelling van het arbeidsmarktbeleid in 
te nemen. Menselijke ontplooiing betekent in dit verband ontplooiing 
overeenkomstig eigen mogelijkheden en wensen. Reeds bestaande voor
zieningen op het gebied van het onderwijs, de beroepenvoorlichting, de 
beroepskeuze-advisering en de arbeidsbemiddeling behoeven grondige 
verbetering en uitbreiding om de keuzemogelijkheden van de mensen ten 
aanzien van hun beroep en werkkring te verruimen. Ook de nog bestaande 
financiële en sociaal-culturele barrières die het gebruik maken van de 
genoemde voorzieningen belemmeren, moeten uit de weg worden ge
ruimd. 

Bij deze benadering van de arbeidsmarkt vanuit tweeërlei optiek - het 
inschakelen van de menselijke arbeidskracht op een wijze die de maat
schappelijke behoeften optimaal bevredigt; het bieden van werkgelegen-
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heid naar eigen keuze en overeenkomstig eigen kunnen - verkrijgt het ar
beidsmarktbeleid, voorzover het is gericht op een optimale allocatie van 
werknemers, een belangrijk principieel richtsnoer. Gezien de grote variatie 
van beroepsmogelijkheden in het arbeidsbestel enerzijds en de verschei
denheid van menselijke capaciteiten en ambities anderzijds, ·moet het 
mogelijk zijn aan beide elementen of normen in dit richtsnoer te voldoen. 
Op dit ogenblik constateert men dikwijls tussen gevraagde werkgelegen
heid en aangeboden werkgelegenheid een grote, moeilijk of in het geheel 
niet te overbruggen afstand van sociale, culturele, economische of geogra
fische aard. De mogelijkheden ter vergroting van de mobiliteit om deze 
afstanden te overbruggen zijn echter tot nu toe onvoldoende benut. 
Hetzelfde instrumentarium dat bij een passende beroepskeuze aan het 
begin van de loopbaan nuttige functies kan verrichten - in het vlak van 
onderwijs en arbeidsvoorziening - kan ook in het geval van overgang naar 
een andere arbeidsplaats goede diensten bewijzen. Daarnaast kan ook een 
betere spreiding en differentiatie van werkgelegenheid ertoe bijdragen de 
genoemde afstanden kleiner te maken (mobiliteit van ondernemingen). 
Een veel belangrijker discrepantie tussen gevraagde werkgelegenheid en 
aangeboden werkgelegenheid is het feit dat allerlei structurele en culturele 
factoren de toetteding van sommige categorieën tot het arbeidsbestel 
belemmert. Het zijn categorieën die onderling grote verschillen vertonen, 
namelijk: gehuwde vrouwen, minder-validen en ouderen. 
Wat deze drie categorieën met elkaar gemeen hebben is, dat in hun midden 
bij velen een gevoel van onbruikbaarheid of maatschappelijke overbodig
heid heerst omdat op hun potentiële arbeidscapaciteit geen beroep wordt 
gedaan. Zij ervaren hun 'werkloosheid' vaak als een maatschappelijk 
isolement. De maatschappelijke opvattingen - en waar nodig ook de 
maatschappelijke structuren - zullen zodanig moeten veranderen, dat ge
huwde vrouwen, minder-validen en ouderen, indien zij dat voor hun 
menselijke ontplooiing nodig achten, aan het arbeidsproces kunnen (blij
ven) deelnemen. 
De technologisch-economische ontwikkeling leidt tot tal van structurele 
veranderingen in de bedrijvigheid en daarmede in de werkgelegenheids
situatie. Uitbreiding, inkrimping, verplaatsing of andere samenstelling van 
het personeelsbestand zijn veelvuldig optredende gebeurtenissen. De 
organisatorische omvang en structuur van de werkgelegenheid wordt in 
belangrijke mate bepaald door de produktie- en afzetmogelijkheden van 
ondernemingen en bedrijfstakken. Ook in een maatschappelijke orde met 
beheersing van het economische leven door de gemeenschap zullen deze 
structuurwijzigingen voorkomen, want ze zijn inherent aan de dynamiek 
van de voortbrengings-, markt- en consumptieprocessen. In een dergelijke 
maatschappelijke orde worden dergelijke wijzigingen echter in de regel 
voorzien, voorbereid en bestuurd vanuit een consistente visie op de totale 
bedrijvigheid, terwijl in de huidige maatschappelijke orde elke onderne
ming haar eigen individuele beslissingen neemt. 
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Het is duidelijk dat er een betere informatie over de toekomstige ontwik
keling van de werkgelegenheidsstructuur moet komen en dat onderne
mingsgewijze veranderingen tijdig bekend moeten zijn. Alleen dan is het 
mogelijk verstoringen in het evenwicht tussen vraag en aanbod in bepaalde 
gebieden of beroepscategorieën zoveel mogelijk te voorkomen of zonodig 
te compenseren met maatregelen die nieuwe werkgelegenheid kunnen 
bieden. 
Besluiten die belangrijke wijzigingen in de werkgelegenheid ten gevolge 
zullen hebben, mogen niet door de leiding van de onderneming worden 
genomen zonder toestemming van de gemeenschap. 

Vrijwel elke samenleving kent haar vormen van discriminatie. In de 
ontwikkelde economieën waar in grote lijnen de vaste vormen van discrimi
natie op grond van stands- of kasteverschil zijn verdwenen, kent men toch 
recrutering van personen uit de maatschappelijke bovenlaag voor de 
belangrijkste posities. Al is het moderne arbeidsbestel zonder prestatie
concurrentie en verticale mobiliteit ondenkbaar, toch blijven bepaalde 
posten voorbehouden voor geprivilegieerde groepen en worden anderzijds 
minder gewenste arbeidsplaatsen gereserveerd voor gediscrimineerde 
groepen. 
Nederland kent zijn beste plaatsen (bijvoorbeeld in het bestuur van de 
grote ondernemingen) toe aan familieleden en vrienden uit een beperkte 
en besloten kring en zijn slechtste plaatsen aan vrouwen en buitenlanders. 
Trouwens: ook de moeilijke toegang van arbeiderskinderen tot het voort
gezet en wetenschappelijk onderwijs resulteert in discriminaties via het 
toewijzingsmechanisme van de arbeidsmarkt. De menselijke gelijkwaar
digheid is hier in het geding. 
Een sociaal-progressief arbeidsmarktbeleid kan de mogelijkheid vergroten 
dat de mens werk vindt dat hem het meest bevredigt en dat voor de 
gemeenschap het grootste nut afwerpt. Maar de arbeidsmarkt vervult meer 
functies dan een optimale allocatie van arbeidskracht. Via zijn arbeidsposi
tie en -prestatie verwerft de mens inkomen, zekerheid, prestige, toekomst
mogelijkheden, erkenning en andere belangrijke zaken die voor zijn mens
zijn van betekenis zijn. Ook om die reden zijn volledige werkgelegenheid, 
passende arbeid en gelijke toegangsmogelijkheden van gewicht. 

In het voorgaande zijn de drie principiële uitgangspunten - nogmaals: 
intrinsieke gelijkwaardigheid, zelfstandige waarde van de gemeenschap, 
gemeenschappelijke beheersing van de bestaansmogelijkheden - wel 
terug te vinden. Wellicht wordt dit enigszins vergemakkelijkt door de 
uiteengezette zienswijzen op een aantal belangrijke aspecten van de ar
beidsmarktproblematiek en de daarop te geven antwoorden als volgt 
samen te vatten: 
1. het benutten van de beschikbaar gestelde menselijke arbeidscapaciteit 

moet volgens een gemeenschappelijk plan op zo doelmatig mogelijke 
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wijze in de behoeften van de gemeenschap aan goederen en diensten 
voorzien; 

2. ieder heeft recht op een vrije en ruime keuze uit met zijn bekwaamheden 
en wensen overeenstemmende arbeidsmogelijkheden in het belang van 
een optimale ontplooiing van zijn persoonlijkheid; 

3. de toegang tot de arbeidsmarkt of tot bepaalde posities in het arbeids
bestel dient zonder enige discriminatie voor iedereen mogelijk te zijn; 

4. de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt moeten zo goed mogelijk 
op elkaar worden afgestemd door de mobiliteit van de werknemers en 
ondernemingen te bevorderen en de werkgelegenheid in de verschil
lende landstreken te differentiëren en zonodig te verhogen of te verla
gen; 

5. besluiten van ondernemingen die de omvang en structuur van de werk
gelegenheid op maatschappelijk ongewenste wijze kunnen beïnvloeden, 
behoeven de toestemming van de gemeenschap. 

Wat in deze globale stellingname onduidelijk- of wellicht onuitgesproken 
- is gebleven, zal ongetwijfeld in de volgende, op onderdelen van het 
onderwerp toegespitste, hoofdstukken van dit rapport op heldere wijze aan 
de orde komen. 
Tot slot moge worden opgemerkt dat de gestelde beginselen van de sociaal
progressieve politiek niet alleen door middel van de arbeidsmarktpolitiek 
voldoende tot gelding kunnen komen. Het arbeidsmarktbeleid zal samen 
met de andere onderdelen van het sociaal-economische beleid een grote 
mate van coherentie moeten vertonen. Dit is mogelijk als de sociaal
progressieve bewegingen de verbeeldingskracht en de activiteit hebben om 
in denken en doen vanuit een alomvattende visie de vraagstukken van het 
menselijk samenleven in het sociaal-economisch bestel tegemoet te treden. 
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Gedachten over een progressief arbeidsmarkt
beleid 11 

Ondernemingsmobiliteit en 
regionaal arbeidsmarktbeleid 

1. Inleiding: nieuwe problemen 

Een actief arbeidsmarktbeleid stelt zich ten doel vraag naar en aanbod van 
arbeid (of aanbod en vraag naar arbeidsplaatsen) zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen. Daartoe is inzicht nodig in de ontwikkeling van de 
vraag naar arbeidsplaatsen aan werknemerszijde, en inzicht in de beïn
vloedingsmogelijkheden ten aanzien van die ontwikkeling, met name voor 
wat betreft geografische en beroepsmobiliteit. Aan beschouwingen daaro
ver heeft het tot nu toe nooit ontbroken; zij zijn echter zelfs als zij blijk 
gaven van begrip voor alle menselijke aspecten van die arbeidsmobiliteit, 
voor alle hoop en vrees, voor alle spanning, verdriet en mislukking, die 
daarbij behoren, toch in een opzicht meestal uiterst eenzijdig: zij betroffen 
alleen de reacties van werknemerszijde op de ontwikkelingen in het -
overigens min of meer als een natuurverschijnsel beschouwde - aanbod 
van arbeidsplaatsen. Evenzeer is het echter gewenst om inzicht te verkrij
gen in wat men in dit verband zou mogen noemen de ondernemingsmobili
teit: de reacties van werkgeverszijde op het aanbod van arbeid. Daar liggen 
voor een actief arbeidsmarktbeleid aangrijpingspunten van veel grotere 
betekenis. 
Enerzijds immers verdient elke mogelijkheid om het aanbod van arbeids
plaatsen aan te passen aan de wens van de betrokkenen, de voorkeur bo
ven het omgekeerde: mensen zich te doen aanpassen aan industriële 
structuren. Anderzijds is een nauwlettende zorg bij het beïnvloeden van 
het aanbod van arbeidsplaatsen van belang omdat eenmaal tot stand 
gebrachte investeringen in sterke mate immobiel geworden zijn en voor 
vele jaren een vraag naar arbeid ( = een aanbod van arbeidsplaatsen) 
fixeren, zowel geografisch als naar een aantal en naar aard van het te ver
richten werk, zolang er voor het met die investeringen en die arbeidsplaat
sen voortgebrachte produkt lonende aspect te vinden is. Deze fixatie 
brengt risico's met zich mee als op de arbeidsmarkt ontwikkelingen plaats
vinden waardoor het aanbod van arbeid ( = de vraag naar deze vastgelegde 
arbeidsplaatsen) in ernstige mate ontoereikend wordt. In de arbeidsmarkt
verhoudingen zoals wij die tot voor circa tien jaren vrijwel algemeen 
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kenden, was het aan deze fixatie verbonden risico nauwelijks belangrijk: 
ook bij vanuit het gezichtspunt van arbeidsbezetting zeer 'starre' investe
ringen is het binnen zekere grenzen altijd mogelijk enigszins van de optima
le bezetting af te wijken, hetzij naar beneden of naar boven. Zolang er, 
zoals gebruikelijk, een reële arbeidsreserve op de arbeidsmarkt als geheel 
aanwezig was, kon zelfs een duidelijke krapte op een bijzonder gedeelte 
van die markt, hetzij voor bepaalde functies, hetzij voor een bepaald gebied 
een onderneming slechts zelden in ernstige moeilijkheden brengen. De 
ondernemer kon er praktisch op rekenen dat hetzij geografische, hetzij 
beroepsmobiliteit van werknemers na enige tijd die krapte weer zou ophef
fen. Zijn risico's op de afzetmarkt, de kapitaalmarkt en de grondstoffen
markten beleefde een ondernemer meestal als ernstiger en acuter. 

In de overspannen arbeidsmarkt die tot in 1971 toe gedurende meer dan 
tien jaren in een aantal gebieden van ons land en zeker in de Randstad, 
bestond, was van een reële arbeidsreserve echter nauwelijks nog sprake. 
Ondernemers die dat verschijnsel op grond van jarenlange collectieve er
varing als voorbijgaand beschouwden, hebben hun investeringen on
verminderd voortgezet; daardoor was de personeelsbezetting van ~en 
aantal ondernemingen omstreeks 1970 teruggelopen tot een niveau waarbij 
de rendabiliteit en continuïteit verloren dreigden te gaan. Van dat ogenblik 
af is de in de investeringen gefixeerde vraag naar arbeid keihard geworden, 
en was het handhaven van althans deze minimumbezetting voor de onder
neming een kwestie van leven of dood. In die situatie is er geen bedrijfseco
nomische rem op de lonen die door de onderneming geboden kunnen en 
zullen worden, en zal de impuls tot loonstijging sterker worden naarmate 
per arbeidsplaats (in die minimumbezetting) meer is geïnvesteerd. Uiter
aard is die impuls inflatoir, omdat zij loonstijgingen veroorzaakt waar geen 
enkele produktiviteitsstijging tegenover staat. Even duidelijk is dat deze 
bron van inflatie niet met machtsmiddelen te bedwingen is, zolang de 
betrokken ondernemingen nog voor hun voortbestaan willen vechten. 
De explosiviteit van deze situatie heeft zich bijv. getoond in de golf van 
uitkering ineens van f 400, die vanuit het Rotterdamse haven- en industrie
gebied in het najaar van 1970 ons land overspoelde. Ook dat mechanisme 
laat zich niet of nauwelijks beteugelen. Als eenmaal in een overspannen 
regionale arbeidsmarkt enkele ondernemers zich gedwongen zien een a
gressief wervingsbeleid te voeren, en daarbij dus werknemers van anderen 
wegkopen, of tegen hoge prijs lenen, lokken zij defensieve loonsver
hogingen uit. In de betrokken regio zullen alle werknemers dit stijgende 
loonpeil willen volgen en daartoe hun vakorganisaties, of deze willen of 
niet, in het geweer brengen. Zelfs al volgen zij daarbij de voortrekkers op 
het loonfront slechts op tamelijk grote afstand, dan nog is een massale 
regionale loonkostenstijging het gevolg. De ondernemers zullen deze op 
hun afnemers gaan afwentelen, waartoe zij in de uiteraard hoge con
junctuur ook voldoende ruimte hebben. De loonkosteninflatie verspreidt 
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zich in een prijzeninflatie waarvoor de werknemers buiten de regio zich 
uiteraard weer schadeloos zullen trachten te stellen. Het gevolg is al vele 
malen beschreven: regionale oververhitting leidt ook in de periferie tot 
koorts, en verzwakt daardoor de periferie. Tracht men de regionale over
verhitting met globale middelen te bestrijden, dan betekent dat op zijn 
beurt weer dat ook de periferie daardoor wordt aangegrepen. In beide ge
vallen zal het proces voortgezet (moeten) worden totdat in de periferie een 
zo grote reële arbeidsreserve is ontstaan, en tegelijkertijd de overmatige 
vraag naar arbeid in de overspanningshaard door het sneuvelen van 
marginale ondernemingen zover is gedaald, dat de dan opkomende geogra
fische verplaatsing van arbeidskrachtcentrum en periferie weer in even
wicht brengt. Dat is dan echter een evenwicht op een aanmerkelijk lager 
en vooral voor de periferie te laag niveau. 
Er is dus dringende behoefte aan een beleid dat een overspanningshaard 
in evenwicht kan brengen zonder het perifere niveau van economische acti
viteit te verlagen. 
Dit is een geheel nieuwe opgave voor een regionaal arbeidsmarktbeleid. 
Tot nu toe kon dit, met name voor achtergebleven delen van de periferie, 
worden geformuleerd als een stimuleringsbeleid, in hoofdzaak bestaande 
uit regionale investeringsfaciliteiten en verbeteringen van de infrastruc
tuur. Daarnaast kon dan zonder tegenstrijdigheid gepleit worden voor een 
maximale benutting van de groeikracht van 'stuwende' gebieden ter ver
betering van het algemeen peil van produktiviteit. Wij waren omstreeks 
1970 in een situatie gekomen waarbij ook voor de stuwende gebieden een 
regionaal arbeidsmarktbeleid nodig was, maar dan niet in stimulerende zin, 
maar afremmend en coördinerend, juist om het stimuleringsbeleid elders 
een kans te geven. 

In 1971 is de zojuist beschreven ontwikkeling plotseling afgebroken, maar 
niet door endogene oorzaken, maar door het samenlopen van een paar 
externe factoren. Naast de valutacrisis speelde daarbij het feit, dat de 
petro-chemische industrie over de gehele Westeuropese markt zich op zijn 
groeikansen verkeken had, een beslissende rol. Er bleek plotseling een 
overmaat aan nieuwe investeringen waarvoor geen afzet te verwerven viel; 
daardoor werd de koortsachtige investeringsactiviteit van de voorgaande 
jaren vrijwel van de ene maand op de andere onderbroken. 
Weliswaar is de directe werkgelegenheid in deze tak van industrie niet 
groot, maar het werk verbonden aan de bouw en inrichting van de produk
tie-eenheden is uiterst omvangrijk. De gehele daarop gerichte reeks van 
bedrijven: de bouwnijverheid, de machine-industrie, de montage-bedrij
ven, en de uitleners, ondervonden hiervan de enorme weerslag, zodat nu 
opeens de Randstad in werkloosheidscijfers de periferie dichter is genaderd 
dan ooit. 
Toch zijn er aanwijzingen dat hier slechts van een vrij tijdelijke onder
breking sprake is. Zodra de groei van de petro-chemische afzet de overma-
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tige investering van de zestiger jaren heeft ingehaald, zal deze industrietak 
zijn rol van economisch trekpaard wel weer op zich nemen. De 'sanering' 
die allerlei ondernemingen intussen in hun personeelsbestand hebben 
aangebracht, heeft in sterke mate het karakter gehad van een uitwieden 
van werknemers die om allerlei redenen minder wendbaar en dus minder 
aantrekkelijk zijn, en die evenals in de periferie, wel een vrij stabiel bestand 
aan werklozen vormen, maar geen reële arbeidsreserves van betekenis. De 
situatie van 1970 kan weer vrij spoedig terugkeren (waarbij onder de 
verscherpte concurrentie der ondernemingen deze harde kern van uit
geselecteerde werklozen toch geen keus heeft om a<'tfl de slag te komen 
anders dan via uitleners). 
Het blijft dus goede zin houden om zich af te vragen hoe een arbeidsmarkt
beleid in een overspannen markt moet functioneren. 
Om deze taak aan te vatten is echter eerst een analyse nodig van de 
ondernemingsmobiliteit als factor op de arbeidsmarkt. 

2. De mobiliteit van de vraag naar arbeid 

In een eenmaal in bedrijf genomen onderneming is een bepaalde mengver
houding van kapitaalgoederen en arbeid tot stand gebracht volgens een 
door technische en organisatorische inzichten gevormd patroon. Een 
belangrijk deel van dit patroon is vastgelegd in de geografische ligging, en 
de lay-out van gebouwen, investeringsgoederen en andere infrastructuur. 
Veranderingen in de werkorganisatie en in de keuze van grondstoffen, 
hulpmiddelen en gereedschappen kunnen voor een deel nog tegen relatief 
lage kosten tot stand gebracht worden, maar dieper ingrijpende wijzigingen 
zullen gepaard gaan met niet alleen beduidende nieuwe investeringen maar 
ook met verlies van reeds geïnvesteerd en nog niet afgeschreven kapitaal. 
In zoverre is elke onderneming met geïnvesteerd kapitaal een 'sitting 
duck', blootgesteld aan o.m. de stormen van zijn regionale arbeidsmarkt. 
Discrepanties op die arbeidsmarkt kunnen zich ontwikkelen tot krapte in 
het aanbod van door de onderneming gewenste soorten arbeid, of tot een 
overmatig aanbod. De 'sitting duck' heeft het moeilijk met zijn reacties, 
en zal de mobiliteit van zijn optreden onder deze verschillende markt
condities allereerst moeten zoeken in veranderingen van zijn eigen 'meta
bolisme': zijn eigen structuur en functies. 

3. De overspannen arbeidsmarkt 

Op een te krap aanbod kan de onderneming op vier manieren reageren: 
a. door reorganisatie van de beschikbare arbeid; 
b. door verhoogde wervingsactiviteit; 
c. door reorganisatie van het geïnvesteerde kapitaal; en 
d. door verplaatsing, c.q. sluiting van de onderneming of gedeelten daar

van. 

20 Socialisme en Democratie 1 ( 1973) januari 



Ad a. Reorganisatie van de beschikbare arbeid zal allereerst de vorm aan
nemen van tijdelijke verlenging van de arbeidstijd door overwerk - een 
vrij kostbare, weinig produktieve en op den duur uiterst irritante manier 
om meer arbeid aan geïnvesteerde kapitaalgoederen toe te voegen. Blijven 
vacatures langdurig onvervuld, dan zal de onderneming trachten de belang
rijkste open plaatsen in elk geval met beschikbare krachten te bezetten, 
en de zwarte piet der onvervulbare vacatures toe te spelen aan die ar
beidsplaatsen waarvan het onvervuld blijven voorlopig het minst schadelijk 
is. Naarmate het organisatiepatroon vóór het intreden der krapte rationeel 
was opgebouwd, en de interne selectie en promotie reeds goed functioneer
den, zal deze methode minder baat op kunnen leveren. De arbeidsplaatsen 
zullen dan over de gehele lijn te zwak bezet raken door een soort functie
inflatie, en ook deze methode zal dus, zodra overbodigheden in de perso
neelsbezetting en schadelijke taboes in het personeelsbeleid eenmaal zijn 
uitgewied, leiden tot produktiviteitsverlies. 
De noodzakelijke reorganisatie van de beschikbare arbeid kan overigens 
een fundamentele rationalisatie uitlokken, en de weerstanden, die daarte
gen in een gewoonlijk weinig tot verandering geneigde werkgemeenschap 
bestaan, helpen overwinnen. De door krapte geschapen problemen kun
nen langs deze weg de stoot geven tot een verbeteringvan de ondernemings
processen en hun produktiviteit. In de regel zal dit echter gepaard gaan 
met nieuwe kapitaalsinvesteringen, zoals bij automatisering. Daar komen 
wij straks nog op terug. 

Ad b. Als zonder verdere kapitaalsinvestering reorganisatie van de be
schikbare arbeid slechts tot voortgaand produktiviteitsverlies van het reeds 
geïnvesteerde kapitaal zou leiden, breekt, vooral in of rondom kapitaalin
tensieve ondernemingen, het ogenblik aan om over te gaan tot agressieve 
personeelswerving. In de eerste fase zal de ondernemer zijn campagne nog 
niet ver buiten zijn oorspronkelijke wervingsgebied voeren. Leutige vor
men van werving, fraaie secundaire arbeidsvoorwaarden en het bieden van 
promotiekansen aan werknemers die in dienst van concurrenten goed zijn 
opgeleid en getraind kenmerken deze eerste fase. De concurrenten nemen 
dit gedragspatroon meestal razend snel over, zodat het zijn effect vrij gauw 
verliest. 
Zodra ook de overheidsdiensten, van nature conservatief, tot de nieuwe 
stijl bekeerd zijn, moet de door arbeidskrapte bedreigde ondernemer 
verdergaan, en dat betekent vooral zeer letterlijk: verder van huis, door 
het werven van lange-afstand-pendelaars, binnenlandse migranten en 
tenslotte buitenlandse 'gastarbeiders'. De wervingskasten nemen toe met 
de afstand, terwijl dikwijls de kwaliteit van de aangeworven arbeid naar 
verhouding laag is en voorzieningen vereist in de vorm van extra bedrijfs
scholing en toezicht. Dezelfde bezwaren ontmoet de ondernemer als hij 
zijn langdurige vacatures probeert te vullen via koppelbazen; deze laatste 
uitweg betekent al niet alleen meer hoge wervingskasten en laag rende-
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ment, maar leidt ook al rechtstreeks tot verhoging van het directe loonpeil. 
Daarmee gaat tenslotte het agressieve wervingsbeleid over in het tegen 
voortdurend stijgende prijzen wegkopen van elkaars werknemers, in een 
poging de onaanvaardbare bezettingstekorten zo goed mogelijk over de 
concurrerende ondernemingen te verdelen, en vooral toe te spelen naar 
de zwakste bedrijfstakken en ondernemers. 
Uiteraard leidt agressieve werving, hoe onvermijdelijk soms ook, altijd tot 
produktiviteitsverlies en daarmee tot op den duur onaanvaardbare situa
ties. Het is een wanhoopsbeleid in afwachting van betere tijden en in de 
hoop intussen niet zelf als ondernemer weggesaneerd te raken. 
Een duurzame toevoer van arbeidsaanbod aan de markt zou slechts bereikt 
worden als de agressieve werving leidde tot een migratiestroom. De aan 
migratie verbonden bezwaren zijn echter voor een werknemer en zijn gezin 
meestal bijzonder groot, niet alleen door de kosten van verhuizing, en ook 
niet alleen door het meestal hogere peil van leefkosten in het gebied waar 
de arbeidsmarkt overspannen is, maar vooral ook door het opgeven van 
allerlei psychologisch waardevolle sociale bindingen. De levensomstandig
heden thuis moeten wel zeer slecht en uitzichtloos zijn, of de op het 
migratiedoel geboden voorwaarden zeer aantrekkelijk, om een migratie
saldo van belangrijke omvang te kunnen oproepen. Binnenslands laat het 
politieke beleid het ontstaan van dergelijke grote verschillen in levensom
standigheden, uitzicht en beloning niet toe, terwijl ten aanzien van buiten
landers de taal- en cultuurverschillen meestal een te grote barrière vormen 
voor duurzame vestiging. 

Ad c. Ondernemingen, die over belangrijke kapitaalsinvesteringen be
schikken, hebben een taai leven, dat zij zo lang en zo goed mogelijk zullen 
verdedigen. Naarmate de loonkosten blijven stijgen, zullen voor een aantal 
ondernemingen de uitgangspunten, die geleid hebben tot de keuze van 
produktieproces of vestigingsplaats, zoveel verandering hebben ondergaan 
dat nieuwe keuzemogelijkheden aan de orde komen. Meestal zal een 
reorganisatie van de 'mengverhouding' van kapitaal en arbeid het eerste 
(of soms het enige) aan bod komende alternatief zijn, mede onder de drang 
van de onvermijdelijk geworden reorganisatie der schaars beschikbare ar
beid. Voortgaande mechanisering dus en automatisering, beperking van 
het produkten-assortiment, vereenvoudiging van de organisatorische op
bouw en verhoging van het per arbeidsplaats geïnvesteerde kapitaal. De 
kans is groot dat het reorganisatieproces leidt tot herstel of zelfs verhoging 
van de kapitaalsrendabiliteit; in elk geval leidt het tot verhoging van de 
arbeidsproduktiviteit en tot een verhoogde vraag naar kapitaal en kapitaal
goederen. De hogere arbeidsproduktiviteit is, gegeven de schaarste aan 
arbeid als produktiefactor, van betekenis voor de nationale economie, en 
geeft een dekking aan de loonstijging die daardoor als inflatiebron in 
betekenis vermindert. 
Tegelijkertijd neemt de weerbaarheid van de onderneming in de agressieve 
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wervingsconcurrentie op de arbeidsmarkt toe. Tenslotte werkt het proces 
in het algemeen, als eenmaal de weerstanden tegen verandering overwon
nen zijn, stimulerend zowel op de ondernemingsleiding als op de verdere 
medewerkers. 
Noodzakelijke voorwaarde is echter dat de in deze fase van de reacties op 
arbeidskrapte terechtgekomen onderneming beschikt over voldoende 
kapitaal, niet alleen om de nieuwe investeringen te financieren, maar ook 
om het voortijdige verlies van ongeschikt geworden investeringen te 
dragen. De situatie begunstigt vooral de grote, tevens kapitaalkrachtige 
en ook nog goed geleide onderneming; ondernemingen die op een of meer 
van deze drie punten zwak staan zullen bij langdurige arbeidskrapte deze 
fase ofwel niet bereiken of niet doorstaan. 

Ad d. Soms zal de stijging der loonkosten kunnen leiden tot een verander
de afweging van de argumenten die de keuze der vestigingsplaats bepaal
den - geen enkel vestigingsplaatsvoordeel is van een dergelijke herweging 
bij voorbaat uitgesloten, zelfs niet de aanwezigheid van diep vaarwater, 
waarmee immers per saldo niet meer gemoeid is dan een systematisch 
transportkostenvoordeel bij massavervoer over zee. 
Verandering van vestigingsplaats is echter voor ondernemingen die in 
belangrijke mate moeten investeren in vaste installaties een zaak, waarmee 
nog groter kapitaalverlies en nog grotere kapitaalbehoefte voor herin
vesteringen gepaard gaat dan met automatisering. Het zijn in het algemeen 
de minst kapitaalintensieve ondernemingen die voor zo'n nieuwe vestigings
plaats kunnen opteren, en daarnaast de ondernemingen die toch reeds aan 
gedeeltelijke herinvestering en/of uitbreiding toe zijn. 
Maatschappelijk wordt hetzelfde effect bereikt als in het overspannings
gebied ondernemingen tenslotte sluiten en liquideren, en elders nieuwe 
ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak tot stand komen, met echter dit 
verschil dat het verlies van kapitaal, reputatie en continuïteit door het 
sluitende bedrijf een psychologische schok veroorzaakt, die meestal niet 
gecompenseerd wordt door het optreden van een nieuweling elders. 

4. Beleid in een overspannen markt 

Overzien we deze reactievormen van een onderneming in een overspannen 
arbeidsmarkt dan is het totaalbeeld weinig aantrekkelijk. Aan zichzelf 
overgelaten zal op den duur een nieuw evenwicht ontstaan en zullen som
mige daarbij optredende veranderingen positief gewaardeerd kunnen 
worden; de reactietijd is echter lang en de intussen optredende spanningen 
zullen vele beslist ongunstige resultaten opleveren. In vele gevallen treedt 
produktiviteitsverlies op door kwantitatieve en kwalitatieve onderbeman
ning. 
Het stijgende loonpeil leidt tot inflatoire resultaten met olievlekwerking, 
terwijl de optredende krachten zo hevig en fundamenteel zijn dat zij met 
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ordeningsmaatregelen van normaal kaliber slechts zeer kort en met weinig 
resultaat beteugeld kunnen worden. De overbelasting der werknemers 
leidt tot verlies van kwaliteit, zowel in produktie als in gezondheid, zowel 
materieel als moreel. De onder de inflatoire druk optredende selectie 
onder de ondernemingen leidt tot een toenemende eenvormigheid (een af
nemende diversiteit zo men wil) van aangeboden arbeidsplaatsen. Zij 
veroorzaakt het verdwijnen van produktiesectoren die weliswaar vanuit 
een oogpunt van financiële weerbaarheid zwak waren, maar daarom in 
economische of sociale zin toch alleszins waardevol kunnen zijn. Met name 
de dienstverlening aan anderen dan de financiële reuzen zal ernstig onder 
het economisch geweld te lijden krijgen. 
Zowel het regionale als het landelijke belang, economisch en maatschap
pelijk, vergt dus in zo'n regio een arbeidsmarktbeleid dat in elk geval 
gericht moet zijn op het bevorderen van de gunstige reactiepatronen 
(reorganisatie door verdergaande mechanisering/automatisering, veran
dering van vestigingsplaats), op het zo goed mogelijk beschermen van de 
diversiteit in de vraag naar arbeid en op het afweren van vestigingen die 
de spanning zouden vergroten. Daarnaast zal, zij het waarschijnlijk met 
gering effect, getracht kunnen worden het aanbod van arbeid te vergroten 
(bijv. door vermindering van migratiebelemmeringen, verlaging van 
huurpeil, verbetering van woonklimaat en leefbaarheid, uitbreiding van 
woningvoorraad en verkeerscapaciteit, vergroting van diversiteit in onder
wijs- en andere culturele voorzieningen). 
Het is vooral van grote betekenis, de maatregelen tijdig te treffen, voordat 
een overspanning destructieve trekken gaat vertonen, omdat geen der 
bestuursmaatregelen een snelle noch een grote uitwerking kan hebben. 
Het tijdig afweren van een agglomeratieneiging van ondernemingen, die 
de groei van het arbeidsaanbod overtreft, zal daarom een belangrijk accent 
in zo'n beleid moeten krijgen. Dat vergt, gezien de daarmee gemoeide 
ondernemingsbelangen, een krachtige overheid! 

Uiteraard is een beleid als hier bedoeld, niet gericht tegen het agglomera
tieverschijnsel op zich, dat weliswaar een aantal zelfstandige bezwaren kan 
oproepen, maar anderzijds voorwaarde is voor vele waardevolle maat
schappelijke ontwikkelingen. Een hoge welvaart, zowel als een hoog 
cultuurpeil berusten beide onder meer op een grote maatschappelijke di
versiteit, dat is dus een vergaande arbeidsverdeling met al haar verschijnse
len van differentiatie en specialisatie. Die arbeidsverdeling kan echter al
leen optreden in groepen, die bestaan uit grote aantallen eenheden (indi
viduen) met een zo groot mogelijke onderlinge uitwisselingvan informatie, 
diensten en produkten. Hoe kleiner de gemeenschap, of hoe stroever het 
interne verkeer, des te beperkter moet de arbeidsverdeling blijven. Het 
interne verkeer vraagt om zo kort mogelijke verbindingstijden, dus om in 
beginsel korte onderlinge afstanden, dus om een hoge concentratie van in
woners op een zo klein mogelijk gebied. De grens wordt gevormd door 
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die dichtheid waarbij congestieverschijnselen gaan optreden, die o.m. het 
interne verkeer vertragen maar ook tot milieubederf kunnen leiden. 
Onze verkeers- en communicatietechnieken hebben het areaal vergroot 
waarover snel intensief verkeer mogelijk is, en onze huisvestings- en ge
zondheidstechnieken hebben de mogelijkheid vergroot om dicht opeen te 
wonen zonder acuut milieubederf. Dat vergrootte de agglomeratiemoge
lijkheden en daarmede de voorwaarden voor toenemende diversiteit, wel
vaart en cultuur, die in dunner bevolkte streken met geringer verkeer al
leen al daarom ontbreken. 
Onze opgave is niet agglomeraties te vermijden, maar deze voor congestie 
te vrijwaren door hun intern verkeer te verbeteren en de belasting die zij 
met hun afval op het milieu leggen, te beperken; en voorts door hun groei 
zo te temporiseren dat geen ontwrichtende spanningen optreden zoals bij 
een langdurig de toename van het arbeidsaanbod overtreffende groei van 
de vraag naar arbeid het geval is. 

5. De zwakke arbeidsmarkt 

Ook op een te ruim aanbod van arbeid zullen ondernemingen reageren, 
al zullen zij zich uiteraard daardoor niet bedreigd voelen en het wellicht 

comfortabel vinden. 
Uiteraard zal het loonpeil tamelijk stabiel en relatief laag worden. Op het 
punt van werkorganisatie en personeelsbeleid zal de prikkel tot meer 
kapitaalintensieve produktiemethoden eveneens relatief laag zijn en 
daardoor ook de arbeidsproduktiviteit. Wel zal de ondernemer ruim
schoots gelegenheid hebben tot selectie van personeel: ouderen en minder 
geschikten kunnen gemakkelijk vervangen worden, zodat deze tenslotte 
de meerderheid gaan uitmaken van een tamelijk vast bestand van werklo
zen. Deze 'verbeterde' selectie zal aanvankelijk de arbeidsproduktiviteit 
binnen de ondernemingen doen stijgen; niet uiteraard de arbeidsprodukti
viteit van de gemeenschap als geheel. De schijn van stijgende produktiviteit 
ontstaat slechts doordat de ondernemingen hun 'bad risks' afschuiven naar 
de gemeenschap. Tegelijkertijd echter zal die schijnbare verbetering voor 
de ondernemers de prikkel verzwakken om werkelijke structuurver
beteringen in hun produktiesysteem tot stand te brengen. 
De ondernemer staat voorts minder gebonden tegenover zijn werknemers 
dan deze tegenover hem; het personeelsbeleid zal een meer patriarchale 

inslag houden. 
Pas als de sociale en economische achterstand zo groot wordt dat een 
belangrijk vergrote migratiebereidheid zou ontstaan, zou dit patroon van 
ondernemersgedrag zijn eigen tegenkracht oproepen. 
Wel kan er van andere zijde een evenwichtsfactor komen opdagen, doordat 
het gebied, als tenslotte ook een aanbod van redelijk volwaardige ar
beidskrachten zou ontstaan van voldoende omvang, aantrekkelijk wordt 
voor de vestiging van arbeidsintensieve ondernemingen. In het algemeen 
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zal echter de prikkel tot het toepassen van nieuwe methoden ontbreken, 
en de relatief lage welvaart zal gepaard gaan met een laag peil van di
versiteit en bekwaamheid. Nieuwe vestigingen zullen daarom in hoofdzaak 
gebaseerd zijn op het reeds in de streek aanwezige soort aangeboden ar
beid, en daardoor aan het maatschappelijk patroon weinig anders toe
voegen dan 'meer van hetzelfde'. 

Ook in deze situatie zal dus, zeker naarmate zij langer heeft geduurd, ver
betering slechts langzaam of niet optreden. Hoewel op zichzelf bezien een 
dergelijke situatie vrij stabiel is, zal haar vrijwel gelijkblijvende niveau 
steeds verder achterblijven bij streken die een meer systematische prikkel 
ondervinden. 

6. Het beleid is in een zwakke arbeidsmarkt 

In streken met een te groot arbeidsaanbod lijkt het allereerste beleidsdoel 
te moeten bestaan uit het aantrekken van vestiging van nieuwe onderne
mingen, om dit aanbod op te vangen. 
Daarbij zal men echter moeten bedenken dat tenslotte een groot deel van 
de zich aanbiedende arbeidskracht is gaan bestaan uit degenen die bij de 
selectie door de reeds aanwezige bedrijven zijn uitgevallen: de ouderen en 
de minder geschikten. Wel zouden zij bij een gunstiger arbeidsmarkt voor 
een deel in de ondernemingen werkzaam gebleven zijn, maar dan uiteraard 
verspreid tussen andere werknemers en meestal in ondernemingen waar 
men hen kent en aanvaardt. Als voornaamste bron van een nieuwe onder
neming komen zij echter niet in aanmerking; de nieuwe vestiging zal zijn 
personeel moeten betrekken uit de reeds gevestigde ondernemingen of uit 
het aanbod van nieuwe jonge werknemers. Het overgrote deel van de ar
beidsreserve zal op zijn best pas zeer geleidelijk weer in het arbeidsproces 
opgenomen kunnen worden, in functies die zo goed mogelijk aan hen zijn 
aangepast. Met andere woorden: als na een langdurige slapte het selectie
proces zich heeft doorgezet is een vrijwel onomkeerbare toestand ontstaan. 
Het beleid moet daarom niet allereerst worden gericht op verlaging van 
de aanwezige werkloosheid maar zal ertoe moeten strekken om het proces 
van voortijdig terzijde schuiven van zwakkere werknemers te onderbreken. 
Dat kan alleen door de reeds bestaande ondernemingen die zich zo com
fortabel op de arbeidsmarkt genesteld hebben tegen relatief lage lonen, 
onder een regime van straffere concurrentie op die arbeidsmarkt te bren
gen. Dat kan niet of nauwelijks plaatsvinden door vestiging van arbeidsin
tensieve bedrijven die meestal eveneens op een lage loonvoet zijn aangewe
zen. De nieuwe ondernemingen zullen echter relatief hoge lonen moeten 
opbrengen. Dat betekent dat zij ofwel kapitaalintensief moeten zijn, ofwel 
bijzonder geschoolde vaklieden tewerk moeten stellen. In beide gevallen 
leidt dit ertoe dat zij van de plaatselijke markt slechts relatief geringe 
aantallen, maar dan wel van de best gekwalificeerde werkenden zullen 
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afromen en overigens werkkracht zullen moeten importeren. Door ener
zijds de vraag naar hoger gekwalificeerde, goed betaalde arbeid te vergro
ten en anderzijds met verbeterde opleidingen aanbod te kweken, en deze 
'injecties' aan de ondernemingszijde enige tijd voort te zetten komt het 
proces op gang dat via schaarsere en duurdere arbeid leidt tot verbeterde 
organisatie en verhoogde arbeidsproduktiviteit; daarmee komt dan tevens 
een zekere rem op het al te gemakkelijk naar gemeenschapsvoorzieningen 
verbannen van werknemers die beperkingen vertonen: hun 'resterende' ar
beidsvermogen behoudt in een regime van arbeidersschaarste wat beter 
zijn marktwaarde. 

7. Gebrek aan diversiteit 

Intussen werkt het mechanisme dat leidt tot uitstoting van oudere en 
minder geschikte werknemers ook in een gespannen arbeidsmarkt, zij het 
in veel geringere omvang. Het loopt daar niet via een geleidelijke selectie 
door uitwisseling tussen ondernemingen en arbeidsreserve; daarvoor is de 
reserve te klein, en dus ook de kans een zwakkere werknemer 'in te ruilen' 
voor een betere. 
Op de gespannen arbeidsmarkt ontstaat echter hetzelfde effect schoks
gewijs bij reorganisaties en bedrijfssluitingen, en bij individuele ontslagen 
wegens ongeschiktheid. Van het daarbij vrijkomende werknemersbestand 
blijven de ouderen, de slecht opgeleide of de moeilijk nog opleidbare en 
de slecht aangepaste werknemers ondanks de algemene personeels
schaarste over. Hetzelfde ziet men bijv. in de Verenigde Staten waar bij 
hoogconjunctuur, arbeidsschaarste en hoge loonvoet niettemin een om
vangrijk bestand van langdurig werklozen is ontstaan, vooral gevormd uit 
de vele slecht opgeleide en slecht geïntegreerde immigranten en negers. 
In de Randstad Holland begon omstreeks 1970 eenzelfde verschijnsel van 
langdurige werkloosheid van oudere of anderszins in hun mogelijkheden 
beperkte werknemers zich af te tekenen: het zeer kleine werklozenbestand 
bestond daar voor een groot deel uit zeer moeilijk herplaatsbaren. 
De oorzaak van dit op het eerste gezicht verrassende verschijnsel, dat bijv. 
ook de herplaatsing van gedeeltelijk invalide geworden werknemers 
belemmert, ligt in de toenemende graad van perfectie, zowel uit het ge
zichtspunt van efficiency als uit dat van technologische ontwikkeling, die 
gevergd wordt van ondernemingen die zich onder scherpe concurrentie 
moeten handhaven. 
Het een en het ander leidt er tezamen toe dat van de in zulke ondernemin
gen werkende mensen een hoog niveau van wendbaarheid, van aanpas
baarbeid en van bestand-zijn tegen mentale druk verlangd wordt. 

Dit conglomeraat van elkaar tot steeds hogere prestaties opjagende onder
nemingen in felle concurrentie heeft weliswaar een onmiskenbare stoot 
gegeven aan de economische groei, maar zal op den duur wellicht slechts 
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toegankelijk blijven voor bijzonder goed geselecteerde, en voor deze harde 
wijze van bestaan getrainde werknemers. De vraag rijst of daarnaast in de 
sectoren van de dienstverlening en de kleinere secundaire produktiebedrij
ven voldoende werkgelegenheid zal blijven bestaan voor diegenen die niet 
aan deze hoge eisen kunnen (blijven) voldoen. Zoniet dan brengt de 
gestegen welvaart een bijzonder verscherpt probleem met zich mee inzake 
de verdeling van dat verhoogde nationaal inkomen. 

Een ander daarmee verband houdend gevaar zou kunnen zijn dat een 
scherpe scheidslijn ontstaat tussen hen die geschikt en eligibel zijn voor de 
moderne onderneming en de 'anderen', minder wendbaar, minder belast
baar, minder geschikt. Vooral als die scheidslijn zou samenvallen met 
raciale, culturele of taalscheidingen, wordt een ontplofbare toestand 
geschapen, zoals in de V.S. en in Zuid-Afrika nu al het geval is. 
Het overmatig importeren van gastarbeiders zou de ontwikkeling van ons 
land in dezelfde richting beduidend kunnen versnellen. 
In zekere zin is het mogelijk dat de wal het schip zal keren: dat nl. het tekort 
aan mensen die duurzaam in staat zijn aan de hoge eisen van de moderne 
ondernemingen te beantwoorden, de ontwikkeling van die ondernemingen 
vanzelf zal afremmen en beperken. Bovendien is er, vooral onder jonge 
mensen, een zichtbaar afnemende neiging om zich aan het door de onder
nemingen gevraagde menstype te conformeren. 
Over deze ontwikkeling is weinig te voorspellen; in elk geval kan de duur
zame noodzaak ontstaan om werkverbanden te scheppen voor de uit
geselecteerde werknemers, en dan niet alleen voor gepensioneerden en 
gedeeltelijk invaliden, maar voor allen die zich niet (meer) willen of kun
nen conformeren met het perfectionisme van de moderne onderneming. 
De behoefte aan dergelijke werkverbanden is er natuurlijk nu al voor 
diegenen die door de jongste structurele en incidentele veranderingen uit
geselecteerd zullen blijven; wat wij betogen is echter dat dit verschijnsel 
permanent kan gaan bestaan en dan om een systematische oplossing 
vraagt. Het is tenslotte te dwaas om menselijke creativiteit en produkti
viteit te blijven verspillen op de schaal, waarop wij daarmee vandaag bezig 
zijn. 
Het zal een van de taken van een regionaal arbeidsmarktbeleid zijn om 
deze ontwikkelingen kritisch te volgen, en zonodig het ontstaan van 
'alternatieve' (niet alleen beschutte of beschuttende) werkgelegenheid te 
stimuleren. Dit is dan een meer specifieke vorm van de zorg voor diversiteit 
op de arbeidsmarkt en van het vermijden van monocultures. 

8. Samenvatting beleidsdoelen 

De arbeidsmarkt, waar wij over spreken, is een abstractie. In feite gaat 
het om een bijzonder aspect van een menselijke samenleving, nl. om het 
opnemen van mensen in georganiseerde samenwerkingsverbanden tegen 
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betaling van geregeld loon. Sommige verschijnselen die zich daarbij voor
doen, zijn weer te geven met termen als vraag, aanbod en prijsvorming, 
en laten zich op grote schaal analyseren op dezelfde wijze als in de econo
mie gebeurt ten aanzien van overeenkomstige verschijnselen op andere 
'markten'. Intussen gaat het om levende mensen, geplaatst in het kader 
van een complete samenleving, die zich afspeelt in een biologisch milieu. 
Voor die levende mensen is de loonarbeid een middel om zinvol te bestaan 
in zinvolle relaties met hun medemensen, en tevens een middel om aandeel 
te krijgen in de stroom van mogelijkheden die milieu en samenleving, mede 
door hun arbeid, bieden. Een middel, een belangrijk middel, maar niet 
het enige. Zeer veel voor onze samenleving onmisbare arbeid wordt niet 
tegen loon of winst verricht, zowel in huishoudingen als in andere organisa
ties: verenigingen bijv. en politieke partijen, maar ook in losser verband 
als burenhulp of als uiting van burgerzin. 
Ook die soorten arbeid geven zin aan persoonlijk leven en interpersoon
lijke relaties. Daarnaast kan ook anders dan met (als contraprestatie voor 
arbeid verworven) geld een aandeel in de stroom van maatschappelijke 
mogelijkheden worden verkregen: de vrije milieugoederen zonder geld, 
en andere, betaalde goederen en diensten met geld, verkregen door her
verdeling van inkomsten zoals bijstanduitkeringen en sociale uitkeringen. 
Het onder de term 'arbeidsmarkt' samengevatte sociale verkeer is dus 
slechts een onderdeel van het samenlevingspatroon; dat zal bedacht 
moeten worden zodra de ondernemingsgewijze produktie probeert zgn. 
'verborgen reserves' aan te boren, bijv. onder gehuwde vrouwen of andere, 
schijnbaar leeglopende groepen. Hun bezigheden, ook al worden zij niet 
uitdrukkelijk beloond en al tellen zij dus ook niet mee voor de optelsom 
van het nationaal inkomen, leveren toch ook een bijdrage tot de totale 
samenleving die niet zonder meer als een soort onkruid mag worden uit
gewied. 
Eenzelfde uitputting van buiten de arbeidsmarkt werkzame samenle
vingskrachten kan ontstaan door overmatige inschakeling in ploegendien
sten; daardoor worden heel wat activiteiten in ander dan ondernemingsver
band gedraineerd. Hetzelfde effect ontstaat door het al te zware accent op 
beroepsarbeid en beroepsinkomen, zowel als bronnen van maatschap
pelijke status als door de suggestie dat de buiten de (vaak gespannen en 
maximaal benutte) beroepstijd liggende uren voor 'consumptie' bestemd 
zijn. 
Zelfs echter met deze beperkingen blijft het deel van het sociale verkeer 
dat wij onder de term 'arbeidsmarkt' samenvatten, uiterst belangrijk en 
van fundamentele betekenis voor onze samenleving, ook in andere dan 
strikt economische aspecten. Een arbeidsmarktbeleid zal zich dit totale 
menselijke karakter van de te besturen 'markt' steeds voor ogen moeten 
houden, door alle abstracties heen. 
Ook in economisch-analytische zin is de arbeidsmarkt een uiterst complexe 
zaak. Het aantal mensen dat voor bepaalde functies in bepaalde diensten 
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of ondernemingen in aanmerking kan komen, of wil komen is beperkt door 
aanleg, karakter, opleiding, ervaring, taal, cultuur en woongebied. 
De arbeidsmarkt als geheel bestaat slechts als een statistische samenvatting 
van een onnoemelijk aantal min of meer met elkaar verbonden en elkaar 
doorkruisende naar functie en gebied onderscheiden deelmarkten. Het
zelfde geldt, in een maar nauwelijks geringere graad van abstractie, voor 
een regionale arbeidsmarkt. 

In het voorgaande stelden wij doelen en middelen voor een regionaal ar
beidsmarktbeleid afhankelijk van de aard, omvang en duur van overspan
ning of 'onderspanning'. In de overspannen arbeidsmarkt: 

bevordering van automatisering; 
bevordering van ondernemingsmigratie uit de overspannen markt 
weg; 
wegnemen van sociale belemmeringen tegen immigratie, in het woon
en leefklimaat; 
afweren van arbeidsintensieve vestigingen en investeringen; en 
afweren van industriële monocultuur, en zorg dragen voor diversiteit 
in werkgelegenheid ook door behoud van zwakkere, 'alternatieve' 
bedrijfsvormen. 

In de onderspannen arbeidsmarkt: 
naast infrastructurele verbetering en investeringsfaciliteiten vooral: 

aantrekken van hoogwaardige vestigingen die hoge kwaliteit arbeid 
tegen hoog loon vragen; en 
aanzetten van agglomeratiekernen. 

9. Beleidsinformatie 

Een dergelijk beleid vraagt uiteraard informatie als indicator voor de 
besturing. De thans beschikbare informatie is daarvoor te grof en te een
zijdig, te zeer afkomstig uit perioden waarin onze problemen vooral 
bestonden uit een langdurige en onmatig hoge werkloosheid. De informa
tie die vooralsnog beschikbaar is, bestaat uit de aantallen werklozen, 
ingeschreven bij de arbeidsbureaus en onderverdeeld naar geslacht, be
drijfstak en regio, soms naar leeftijd, opleidingsniveau en al dan niet slechte 
bemiddelbaarheid. 
Daarnaast kennen wij in de eerstgenoemde onderverdeling de 'openstaan
de aanvragen' van werkgevers. 
Alleen al op de kwaliteit van deze cijfers is veel aan te merken: zij vertegen
woordigen niet de actuele vraag naar arbeidsplaatsen bij de werknemers 
en nog minder de actuele vraag naar werknemers bij de ondernemingen. 
Zeer veel immers van de laatste vraagfactor en zij het in wat mindere mate 
ook bij de vraag naar arbeidsplaatsen, speelt zich af buiten de registrerende 
arbeidsbureaus om, terwijl ook de kwaliteit van het wederzijdse aanbod 
in belangrijke mate buiten zicht blijft. Ten zeerste ontbreekt, naast de 
indeling der vragende ondernemingen (of der laatste werkgevers) in 
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bedrijfstakken, een indeling der werknemers en aangeboden functies naar 
beroepsgroepen. Of de zgn. 'openstaande aanvragen' actueel zijn, en hoe
veel (of hoe weinig) zij van de werkelijke vraag naar werknemers represen
teren, is geheel onduidelijk, en die onduidelijkheid neemt toe naarmate 
de vraag zich op hogere beroepsgroepen richt. Het feit dat de 'geregistreer
de openstaande vraag' globaal gezien een duidelijk verband in het verloop 
van de tijd toont met de omvang van de geregistreerde arbeidsreserve, kan 
verklaard worden met de veronderstelling dat de afwijkingen tussen 
werkelijke vraag en geregistreerde vraag een vrij constant karakter zouden 
kunnen hebben. Dat maakt het bedoelde cijfer echter toch, zelfs als die 
veronderstelling juist zou blijken, niet geschikter voor enig ander dan een 
zeer globaal gebruik. 

Tot het beeld van de arbeidsmarkt behoort ook het overzicht van de 
feitelijk vervulde functies, en de feitelijk daarin verdiende lonen; zij die 
werken, vormen een belangrijk deel van de potentiële, of soms actuele 
vraag naar andere arbeidsplaatsen, en ander loon. 
Een bekende klacht is het ontbreken van inzicht in de nabije wensen van 
ondernemingen, maar ook van zich binnenkort aanbiedende werknemers. 

Informatie, vallende onder deze categorieën, is essentieel voor het voeren 
van een actief regionaal arbeidsmarktbeleid, zowel in kwalitatieve als in 
kwantitatieve zin. Het ontbreken van dergelijke informatie is oorzaak van 
het ontbreken van inzicht en begrip in het functioneren van zowel de ar
beidsmarkt als het loonvormingsmechanisme. Hoe anders is het te verkla
ren dat uiterst respectabele economen, wijzende op vrijwel constante 
werkloosheidscijfers, tot de conclusie komen dat de loonvorming niet meer 
afhankelijk is van de werkloosheid, en dus (daar zit dan de denkfout) niet 
van de toestand op de arbeidsmarkt, en dat dus de loonvorming buiten de 
markt om door de overheid bestuurd kan worden? Voor wie de situatie 
op de arbeidsmarkt ervaart, niet vanuit een hoogleraarsstudeerkamer, 
maar bijv. vanuit het kantoor van een personeelschef is het maar al te 
duidelijk dat de officiële informatie over 'de stand van de arbeidsmarkt' 
geen enkele relevante informatie over de werkelijkheid geeft. Dus is zij 
ook onvoldoende voor besturing! 
Met de huidige toerusting der arbeidsbureaus gaat slechts een beperkt 
gedeelte van de 'bewegingen' op de arbeidsmarkt door hun handen, en is 
dus ook hun geschiktheid als registratie-apparaat fundamenteel beperkt. 
Wil deze registratiefunctie bruikbare informatie opleveren, dan zullen de 
arbeidsbureaus op alle beroepsniveaus moeten uitgroeien tot de belang
rijkste 'makelaar'. Dat betekent een vertrouwensfunctie voor onderne
mers en werknemers beide, gegrond op deskunkigheid en dienstverlening. 
Het bereiken van die positie zal een nogal ingrijpende reorganisatie vergen 
en vrij veel tijd. 
Totdien zal de aanvullende informatie vooral moeten berusten op geregel
de enquêtering, met alle bezwaren van dien. 
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S. VAN DER WERF 

Ontwikkelingshulp: 
waan en werkelijkheid 

Het zijn Engelse en Amerikaanse economen geweest die ruim 25 jaar 
geleden voor het eerst het woord 'onderontwikkeld' gebruikten. Sindsdien 
heeft de term een geweldige opgang gemaakt en de meest verscheidene 
- dikwijls vage - voorstellingen worden eraan verbonden. Onderontwik
keldheidis het affiche van het hongerige 'derdewereldkind' dat u aanstaart 
vanaf muren en uit kranten. Het is er om u - midden in uw consumptie
maatschappij - eraan te herinneren dat u even wat tijd moet vrijmaken 
om een bedrag over te maken dat u anders gebruikt zou hebben aan één 
van de vele - op zich onnutte -bestedingen die u dagelijks doet. Goedwil
lende mensen putten zich uit om u duidelijk te maken dat de kloof tussen 
rijk en arm alleen maar groter wordt. Zij bezweren particulieren en 
regeringen hier iets aan te doen, hiertegen te strijden door het oprichten 
van tekenen van internationale solidariteit. 
Staatslieden accentueren in hun redevoeringen de honger en de armoede 
waaronder verre landen gebukt gaan. Ze roepen hun medeburgers op zich 
de gevaren voor ogen te stellen die deze 'in beweging zijnde volkeren' 
vormen. 
Ondanks de tegenstribbelingen van enkele egoïstische belastingbetalers 
('moeten onze belastingcenten daarvoor worden gebruikt?') vertonen de 
begrotingen van Noord-Amerika en de landen van West-Europa belangrij
ke hoofdstukken voor ontwikkelingshulp. 
Hoewel deze bedragen niet meer vertegenwoordigen dan ongeveer 0,5% 
van het bruto nationale inkomen van de rijke donorlanden zijn ze aan de 
andere kant niet te verwaarlozen, als men ze wil zien als het resultaat van 
de inspanning van een klein aantal goedgeefse geesten. 

Het is gebruikelijk geworden de hulp die de 'ontwikkelde' landen bieden 
aan de 'ontwikkelings'landen, voornamelijk te zien als een gevolg van het 
feit dat de publieke opinie in de rijke landen eindelijk heeft ontdekt in wat 
voor deerniswekkende toestand de mensen van de derde wereld zich be
vinden. 
Het lijkt dus voor de hand te liggen deze bewustwording toe te schrijven 
aan de inspanningen van hen die gedurende meer dan twintig jaar hebben 
geprobeerd duidelijk te maken dat de landen van Afrika, Azië en Latijns-
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Amerika praktisch kansloos zijn er bovenop te komen zonder de hulp van 
de grote (rijke) mogendheden. Men is eveneens in dit verband geneigd tot 
de conclusie dat, alhoewel nog onvoldoende en dikwijls slecht verdeeld, 
de gegeven hulp een duidelijk bewijs is van de goede wil die er bestaat tus
sen de volkeren en dat die hulp van enkelen - zelfs binnen het huidige 
gegeven kader - niet noodzakelijkerwijs tot mislukking is gedoemd. 
Hoe hartverwarmend sommige hulp ook mag zijn, bovenstaande over
wegingen geven slechts een gedeeltelijk beeld van de werkelijkheid. 

De meningsvorming in Amerika en West-Europa is niet alleen een gevolg 
van de indrukwekkende beroerdheid van de feiten waarmee het publiek 
werd geconfronteerd, noch van de niet aflatende ijver waarmee de voor
standers van hulp de treurige werkelijkheid afschilderen. Ondanks alle 
acties die er gedurende meer dan een eeuw zijn gevoerd om tot een 
bepaalde meningsvorming over deze problemen te komen, moet men 
heden vaststellen dat de invloed die ze hebben gehad, uiterst gering is 
geweest. Omdat ze deze armoede en tenachterstelling zagen als gevolgen 
van het imperialisme en koloniale uitbuiting, moesten ze het hoofd wel 
stoten aan de vele en machtige verdedigers van het koloniale imperialisme. 
Deze laatsten hadden de tendentie de nadelige gevolgen van het koloniale 
systeem te minimiseren. In dienst van de grote belangengroepen, gesteund 
door het leger, bewierookt door kerk en universiteit, gepropageerd door 
school en pers, had de koloniale ideologie een dergelijke macht dat de anti
koloniale beweging slechts invloed kon uitoefenen op een klein gedeelte 
van de linkse partijen. 

Hoe nu te verklaren dat sinds 1945 de veroordeling van honger en armoede, 
tot dan gesmoord door de argumenten van het kolonialisme, een steeds 
grotere weerklank vonden? Tenslotte zijn de landen die men algemeen 
onder de noemer 'onderontwikkeld' brengt, en waarvan men nu in schrille 
kleuren de moeilijkheden op allerlei terrein weet af te schilderen, juist die 
landen die vroeger hebben 'genoten' van een koloniaal bestuur. 
Het is duidelijk dat deze nieuwe opinie niet zomaar spontaan uit de lucht 
is komen vallen. Het is het resultaat van een geleide actie via de massa
media, gesteund door regeringen en invloedrijke groeperingen. Deze 
bewustwording van het publiek heeft de allure aangenomen van het zich 
bewust worden van een schandaal. Een schandaal georganiseerd door hen 
die de massa-media beheersen en daarmee de publieke opinie vormen. 
Het opvallende hierbij is dat dit nauwelijks heeft geleid tot veroordeling 
van het kolonialisme, hetgeen alleszins duidelijk wordt wanneer men 
begrijpt dat deze acties worden geleid door dezelfde groeperingen die 
vroeger min of meer waren geïnteresseerd in het koloniale systeem. 
Ogenschijnlijk lijkt de oude koloniale conceptie voorgoed voorbij. De 
grote pers, de internationale lichamen, de leiders van grote zaken, ambte
naren en regeringsvertegenwoordigers veroordelen slag om slag de armoe-
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de in de derde wereld, maar toch altijd in termen die zeer sterk verschillen 
van die welke bij de anti-kolonialen worden gebruikt. 
Natuurlijk gaat men niet geheel stilzwijgend voorbij aan de excessen die 
in de koloniale periode hebben plaatsgevonden, maar de nieuwe voor
vechters van de menselijke solidariteit leggen veel meer de nadruk op de 
'traditionele structuren', de schrielheid van de gronden of de enorme 
vruchtbaarheid van de bevolkingen van de derde wereld, dan op de 
economische, sociale en politieke structuren die de kolonisatoren hebben 
nagelaten. 
Bovendien heeft men het idee van de armoe in de derde wereld direct ver
bonden met dat van hulp: onderontwikkeldheid met dat van ontwik
kelingshulp. 
Deze ontwikkelingshulp, die zich met alle moderne middelen van mas
sacommunicatie aan het publiek heeft opgedrongen, zou beschouwd kun
nen worden als het essentiële element van een 'dekolonisatie' -ideologie 
die op haar beurt opvolger is van het klassieke kolonialisme. 
Het dekolonisatieproces was complex. In hoofdzaak was ze een direct ge
volg van de pressie uitgeoefend door de in beweging geraakte gekoloni
seerde volken, maar ook en in haast niet mindere mate een gevolg van de 
rivaliteit onder de koloniale mogendheden en zeker ook van de pres
siepolitiek van de grote handelsbelangen om koste wat het kost hun 
belangen te beschermen en te handhaven tegen alle dreigende politieke 
veranderingen in. 
In dit verband is het misschien niet onbelangrijk te constateren dat het idee 
van ontwikkelingshulp in de westerse landen niet overal tegelijkertijd is 
ontstaan. Amerika had in dezen een voorsprong van ettelijke jaren op de 
landen van West-Europa. Dit was uiteraard niet zonder samenhang met 
de politiek van het State Department en van de grote Amerikaanse bedrij
ven die op wereldschaal werken. 
Het accentueren van de problemen van de derde wereld was nl. een goed 
bruikbaar argument tegen de isolationistische tendensen in het Ameri
kaanse volk. Behalve dat, verstevigde het de indruk van de voortzetting 
van een zeker traditioneel geworden Amerikaans anti-kolonialisme. Bo
vendien diende de Amerikaanse kritiek op de imperialistische mogend
heden - Engeland, Frankrijk en Nederland - niet alleen om markten die 
in Amerikaanse ogen te lang een uitsluitend Europees monopolie waren 
geweest, te openen, maar ook om de Amerikaanse politieke invloed op 
de nieuwe staten in de V.N. te waarborgen. En tenslotte is door Washing
ton ontwikkelingshulp sinds lange tijd beschouwd als een van de middelen 
'om een dam op te werpen tegen het communisme'. Driekwart van het 
huidige totale bedrag aan Amerikaanse subsidies (los van Zuidoost-Azië) 
is bestemd voor het gebruik en op peil houden van de uitrusting en wapens 
die al eerder zijn verstrekt. Het ziet er dan ook naar uit, dat de V .S. voor 
onbepaalde tijd zullen moeten voortgaan deze subsidies te verstrekken, 
zonder overigens de zekerheid dat dit zalleiden tot een verhoogde capaci-
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teit van de nationale strijdkrachten.' De Verenigde Staten besteden 
jaarlijks $ 6,5 miljard aan buitenlandse hulp, waarvan 52% rechtstreeks 
verband houdt met de oorlog in Viëtnam. 
De Amerikaanse invloed in de V.N. en haar diverse organen zoals FAO 
en UNESCO is niet gering en het zijn deze lichamen die een belangrijke 
rol spelen bij de opinievorming omtrent de problematiek van de onderont
wikkeldbeid en het ontwerpen van een politiek van ontwikkelingshulp. 
In Engeland, Frankrijk en Nederland, waar het klassieke kolonialisme veel 
sterker was en waar bepaalde economische machten zich inspanden om tot 
elke prijs hun politiek-economische invloed in bepaalde ontwikkelingslan
den te handhaven, begonnen de acties op het thema van ontwikkelingshulp 
veellater dan in de V.S. Maar toen ook daar duidelijk werd, dat de gang 
van de historie niet meer was te keren, begon men vanuit zekere zaken
milieus en regeringskringen propaganda te voeren voor ontwikkelingshulp. 
De politiek van ontwikkelingshulp en coöperatie nam de plaats in van de 
oude koloniale relatie, welke in officiële redevoeringen snel werd veroor
deeld als zijnde van een voorbij tijdperk. 
Het belang dat de rijke landen hebben bij ontwikkelingshulp is geen ge
heim. Zij biedt aan de ex-koloniale en andere rijke mogendheden de 
mogelijkheid haar vroegere politieke en culturele (vooral Frankrijk) 
banden te handhaven en zich te voorzien van klanten die tijdens stem
mingen in internationale organisaties van nut kunnen zijn. 
Voor het zakenleven betekent ontwikkelingshulp het handhaven en even
tueel uitbreiden van de economische (monopolie )positie die men in de ex
koloniale gebieden inneemt. Het is in dit verband niet voor niets dat giften 
en leningen meestal moeten worden besteed in de donorlanden. De grote 
aannemingsmaatschappijen maken een niet onbelangrijk deel van hun 
winsten in de landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika dank zij de 
'hulpverlening' die deze landen uit Europa en Amerika ontvangen. Gezien 
de meestal zwakke financiële positie van deze landen zouden dergelijke 
contracten uitgesloten zijn wanneer ze niet op de een of andere manier 
vanuit de rijke landen werden gefinancierd, welke laatste dikwijls direct 
of indirect de bedragen overmaken aan de grote firma's. 
Begin 1971 gaf minister Udink 50 miljoen gulden aan ontwikkelingshulp, 
verdeeld over vijf jaar, aan Kenya, een van de Nederlandse 'concentratie
landen'. Het geheel had de vorm van 5000 stuks Nederlands vee (Fries of 
ander stamboekvee). Kenya krijgt dus 5000 koeien, die echter alleen met 
veel extra kosten goed te onderhouden en misschien rendabel te maken 
zijn. Die extra kosten moet Kenya uiteraard uit haar eigen budget bedrui
pen. De Nederlandse vee-export heeft een niet te versmaden order gekre
gen en de Nederlandse vervoermaatschappijen idem dito, of dit nu de KLM 
of Martin Air zal zijn, want de beesten moeten door de lucht worden ver
voerd. Tot zover dit voorbeeld dat met tientallen uit Nederland en andere 

• Buitenlandse hulpverlening door de V .S. in de jaren zeventig Rapport R. A. Peterson 1970. 
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landen zou zijn uit te breiden. Het hoeft dus geen verwondering te wekken 
dat de organisaties die ontwikkelingshulp propageren over grote mogelijk
heden beschikken. De kringen die belang hebben bij deze ontwikkelings
hulp zullen niets nalaten om de belastingbetaler van hun goed gelijk te 
overtuigen en ervoor te zorgen dat er van die kant geen oppositie komt. 
Daarvoor is het niet onnut dat de massa-media het publiek regelmatig 
voorzien van beelden en verhalen over de schrikbarende toestanden in de 
ontwikkelingsgebieden, hiermee oproepende tot liefdadigheid en solidari
teit. 

Het zou een oversimplificering zijn in de belangstelling voor ontwikkelings
hulp slechts het directe financiële winstbejag als uitsluitend motief te zien. 
Het is meer dan een enkel resultaat van een 'brain-trust'. Allerlei groepe
ringen - elk met zijn eigen, dikwijls verschillende motivering - hebben 
zich tot een soort ontwikkelingsfront samengevoegd. 
Sommigen sloten zich aan zonder zich goed te realiseren wat hen onder
scheidde van de lieden die voor een belangrijk deel de massa-media finan
cieren en oriënteren. (We dienen hierbij buiten de zeer specifieke Neder
landse verhoudingen op het gebied van radio en televisie te rekenen.) 
Anderen vonden hier een publiek dat ze tot nu toe niet hadden kunnen 
bereiken in hun veroordeling van het kolonialisme. De Katholieke Kerk 
realiseerde zich, dat ook zij om redenen haar eigen, over moest gaan tot 
veroordeling van armoede en honger, die op deze aarde drie van de vier 
mensen treft. Het gaat hier dus om een samengaan van verschillende en 
dikwijls tegengestelde motieven. 
Eenmaal gelanceerd, ontsnapte de beweging voor ontwikkelingshulp 
gedeeltelijk aan de controle van hen die haar min of meer hadden opgezet 
en de begin-impulsen hadden gegeven. 
Op een even onduidelijke wijze zijn bovendien de ideeën van meerdere 
politieke leiders uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die zich tegen een 
Amerikaanse hegemonie en de voortzetting van koloniale dominatie ver
zetten, in deze ontwikkelingshulpbeweging geïntegreerd. Vanaf het begin 
vaag, heeft deze ideologie gedurende de 25 jaar van haar bestaan een aantal 
veranderingen doorgemaakt, soms van deformatief karakter, maar even
eens belangrijke steun ontvangen. Deze laatste staat lijnrecht tegenover 
de neo-kolonialistische elementen die sterk verbonden waren met het 
ontstaan van ontwikkelingshulp. 
Deze ingewikkelde evolutie heeft in meer dan twee decades ertoe bijgedra
gen, dat in Europa en Noord-Amerika zich een idee - hoewel nog steeds 
confuus en oppervlakkig - heeft gevormd over het bestaan van een zeer 
ernstig wereldprobleem. Het gevolg is geweest, dat momenteel een belang
rijk aantal Europeanen en Noordamerikanen zich bewust is geworden dat 
het 'immoreel' en gevaarlijk is dat drie op de vier mensen honger lijden. 
Wat echter de diepste achtergronden en redenen van deze armoede en 
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honger betreft en nog veel meer wat de voornaamste oplossingen betreft 
leeft het publiek nog steeds in verwarring. 

Verspreiding van verwarring 

Het is gewoonte geworden journalisten en hen die de massa-media leiden, 
van allerlei zaken de schuld te geven. In feite hebben zij in het geval van 
ontwikkelingshulp niets anders gedaan dan het verspreiden van een ver
warring die bij de deskundigen op het gebied van ontwikkelingshulp 
bestaat. 
Het is op zijn minst vreemd dat de economisten, die voortdurend gebruik 
maken van het woord 'onderontwikkeld', nauwelijks hebben getracht zich 
te verstaan over een definitie die de oorzaken van dit fenomeen zou hebben 
blootgelegd. Men kan nu wel twintig definities van onderontwikkeldheid 
naast elkaar zetten, die impliciet of expliciet refereren aan factoren die ge
heel van elkaar verschillen. Sommige schrijvers gebruiken de term zonder 
aan te geven welke waarde ze haar toekennen. Soms wordt dezelfde term 
in één artikel gebruikt voor tegengestelde waarden. 
Deze verwarring bij de economisten is temeer verwonderlijk waar het 
woord 'onderontwikkeld' theoretisch betekent: een geheel van concrete 
werkelijkheden op grond waarvan men het nodig vindt te reageren. Vijfen
twintig jaar lang hebben de economisten plannen gemaakt om de 'onderont
wikkeldheid' te bestrijden. Belangrijke financiële middelen zijn hun ter 
beschikking gesteld door allerlei landen. Onder auspiciën van de V .N. heb
ben vele landen zich verenigd om de grote lijnen van de internationale 
strategie in deze strijd vast te stellen. Dat wil zeggen dat er een conceptie 
van onderontwikkeldbeid zou moeten zijn vastgesteld om als instrument 
bij uitstek gebruikt te worden ter analyse en interventie. De onnauwkeurig
heid is echter, in plaats van te zijn verdwenen, eerder toegenomen, een 
ontwikkeling die zich nog verder lijkt te accentueren. 

Ontwikkeling waartoe? 

Het woord 'onderontwikkeld' impliceert een inferioriteit. Maar inferieur 
aan wie? aan wat? In vergelijking met wie of wat? Een duidelijk antwoord 
op deze vragen is uitgebleven. Tot op zekere hoogte kan deze verwarring 
worden verklaard door de historische condities die de verbreiding van het 
idee van onderontwikkeldbeid hebben begeleid. 
Zoals we al zagen, was het wenselijk voor bepaalde leidende groepen die 
de acties voor ontwikkelingshulp organiseerden, dat de publieke opinie 
haar aandacht richtte op de problemen van honger en armoede en dat een 
fractie van de nationale begrotingen ter leniging van die nood werd be
steed. Maar voor diezelfde milieus was het in het geheel niet wenselijk, 
dat de basismoeilijkheden in die landen grotendeels zouden worden 
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gedetermineerd als gevolgen van een voortzetting van het kolonialisme of 
een versteviging van het neo-koloniale type. 
Het komt misschien excessief voor een dergelijke grote plaats toe te kennen 
aan de politieke motivaties wat betreft de ideologie van de onderontwik
keldheid. Verwaarlozing van dit punt zou echter een grove onderschatting 
zijn van het politieke streven dat ten grondslag ligt aan ontwikkelingshulp 
en van het feit dat vele Amerikaanse economisten niet alleen theoretici 
van de onderontwikkeldbeid zijn maar tevens van zeer dichtbij - dikwijls 
op het hoogste niveau - deelnemen aan de oriëntatie van de Amerikaanse 
buitenlandse politiek, alsmede het bepalen van strategische beslissingen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de rol gespeeld door W. W. Rostow, die 
niet alleen de 'Stages of economie growth' aangaf- een bestseller, die voor 
de Amerikaanse editie als ondertitel had 'een anti-communistisch mani
fest' - maar tevens de raadsman was van de Amerikaanse president, 
speciaal wat betreft de politieke en militaire operaties in Viëtnam en 
Latijns-Amerika. 
Het handhaven van dit abstracte relatieve karakter van de uitdrukking 
'onderontwikkeldheid' heeft het mogelijk gemaakt in voldoende vage 
termen te kunnen blijven spreken over de armoede, zodat de specifieke 
en van eerste belang zijnde problemen van Azië, Afrika en Latijns-Ameri
ka worden weggewerkt achter een rookgordijn van geheel verschillende 
fenomenen. Het totaalbeeld is hierdoor dermate heteroeliet geworden, dat 
een duidelijke analyse van de consequenties van het imperialisme in de 
derde wereld steeds gemakkelijker is weg te werken. 

Werkelijkheid anders 

Deze theoretische beschouwingen lijken vér verwijderd te zijn van de 
problemen van hulp. 'Wat is het nut', zeggen sommigen, 'lang en breed 
te praten over een definitie van onderontwikkeldheid?' Is het niet veel 
belangrijker aan de arme landen een zo uitgebreid en groot mogelijke hulp 
te verlenen? Zeker, zeggen anderen, de hulp aan ontwikkelingslanden is 
niet zonder fouten: de grote mogendheden gebruiken het als pressiemid
del, de grote zaken profiteren ervan. Maar, zeggen ze, de ontwikkelings
landen hebben er ondanks alles tot op zekere hoogte toch voordeel van. 
In de arme landen is de bevolkingstoename groot. Daarentegen worden 
de produktiemogelijkheden, het aantal deskundigen, het voorhanden 
zijnde kapitaal als onvoldoende beschouwd om een voelbare economische 
vooruitgang te waarborgen. In deze optiek is het dus noodzakelijk, dat de 
rijke landen hulp verlenen aan de ontwikkelingslanden. Dit is zo ongeveer 
het referentie-schema van hen die zich inspannen voor ontwikkelingshulp. 
Enkelen onder hen veroordelen de politiek van bilaterale hulp die dikwijls 
tot gevolg heeft dat de landen van de derde wereld een so.ort aanhangwagen 
worden van het rijke land dat de hulp geeft. Hoewel, bij gebrek aan beter 
geeft men liever slechte hulp dan helemaal geen hulp. 
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Maar in Afrika, Azië en Latijns-Amerika is de werkelijkheid geheel 
anders. Het wordt tijd vast te stellen dat niet alleen de hulp die gedurende 
de laatste 20 jaar is gegeven aan de landen van de derde wereld inefficiënt 
is geweest, maar meer nog dat de resultaten op zijn minst geheel anders 
zijn geweest dan waarop men had gerekend. 
In de meeste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika is het hoofd
probleem niet de incapaciteit om meer te produceren, maar de praktische 
onmogelijkheid meer te verkopen als gevolg van de geringe koopkracht 
van de plaatselijke bevolkingen. 
De derde wereld is een 'braakliggende wereld', waar- behalve enkele zeer 
speciale uitzonderingen - grote, tot heden ongebruikte, landbouwmoge
lijkheden liggen. Men heeft kunnen berekenen, dat slechts 25% van de 
landbouwgrond in Latijns-Amerika werkelijk wordt gebruikt. Door ge
brek aan technische mogelijkheden? Door gebrek aan deskundigen? Aan 
kapitaal? Zeker, in vergelijking met de hoogontwikkelde landen beschik
ken de landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika over geringe produk
tiemogelijkheden. Voor een belangrijk deel worden deze mogelijkheden 
echter minder dan minimaal gebruikt: werkplaatsen zijn gesloten, fabrie
ken draaien op halve kracht, technici zijn werkloos. Het zijn alle evenzo
vele bewijzen dat het mogelijk is meer te produceren met de voorhanden 
zijnde middelen. 
Het wordt tijd op te houden zich de derde wereld voor te stellen als te zijn 
ondergedompeld in de middeleeuwen, om niet te spreken van het stenen 
tijdperk. Deze landen zijn in direct contact met de hooggeïndustrialiseerde 
landen, dikwijls sinds langere tijd. Bepaalde ontwikkelingslanden beschik
ken momenteel over een machinepark en een industrie waarvan de pro
duktiemogelijkheden vergelijkbaar zijn met die van bepaalde Europese 
landen in de 19e eeuw, toen de industriële revolutie reeds geruime tijd haar 
invloed had doen gelden. 
In de meeste gevallen is het economisch potentieel niet enorm en voldoet 
het (nog) niet aan de voorwaarden om een belangrijke economische 
ontwikkeling te waarborgen, maar het is wel degelijk in staat meer te 
produceren dan momenteel het geval is. 
Deze onderproduktie van de bestaande mogelijkheden manifesteert zich 
ook in het gebruik maken van kapitaal. 
Sinds lange tijd benadrukken de economisten 'de geringe investerings
kracht' van de ontwikkelingslanden en het belangrijke deel dat wordt 
geïnvesteerd in de in-produktieve sector (prestige-uitgaven, luxe gebou
wen etc.). 
Een andere karakteristiek van de ontwikkelingslanden is tenslotte het feit 
van de vrij aanzienlijke kapitaalstransferts naar de rijke landen. Naast de 
vrije winstovermakingen van de grote en kleine buitenlandse zaken vinden 
er allerlei (legale en illegale) transferts plaats door een groot aantal rijke 
Afrikanen, Aziaten en Latijnsamerikanen. 
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Het zou dus mogelijk zijn meer te produceren. Het is geen zaak van gebrek 
aan technisch kunnen dat de ontwikkelingslanden kenmerkt, maar een 
fenomeen van ondergebruik, dat wil zeggen overproduktie ten opzichte 
van de lokale koopkracht. 
Waarom zou de Latijnsamerikaanse grondbezitter zijn gecultiveerde land
bouw-areaal uitbreiden wanneer hij weet dat de meerproduktie moeilijk 
te verkopen zal zijn op de binnenlandse markt. 
Waarom een schoenenindustrie opzetten in een land, waar het gros van 
de bevolking weliswaar op blote voeten loopt, maar niet het geld heeft zich 
schoenen aan te schaffen? 
De investeringen daarentegen richten zich voornamelijk op de export
industrie, dat wil zeggen op de markten met grote koopkracht. Het is ver
bazingwekkend te constateren met welk een snelheid de 'onderontwik
kelde' landen reageren op de wensen van die markten en alle handicaps 
die gewoonlijk worden opgesomd door de economisten, als zijnde evenzo
vele remmen op de economische ontwikkeling van die landen, blijken dan 
plotseling niet te bestaan. Het kon immers nooit genoeg herhaald worden 
dat in de ontwikkelingslanden goede lokale ondernemers ontbraken. 
Er is evenwel een niet te verwaarlozen aantal vertegenwoordigers en part
ners van grote internationale firma's. Er is een evenmin te verwaarlozen 
aantal nationale kapitalisten. Deze laatste groep geeft meestal niet thuis 
wanneer het gaat om investeringen ter verhoging van de produktie van de 
thuismarkt, waar ze meestal insolvabele klanten vinden. Maar diezelfde 
ondernemers leggen een grote activiteit en bewijs van koopmanschap aan 
de dag, wanneer het gaat om winstgevende investeringen. 
Men dient zich het idee uit het hoofd te zetten dat de ontwikkelingslanden 
nog 'pre-kapitalistisch', 'half-feodaal' of 'primitief' zijn. De kapitaalseca
nomie is reeds binnengetreden. In Latijns-Amerika reeds sinds lange tijd 
en in Afrika is gedurende de laatste decades de zelfvoorzieningsecanomie 
langzaam maar zeker weggedrongen door een kapitaalseconomie. 
Zeker, de sociale en economische structuren van de derde wereld-landen 
zijn niet identiek aan de Europese of Noordamerikaanse, maar de eerste 
karakteristieken van een kapitalistisch systeem zijn niettemin aanwezig. 

Fundamentele oorzaken van de armoede 

De economische blokkage van de ontwikkelingslanden, die voornamelijk 
een gevolg is van het gebrek aan koopkracht op de binnenlandse markten 
van die landen, kan in twee groepen worden ondergebracht: 

- De geringe produktiviteit van het gros der landbouwers. Deze zou in feite 
veel groter kunnen zijn wanneer er voldoende werd geïnvesteerd in die 
sector ter verbetering en aanschaf van middelen ter vergroting van een ef
ficiënte produktie. Maar, zoals we al hebben gezien, de lokale kapitaalbe
zitters voelen er weinig voor hun geld te stoppen in de produktieverhoging 
van lokale produkten, waarvan de winstmarges bijzonder klein zijn. 
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In tegenstelling hiermee is produktiviteit in de export-sector veel groter, 
dank zij de hierin gedane investeringen. 

- Een belangrijk deel van de opbrengsten gaat naar een kleine elite. In grote 
lijnen kan men zeggen, dat in de landen van Afrika, Azië en Latijns
Amerika meer dan de helft van de opbrengst van de produkten van de 
boeren wordt verdeeld tussen de grondbezitters en de handelaren. In vele 
landen gaat meer dan tweederde van de opbrengst naar deze twee catego
rieën. Dit is temeer ernstig waar het hier zeer magere oogsten betreft, op 
haar beurt weer een gevolg van het gebrek aan investeringen ter ver
betering van de produktiemethoden. 

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika is de introductie van het kapitalistische 
systeem gekomen via de wegen van een geheel ander historisch proces dan 
in Europa, waar in een langzame evolutie het kapitalisme het feodale 
systeem heeft opgeruimd. In de landen die nu de derde wereld vormen, 
is het kapitalisme voornamelijk geïntroduceerd in het kader van een 
koloniaal systeem. Zij was niet alleen ten profijte van de kolonisatoren, 
maar ook van een autochtone elite, zonder wier collaboratie de kolonisatie 
in de meeste gevallen niet mogelijk was geweest. 
De machtssituatie die het koloniale systeem karakteriseerde, gaf de kapita
listen de gelegenheid over te gaan tot een systeem waarbij verschillende 
krachten en machten werden gecombineerd: de kapitalistische produktie 
aan slavenhandel en grond- en handelsmonopolies. 
Europa heeft nimmer de monsterachtige combinatie van krachten gekend 
die bijv. het Amerikaanse plantage-systeem kenmerkten, een combinatie 
van kapitalisme en slavernij, onder de gevolgen waarvan men heden ten 
dage nog gebukt gaat. Op deze wijze heeft zich ook de kapitalistische macht 
in de ontwikkelingslanden gevormd. 
'Le décalage qui existe entre la ville et la campagne paraît être une menace 
plus grave pour l'intégration nationale que les manifestations du tribalis-
me.'* 
De kolonisator heeft een moderne - kapitalistische - sector in het leven 
geroepen in de ontwikkelingslanden, bestaande uit steden en stedelijke ag
glomeraties, een infra-structuur van wegen, krachtcentrales, havens en 
verbindingen die op het 'moederland' en niet op Afrikaanse integratie 
gericht waren. 
De nieuwe staten van Afrika, Azië en Latijns-Amerika berusten econo
misch en politiek op deze moderne economische sector. Daar zijn de 
leiders, de kaders, de intellectuelen, de nieuwe zakenlieden, de over
heidsorganen, de communicatiemiddelen en de opleidingscentra op allerlei 
gebied. 

• Prospective 13. L'Afrique en devenir (PUF, Paris 1966), blz. 99-100. 
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Het platteland doet niet mee in dit geheel, speelt geen rol, en deelt niet 
in de vruchten van de onafhankelijkheid. 
De nieuwe landen - op enkele uitzonderingen na - verlenen prioriteit aan 
de uitbouw van de infra-structuur van de moderne sector, aan de oprichting 
van industrieën en industriële complexen. 
In deze politiek worden hun regeringen aangemoedigd door de neo-kolo
niale belangengroepen uit de industrielanden en ook tot op zekere hoogte 
door de post-koloniale ontwikkelingshulp, zodat de kloof tussen de twee 
sectoren, de moderne en de traditionele, sedert de onafhankelijkheid 
overal breder en dieper is geworden. 
Tanzania is (in Afrika) een alleenstaande merkwaardige uitzondering. 
Sedert zijn Ujaama-boodschap te Arusha in 1967 wil Julius Nyerere het 
roer omgooien en een politiek doorzetten waardoor het platteland zijn 
aandeel krijgt in de vruchten van vrijheid en vooruitgang. 

Conclusie 

Het voorgaande lijkt te leiden tot de conclusie dat alle ontwikkelingshulp 
gegeven vanuit een bestaand economisch-financieel (lees: kapitalistisch) 
kader uiteraard een verlengstuk van dat kader of stelsel moet zijn, althans 
een integrerend bestanddeel van dat stelsel vormt. Zij kan niet buiten het 
gegeven kader treden. 
Nodig is een fundamentele maatschappij-verandering in dat deel van de 
wereld dat men pleegt aan te duiden met 'de rijke landen'. Een maatschap
pij die gebouwd is op het profijtbeginsel van 'beloning naar prestatie', gaat 
in een soort Amerikaanse 'rat-race' aan zichzelf ten onder. 

Yaoundé, mei 1971 
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H. VERSLOOT 

Milieuvoogdij, grondslag 
voor milieubeheer 

Het milieuprobleem is ontstaan doordat teveel mensen in te dichte pakking 
teveel goederen maken en gebruiken, zonder daarbij de gevolgen voor het 
milieu te voorzien en in rekening te brengen. Afgezien van sommige 
plotselinge rampen is het daarbij meestal zo, dat het maken of gebruiken 
van een produkt op zichzelf voor degene die dat doet, nogal belangrijk is, 
en dat de schade voor het milieu, die daaraan verbonden is, op zichzelf 
gezien erg klein is en als zij op zichzelf zou blijven staan, ook erg on
belangrijk zou zijn. Pas doordat datzelfde beetje onbelangrijke schade te 
vaak op dezelfde plaats te dicht opeen of te kort na elkaar steeds weer 
opnieuw wordt toegebracht, ontstaat tenslotte grote schade voor het 
milieu. 
Die toestand wordt nog verscherpt door het feit dat men door afgunst of 
de zucht tot navolging of onderlinge concurrentie min of meer gedwongen 
wordt om hetzelfde te doen en te blijven doen. Niemand maakt afval of 
milieuschade voor zijn plezier, maar omdat hij waarde hecht aan de bezig
heid, waarbij dat beetje afval of schade een bijkomstigheid is, en omdat 
de 'concurrentie' hem verhindert daaraan kosten te besteden. 
Als we in zo'n soort situatie zijn aangeland, kunnen we niet meer vertrou
wen op het gezonde verstand van afzonderlijke mensen, maar moet er een 
of andere vorm van bestuur komen voor ons gezamenlijke gedrag. 
Nu is het besturen van mensen geen eenvoudige zaak, mensen zijn geen 
fietsen, die je door te trappen in beweging kunt zetten, of door aan een 
stang te trekken van koers kunt laten veranderen. Mensen zijn in beginsel 
en in de praktijk zichzelf besturende wezens. Besturen van mensen bete
kent dan ook dat men hun zelfbestuur individueel of in verenigingen, 
ondernemingen, gemeenten of wat dan ook, moet beïnvloeden, richten, 
coördineren of integreren. Maar daarbij blijven zij in hoge mate zichzelf 
besturende mensen, vrije mensen, die zichzelf allerlei doelen en prioritei
ten op korte of lange termijn stellen, en daartoe allerlei initiatieven ont
plooien. Besturen van mensen houdt dus in een streven om dat vrije, zelf
besturende gedrag zover te coördineren als voor het bestuursdoel nodig 
is. Ter wille van ons bedreigde milieu is bestuur nodig. Laten wij aannemen 
dat het doel van dat bestuur, de bescherming en instandhouding van een 
levensvatbaar en tegelijk voor mensen leefbaar fysisch-biologisch milieu, 
voldoende te omlijnen is aan de hand van praktische maatstaven. Helemaal 
wetenschappelijk te verantwoorden zal dat nog niet zijn, maar dat is ook 
niet nodig. Ervaring door fouten is ook belangrijk als leermiddel, en in elk 
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geval hebben we geleerd dat het zonder besturing helemaal niet meer kan, 
dus we moeten wel aan het besturen slaan en een bestuursdoel omlijnen. 

Hoe gaat dan dat besturen in zijn werk, dat wil dus zeggen: dat coördineren 
van vrij zichzelf besturende mensen? 
In de eerste plaats moeten zij zelf willen: er moet een bewustzijn bestaan 
voor de richting die men met elkaar in wil, een doelvoorstelling, een 
politieke of op een andere manier gemeenschappelijke wil, een geloof, een 
ideologie of zoiets. 
In de tweede plaats zal er voor coördinatie nodig kunnen zijn een af
bakening van de ruimte waarin ieder zich vrij kan bewegen: de grenzen 
van het voetbalveld, de muren van een manege, de bermen van een weg 
enzovoort. 
In de derde plaats kan voor coördinatie vereist zijn een structuur van 
onderlinge verhoudingen: gedragsregels, gewoonten, verdeling van taken 
en bevoegdheden, het vaststellen van communicatiekanalen, gezagsver
houdingen, rechten en plichten, en het bijeenbrengen van middelen. 
In de vierde plaats kan er nodig zijn een coördinatiecentrum, dat met be
hulp van de structuur resultaten waarneemt, toetst aan de doel- of norm
voorstelling, een keuze doet uit mogelijke reacties aan de hand van de 
toetsing, de beschikbare middelen verdeelt, en dan de gekozen reactie 
weer via de structuur toevoert aan de mensen wier gedrag bestuurd moet 
worden, teneinde een verandering van dat gedrag uit te lokken waarvan 
de resultaten beter zullen passen bij de doel- of norm-voorstelling. 
Dat is een opklimmende reeks van dingen die voor het besturen van 
mensen nodig kan zijn: altijd het gemeenschappelijke doel, dikwijls de 
begrenzing, vaak de structuur en ook vaak het bestuurscentrum. In het 
mengsel kan het eerdere nooit ontbreken, omdat het steeds de grondslag 
is voor het volgende, maar in elk afzonderlijk mengsel kunnen de accenten 
geheel verschillend komen te liggen. 
Het is duidelijk dat, vooral als de structuren ingewikkeld worden en het 
bestuurscentrum zwaar wordt belast, ook de middelen die voor het bestu
ren nodig zijn in de vorm van tijd en energie, geweldig kunnen toenemen: 
ambtenaren, gebouwen, berichtenverkeer, tijd voor overleg en beslis
singen gaan groeien naarmate de problemen ingewikkelder worden en de 
kring waarover het bestuur wordt uitgeoefend, groter wordt. Maar tijd en 
energie - zeg maar voor beide: geld -zijn schaars, en dus moeten we niet 
teveel daarvan aan het besturen besteden. Anders blijft er te weinig over 
voor de zelfbesturing van de mensen waarom al dat gecoördineer nu eigen
lijk begonnen is. 

Voordat we dit alles nu kunnen gaan toepassen op milieubeheer moeten 
we eerst nog even naar het werk van dat besturingscentrum kijken. Wij 
zeiden daarnet heel eenvoudig: waarnemen, toetsen, reageren, over
brengen. Dat geeft op alle vier schakels zijn eigen soort moeilijkheden. 
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Waarnemen gebeurt via de communicatiekanalen van de structuur, maar 
daarbij zijn steeds mensen ingeschakeld als afzenders en ontvangers, en 
soms als overbrengers van berichten en de relaties tussen die mensen beïn
vloeden de bruikbaarheid van het kanaal voor berichten van bepaalde 
soorten inhoud. Meestal kan een ondergeschikte bijvoorbeeld niet tegen 
zijn chef zeggen dat deze fouten maakt, of dat de chef nu iets moet gaan 
doen. Dikwijls ook kan de chef niet tegen zijn ondergeschikte zeggen dat 
hijzelf het niet meer weet en nu eens graag de voorstellen van zijn onderge
schikte zou willen horen. En als ergens de gewoonte bestaat (en gewoontes 
zijn ook structuurelementen) dat de brenger van een slecht bericht ont
hoofd zal worden, zullen er veel minder slechte berichten gebracht worden 
dan er in werkelijkheid over te brengen zouden zijn, en wordt dus het ob
jectieve waarnemen door het bestuurscentrum vrijwel onmogelijk ge
maakt. Dat is, in een wat mildere vorm, een belangrijk gebrek van erg veel 
autoritaire structuren. 
In het bestuurscentrum zelf, waar getoetst en gekozen moet worden, is het 
ook niet allemaal even eenvoudig. Het eenvoudigste zou zijn, één simpele 
toetsingsnorm, en de keuze uit ja of neen voor één reactie. Zoiets kan men 
zelfs mechaniseren, bijvoorbeeld in een centrale verwarming (te warm -
dan verbranding doven; te koud - dan verbranding ontsteken). In de 
werkelijkheid kunnen er vele doelstellingen tegelijk zijn, zoals voor een 
regering en ook voor één ministerieel departement. Dan zal men telkens 
prioriteiten moeten afwegen voor de verschillende doelen, bijvoorbeeld 
naar hun dringendheid op korte termijn, en zonodig nieuwe onderdelen 
voor de doelstellingen moeten opstellen. Daarbij komen de lange-termijn
doelstellingen dikwijls in het gedrang, onder het motto 'first things first'. 
Daarna volgt dan de keuze uit soms vele soorten reacties, die soms op 
staande voet verzonnen moeten worden. Ook bij die keuze moet een af
wegingsproces plaatsvinden in verband met de beschikbare middelen aan 
tijd en energie - zeg aan geld - maar ook in verband met de snelheid 
waarmee, en de omvang waarin zij tot succes kunnen leiden, dat wil dus 
zeggen: het gedragspatroon van de zelfbesturende mensen, waarop de 
coördinatie betrekking heeft, kunnen beïnvloeden. Snelle, effectieve, 
goedkope middelen hebben natuurlijk voorkeur, maar zelden vallen die 
drie gunstige eigenschappen samen. 
Er is dus in het bestuurscentrum dikwijls veel creatieve vrijheid nodig. Die 
vrijheid van reactiekeuze wordt kleiner naarmate er tegelijkertijd meer 
doelstellingen van hoge prioriteit vervuld moeten worden; er zijn dan 
minder reacties mogelijk die aan alle doelstellingen tegelijk voldoen en dus 
in aanmerking kunnen komen. Bovendien zal van de voor reacties beschik
bare middelen zoveel mogelijk ter beschikking gehouden worden voor 
doelen met hoge prioriteit op korte termijn. 

Tenslotte, naarmate een bestuurscentrum meer doelstellingen, meer 
hogere prioriteiten of minder middelen, en dus minder vrijheid van bande-
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len heeft, zullen de bestuursmaatregelen harder en dwingender op de te 
coördineren mensen aankomen, en zal hun gedragsvrijheid sterker worden 
ingeperkt. 
Voor wat het laatste bestuursaspect, het reageren, betreft moet nog op
gemerkt worden dat reacties niet alleen tijd en energie kosten, maar ook 
nog andere moeilijke eigenschappen hebben. Ook zij moeten bijv. overge
bracht worden, en wel van het bestuurscentrum naar de vrije mensen wier 
zelfbestuurd handelen gecoördineerd moet worden. Die overbrenging 
gebeurt langs communicatiekanalen met dezelfde eigengereide eigen
schappen als we al noemden bij de verzameling van waarnemingen en 
andere informatie, maar nu nog met de bijkomende omstandigheid dat aan 
het eind van het communicatiekanaal als ontvanger aanwezig is die zelf
besturende mens die door de vanuit het bestuurscentrum 'uitgezonden' 
reacties bewogen moet worden tot het aan- of inpassen van zijn gedrag bij 
de door het bestuurscentrum gehanteerde doelvoorstelling. Hoe meer hij
zelf bij die doelvoorstelling betrokken is, hoe meer hij de coördinatie vanuit 
het bestuurscentrum ziet als één van zijn eigen persoonlijke belangen, hoe 
meer ook de bestuurlijke reactie rekening houdt met zijn overige persoon
lijke belangen, zoveel te meer zal de coördinatie uiteindelijk succes heb
ben. Hetzelfde geldt voor iedere menselijke tussenschakel (bijv. een of 
andere vorm van lagere bestuurder, of 'voorman'), die aan de bestuurlijke 
reactie iets moet toedoen: door te geven, in te passen in de beschikbare 
tijd, nader te preciseren, middelen beschikbaar te stellen, etc. Ook die tus
senschakels hebben hun eigen prioriteiten en belangen, die meespelen in 
datgene wat zij aan de oorspronkelijke bestuurlijke reactie toevoegen. Als 
er veel van die tussenschakels zijn, en de bestuurlijke impuls 'tegen de 
draad ingaat' is de kans groot dat aan het eind van de lijn de oorspronkelijke 
impuls helemaal verdronken is in de 'ruis' van alle tussenliggende schakels: 
met de omvang van een bestuurlijk apparaat nemen niet alleen de kosten 
snel toe, maar ook neemt de doeltreffendheid soms snel af. Dat moet dan 
weer door allerlei vormen van inspectie en controle zo goed mogelijk 
worden opgevangen, maar daarmee nemen de omvang en de kostbaarheid 
van het apparaat nog meer toe. Daarom is bestuurlijk niet alles mogelijk, 
en is eigenlijk vooral datgene het meest efficiënt door een bestuur te 
regelen wat zoveel mogelijk aansluit bij het zelfbestuur der betrokkenen: 
een doorslaggevend argument voor democratie, als dat nog nodig zou zijn. 

Hoe zitten wij nu met het milieubeheer 

In de eerste plaats zijn milieudoelstellingen vrijwel altijd lange-termijn
doelen in deze zin, dat bewuste of onbewuste fouten, of uitstel van reactie 
niet onmiddellijk tot ongelukken leiden, en er dus hoop is, al is het dan 
op den duur valse hoop, dat er straks nog wel wat rechtgebreid kan worden, 
of dat andere bestuurscentra de zaak intussen zullen opvangen. 
In de tweede plaats zijn de reactiemogelijkheden voor een milieubeleid 
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dikwijls langzaam werkende reacties, waarvan de uitwerking pas veellater 
zichtbaar wordt. Dat is het soort bestuursreacties waar men niet gemak
kelijk de voorkeur aan geeft. 
In de derde plaats vereisen deze bestuursreacties veel zorgvuldige, tamelijk 
kostbare waarnemingen en controle en een heel zorgvuldige interpretatie, 
juist omdat hun resultaten slechts langzaam op gang komen. Zij leggen dus 
nogal veel beslag op tijd en energie en geduld; maar die zijn in bijna elk 
bestuurscentrum schaars. 
En tenslotte, in de vierde plaats, zijn milieudoelstellingen in de meeste 
doelorganisaties zoiets als belemmerende bijkomstigheden. Het hoofddoel 
is winst of welvaart, dienstverlening of welzijn, een privaat belang of een 
gemeenschapsbelang van welomschreven betekenis. Milieu-overwegingen 
zijn daarbij een vertragende complicatie, en dus een soort onwelkom slecht 
bericht. 
Dit alles mag dan dienen ter verklaring waarom in de meeste ondernemin
gen, departementen, diensten en huishoudingen het milieubeleid systema
tisch achteraan hobbelt, ongeacht het maatschappelijk stelsel waarin die 
besturingscentra zijn ondergebracht, erg hoopgevend voor het milieu is het 
toch niet. 
Als we dan bovendien in het oog houden dat sommige milieuproblemen 
besturing op wereldschaal vragen, zoals oceaan- en stratosfeervervuiling, 
grondstoffenbeheer en het behoud van allerlei natuurlijke soorten van 
planten en dieren die met uitsterven bedreigd worden, dan rijst des te klem
mender de vraag: hoe moeten wij, zelfbesturende mensen, onszelf coördi
nerend besturen om een levensvatbaar en voor mensen leefbaar milieu te 
kunnen behouden? Wij zijn nu eenmaal geen fietsen, en kunnen ons niet, 
als een soort fiets, door een of andere bestuurder laten berijden. 

Laten wij nog eens terugkeren naar het probleem van mensheid en milieu 
- tezamen een de wereld-omspannend vrijwel gesloten, maar kennelijk 
uiterst onevenwichtig systeem. Dat is eigenlijk een verbazingwekkend 
verschijnsel: we zien talloze ecosystemen die over stabiliserende terugkop
pelingsstelsels beschikken, en juist dat is in feite een vanzelfsprekendheid. 
Een ecosysteem dat daarover niet zou beschikken, zou in de ecologische 
geschiedenis snel zijn vergaan, en niet tot vandaag hebben kunnen overle
ven. Maar dan rekenen we niet met die uitzonderlijke biologische partner 
van het milieu, de mens. De mens heeft een reflecterend bewustzijn, kan 
vooruitzien en kunstgrepen ontdekken, aanleren en in toepassing brengen. 
Hij is bereid om voor de doeleinden die hij zich voor ogen stelt en als zijn 
belangen beschouwt, zich hard in te spannen en lange omwegen in te slaan. 
Daarmee bereikt hij langs twee min of meer verwante wegen een funda
mentele verstoring van de biologische evenwichtsmechanismen. Deze 
bestaan nl. uit harde onderlinge concurrentie, zo niet altijd van individuen, 
dan toch van soorten, waarbij het evenwicht tot stand komt door elkaar 
schade (en soms ook voordeel) toe te dienen. De mens nu is er steeds beter 
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in geslaagd zich, althans op tamelijk korte termijn, te beschermen tegen 
wat hem kan schaden, en onttrekt zich daarmede aan alle biologische 
krachten die hem, op diezelfde tamelijk korte termijn, binnen de perken 
zouden kunnen houden. Tegelijkertijd slaagt de mens erin ecosystemen in 
stand te houden die op zichzelf volkomen onevenwichtig zouden zijn, maar 
die hij begunstigt omdat zij een hoge oogst aan voor hem nuttige stoffen 
toelaten. Het zijn allemaal hoogst eenzijdige, pionierachtige gezelschap
pen van planten en dieren met een hoog reproduktievermogen, geschikt 
om prooi te zijn voor veel andere voedselconsumenten en niettemin te 
overleven - maar de mens verjaagt zijn concurrenten, ploegt, mest en 
begunstigt, houdt een 'onmogelijk' evenwicht door zijn werk in stand, en 
oogst voor zich en zijn soortgenoten alleen. 
Door schade voor zichzelf en voor de door hem bestuurde ecosystemen 
af te wenden, heeft de mens zich aan de biologische evenwichtssystemen 
onttrokken ook al blijft hij, in zijn op onderlinge concurrentie berustende 
menselijke samenleving, duidelijk door de biologische evolutie in hoge 
mate bepaald. 

In toom houden 

Deze dubbele evenwichtsverstoring kan de mens niet achterwege laten, 
zonder terug te vallen tot een dierlijke staat: hij is en blijft door zijn 
bewuste, eigengereide handelen, een soort ziektekiem in het wereldsys
teem. Nu hij niet meer op de tamelijk korte termijn (stel van tien tot 
honderd jaar) door zijn milieupartners in toom gehouden kan worden, 
krijgt hij te maken met het feit dat wat hij tot stand gebracht heeft, op de 
lange termijn (stel honderd tot duizend jaar) onhoudbaar is en tot instor
ting kan komen. Hij heeft maar één oplossing: zichzelf voortaan zó in toom 
te houden, dat hij door zijn werk het bedreigde evenwicht kan blijven 
beschermen. 
Zichzelf in toom houden om lange-termijndreigingen te kunnen blijven be
heersen: dat is de opgaaf die de mensheid door besturing van zijn zelf
besturende leden zal moeten vervullen. Daarbij zal die mensheid ook de 
concurrentiedrift, die zij vanuit haar biologische ontwikkeling meebracht, 
en die zij waarschijnlijk niet snel zal verliezen, moeten breidelen en in toom 
houden, zowel in consumptie en produktie, als in politiek-bestuurlijke 
organisatie. Naar de mate waarin deze zelfbeteugeling en -besturing nodig 
is, kunnen wij voorlopig alleen maar raden, op min of meer intuïtieve, 
ideologische gronden: al wat een wetenschap als' de systeem-analyse bijv. 
tot nu toe kan bijbrengen is niet meer dan het aantonen van min of meer 
actueel gevaarlijke mogelijkheden. Feilloos gekwantificeerde doseringen 
voor een effectief en efficiënt beleid zijn waarschijnlijk nog lange tijd on
mogelijk. Dat betekent dat wij in het te voeren bestuur inderdaad zullen 
moeten raden naar wat wij moeten doen, zo goed mogelijk voorgelicht en 
geïnspireerd, maar zonder werkelijke zekerheid over het succes. Nu is dat 
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niets bijzonders: dat hebben wij altijd al gedaan, zelfs als wij stil zaten en 
niets deden! 
In toom houden dus, en dat met name met betrekking tot de vele en 
verscheidene vormen van druk en belasting die wij op het fysisch-biologi
sche milieu leggen, zowel wat betreft zijn omvang als zijn structuur, di
versiteit en weerbaarheid. In toom houden binnen zo goed mogelijk 
geraden grenzen. Daarnaast kan men een tweede, verwante taak aandui
den voor het te voeren milieubeleid, nl. het zo goed mogelijk 'restaureren' 
van wat te klein, te zwak, te eenvormig of onevenwichtig is geworden in 
ons milieu. Wie deze taak stelt, gaat ervan uit dat wij nu al in wezen de 
grens van het toelaatbare hebben overschreden. Dat is mogelijk, maar ook 
die opinie berust op raden. Zeker is dat als wij nu beginnen met binnen 
strakke grenzen onszelf in toom te houden, een aantal snel verlopende 
kringlopen zich op vrij korte termijn zullen herstellen, met name de in de 
totale waterkringloop opgenomen rivieren en de snel reproducerende 
micro-biologische gezelschappen die daarvan afhankelijk zijn. 
Mijns inziens komt dus de hoogste prioriteit toe aan het nu voortaan in 
toom houden binnen strakke grenzen, en daarna vooral aan de ondersteu
ning van het herstel van langzame kringlopen of langzaam reproducerende 
gezelschappen: de minerale 'huishoudingen' (daaronder begrepen de 
oceanen) en de hogere dieren- en plantensoorten die met uitsterven 
bedreigd worden. 
Wat voor soort bestuur, naar organisatie en middelen, hebben wij nodig 
voor dit probleem? Zichtbaar niet het soort bestuur dat wij nu hebben. Dat 
bestuur wordt geconfronteerd met een veelheid van doelen, vele van hoge 
prioriteit op korte termijn, en met beperkte middelen. Het is noodgedwon
gen aangewezen op allerlei beperkte oplossingen, en compromissen, en 
heeft slechts een zeer beperkte bewegingsvrijheid, omdat slechts weinig 
varianten beschikbaar en bruikbaar zijn die in voldoende mate aan de veel
heid van prioriteiten en doelstellingen beantwoorden. Het is bovendien 
een systeem van concurrerende besturen, zowel op nationaal als op lager 
niveau, dat door die concurrentie nog meer bewegingsvrijheid verliest. 
Het is tenslotte een in sterke historische tradities geworteld, taai en zich 
tegen structuurveranderingen automatisch verzettend systeem, geladen 
met hoge emotionele energieën van een dikwijls volslagen irrationeel 
karakter. Dit alles geldt zowel voor de dagelijkse bestuurders als voor de 
vertegenwoordigers van de bestuurden, wier taak het is de dagelijkse 
bestuurders te stimuleren en te controleren. 
Natuurlijk kunnen wij door het kweken van milieubesef bij de mensen zelf, 
en daarmee op den duur stellig ook bij hun bestuurders, bereiken dat een 
zekere bereidheid tot coördinatie gaat opwegen tegen, en misschien zelfs 
wel gaat overwegen boven de concurrentiezucht, maar het bestuurlijke 
probleem vereist toch een bestuurscentrum, dat via waarnemingen, eva
luatie, toetsing en reactie in staat is van die coördinatiebereidheid gebruik 
te maken en daaruit een werkelijke, doeltreffende coördinatie te maken 
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op het punt van het zichzelf in toom houden. Dat zal dan uiteindelijk op 
wereldwijde schaal tot stand moeten komen: dus met lange informatie- en 
reactieketens en het gevaar van 'hoge ruis' in de tussenliggende schakels, 
als dat nationale regeringen met vele belangen en hoge emoties zijn. 
Wat wij voor het in toom houden, niet alleen van burgers, nationale 
ondernemingen en internationale concerns, maar ook van hogere en lagere 
bestuursorganen, nodig hebben is een bestuurspiramide die onafhankelijk 
is van de bestaande bestuursstructuren, en die met zo weinig mogelijk 
verantwoordelijkheid voor korte-termijndoelen en -belangen is belast. De
ze laatste mogen (en moeten ook) de zorg blijven van de traditionele 
bestuursorganen. Het in toom houden, het aanleggen van beperkingen, 
is voor een normaal bestuursorgaan ten aanzien van zichzelf vrijwel on
mogelijk zonder te appelleren aan een soort ascetische heldenmoed die nu 
eenmaal uiterst schaars voorhanden is. Een normaal bestuursorgaan kent 
vele van buiten komende beperkingen: financiële, technische, economi
sche, klimatologische, politieke spanningen en invloeden makenalzovéél 
van hetgeen men zou wensen, voorlopig onmogelijk. Daarnaast nog 
vrijwillig een intern vast te stellen beperking aan te leggen is praktisch te
veel gevraagd. Hetzelfde geldt op het ogenblik voor de in het kapitalisti
sche concurrentiestelsel gevangen ondernemers. Als zij, en dat zijn velen 
onder hen, in zekere mate milieubewust zijn, kan er nog niet veel vrijwillig 
tot stand gebracht worden. Pas als externe beperkingen worden opgelegd 
die ook voor de concurrentie gelden, ontstaat voor ondernemers de vrij
heid om hun milieubesef, indien aanwezig, in het ondernemingsbestuur 
zonder al te veel reserve tot uitdrukking te brengen. 

Afzonderlijke bestuurspiramide 

Ook de traditionele bestuursorganen zullen, als zij extern beperkingen ter 
wille van het milieu opgelegd krijgen, veelal bereid en in staat zijn daaraan 
gevolg te geven, en in elk geval in staat zijn deze nieuwe externe beperking 
in hun dagelijkse beleid te integreren. Zij behouden daarbij hun traditione
le bevoegdheid, zij het licht verminderd, maar zo'n uit externe factoren 
ontstane vermindering behoort tot de normale, zij het niet met gejuich 
begroete ervaringen. 

Een afzonderlijke, tegen overdruk op het milieu gerichte bestuurspiramide 
dus: a.h.w. een milieuvoogdij die, nu optredend voor zijn pupil, moet ver
hinderen dat deze pupil straks, op de lange termijn, door ineenstorting de 
menselijke samenleving onmogelijk zal maken. 
De middelen daartoe zouden in principe moeten bestaan: 
le. uit het opstellen van een milieukadaster, waarin geregistreerd wordt: 

a. de feitelijke milieubelasting, opgemaakt uit onderzoek- en meetre
sultaten, verzameld hetzij uit eigen directe waarnemingen, hetzij uit 
onderzoek en opgaven van derden, 
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b. de door dit bestuur op grond van het zelf te formuleren milieube
schermingsbeleid vast te stellen belastingsnormen in operationele 
vorm. Deze belastingsnormen zullen uiteraard steeds herzienbaar 
moeten zijn; 

2e. uit het controleren en bewaken dat de feitelijke belasting van het 
milieu blijft, of gebracht wordt beneden de belastingsnormen; 

3e. uit het treffen van sancties indien een overschrijding van de belastings
narm niet tijdig wordt teruggebracht, hetzij door algemene over
heden, hetzij door bestuurders van particuliere instellingen. 

Uiteraard zal met name de opstelling van het milieubeschermingsbeleid 
in termen van algemene doelstellingen, en de vertaling daarvan in lokale 
operationele normen, moeten plaatsvinden in een democratisch proces, 
evenals de controle op tempo, kosten en doeltreffendheid van de uit
voering van dat beleid. Over de vormgeving van die democratische proce
dure zijn verschillende gedachten mogelijk, w.o. bijvoorbeeld inschakeling 
van de normale vertegenwoordigende lichamen van Staat en provincies. 
Het gedeelte van het algemeen beleid, gericht op herstel en verbetering 
van het milieu boven de beschermingsnormen uit, zou dan bij het algemeen 
bestuur moeten blijven. 
In feite is dat een vorm van functioneel bestuur, dat randvoorwaarden moet 
opleggen aan het algemene bestuur. Dit is niet zo nieuw als het misschien 
lijkt. In de tijden dat afweer van het watergeweld een basisvoorwaarde was 
voor ons volksbestaan, creëerden wij uit simpele ervaring en wijsheid het 
waterschappenstelsel, dat precies deze soort functie vervulde. Het was zo 
doeltreffend dat het, zij het in velerlei opzicht schromelijk verouderd, nog 
steeds bestaat. 
Als wij dat nu in moderne, democratische vormen opnieuw zouden doen 
voor de in toom houdende functie van het milieubeheer, en eventueel ook 
voor de lange-termijnrestauratie van bedreigde milieucomponenten, zou 
dat weer aanmerkelijke voordelen hebben. 
Allereerst zou een dergelijke afzonderlijke bestuurspiramide met een even 
beperkte als stringente taakstelling, een duidelijke eigen gestalte geven aan 
het milieubesef van alle betrokkenen, ook in de parallelle algemene 
bestuurspiramide. De ervaring omtrent de geschiedenis van Rijnmond 
contra Rotterdam geeft sterke aanwijzingen in die richting, terwijl het 
daarbij dan nog ging om een min of meer toevallige ontwikkeling binnen 
het bestuursvacuüm dat door de wet in 1965 was gecreëerd en van de naam 
Rijnmond was voorzien. 
In de tweede plaats staat een dergelijke bestuurspiramide in veel mindere 
mate bloot aan concurrerende doelstellingen, en heeft zij daardoor een 
grotere bestuurlijke bewegingsvrijheid - een, gegeven de zwaarte en de 
relatieve onoverzichtelijkheid van het milieuprobleem, niet genoeg te 
waarderen voordeel. 
In de derde plaats komt de vrij stringente machtsuitoefening, die voor het 
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milieubeheer vereist is, in deze structuur niet mede ter beschikking voor 
het overige pakket van overheidstaken. De kans op machtsmisbruik blijft 
daardoor kleiner, terwijl de kans op machtsevenwicht en controleerbaar
heid daardoor minder wordt aangetast. 
Tenslotte, en nauw met het voorgaande verwant, belemmert een dergelijke 
bestuurspiramide de normale functies van de 'klassieke' bestuursorganen 
het minst, wat met name van groot belang is bij de eigenlijk nu reeds aanwe
zige, maar in elk.geval steeds dringender wordende noodzaak tot interna
tionalisering van het milieubeheer, en tot beperking van de internationale 
concurrentie. Er is eenvoudig geen schijn van kans dat binnen afzienbare 
tijd een supra-nationaal 'algemeen' bestuur zal ontstaan van voldoende 
kracht om de milieuproblemen op wereldschaal aan te vatten. De ontwik
keling van een functioneel supra-nationaal bestuur, aangrijpend op 
functionele nationale bestuurspiramides, is weliswaar ook geen eenvoudi
ge zaak, maar in elk geval beter denkbaar, terwijl aanzetten in die richting, 
bijv. ter zake van ontwikkelingshulp, aanwijsbaar zijn. Trouwens ook op 
het terrein van het milieubeheer: de voor West-Europa bepleite milieube
stuursorganen voor de stroomgebieden van internationale rivieren hebben 
een actueel voorbeeld over de grens van de Verenigde Staten en Canada. 
Met dergelijke vormen binnen ons land en samen met onze naaste buren 
kunnen wij in elk geval starten in een richting die logisch, psychologisch 
en bestuurstechnisch gezien, de enige uitweg lijkt te zijn uit het milieube
heersprobleem. 
Mensen, en dus ook lokale en nationale bestuurders, zijn geen fietsen. On
ze coördinatietechniek, hoe onderontwikkeld zij ook mag zijn, dient 
daarmee rekening te houden- het voorgaande was een poging daartoe. 

Mededelingen 
De foto van Schermerhorn, in het december-nummer van S & D werd gemaakt 
door Dolf Toussaint. 

Jaargang 1972 S & D 
Bij dit nummer vanS & D hebben wij een bestelbiljet voor jaargangband 1972 ge
voegd. Degenen die de 29e jaargang willen laten inbinden kunnen tevens gebruik 
maken van de titelbladen die in dit nummer zijn gelegd. Deze pagina's komen 
voorin de band, daarna volgt het register (ook meegezonden met deze aflevering) 
en tenslotte de nummers van 1972. 

Kluwer- Deventer- Postbus 23, tel. 05700-74411. 
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Het Europa-nummer: een begin 

De redactie van S & D heeft de laatste jaren verschillende nummers verzorgd die 
aan een speciaal onderwerp waren gewijd. Dit nummer is het eerste in die serie 
dat een volledig internationaal karakter heeft gekregen en in het bijzonder gewijd 
is aan Europese vraagstukken. 
Dit Europa-nummer is een werkelijk internationaal nummer geworden, want op 
hetzelfde ogenblik dat S & D verschijnt, vcrschijnen wetenschappelijke of ideologi
sche maandbladen van onze Belgische, Deense, Duitse, Engelse, Italiaanse en 
Luxemburgse zusterpartijen met een Europa-nummer van dezelfde inhoud als dit 

vanS & D. 
Dit internationale Europa-nummer, verschijnend in zes talen, is een initiatief 
geweest van Socialisme en Democratie en is vervolgens tot stand gekomen via 
enkele besprekingen in Brussel en door de benoeming van een kleine kernredactie, 
bestaande uit Hans Schurnacher van het Duitse 'Neue Gesellschaf(', Steven Duurs
ma van 'het secretariaat van de socialistische fractie in het Europese Parlement' 
en Harry van den Bergh van 'Socialisme en Democratie'. 
In dit nummer laten een aantal internationaal gerenommeerde politici hun licht 
schijnen over vcrschillende aspecten van de Europese politiek. Het zou tegen onze 
bedoelingen zijn als wij ons hiermee tevreden zouden stellen. Het zou ook bepaald 
onvoldoende zijn het hierbij te laten, omdat dit zou betekenen dat de filosofie 
achter dit nummer niet meer zou l.ijn dan duizenden lezers in een aantal Europese 
landen een enkele keer kennis te laten nemen van de opvattingen van buitenlandse 
politici, hoc nuttig dat ook moge zijn. Het is bepaald de bedoeling van de redactie 
vanS & D dit initiatief te plaatsen in de context van de dynamiek van het Europese 
proces en daaraan een bijdrage te leveren. Dit wil niet meer en niet minder zeggen 
dan dat wij rekenen op meer van deze internationale nummers en wij zelfs de 
mogelijkheid onderzoeken of er niet tot een permanente uitgave gekomen kan 
worden van alle democratisch-socialistische partijen in en buiten de Europese 

Gemeenschap. 
Al vaak hebben allerlei socialistische politici opgemerkt dat één van de kenmerken 
van de socialistische beweging in Europa is, dat zij zich van een internationale 
beweging, met de aspiratie ook werkelijk op internationaal niveau invloed uit te 
oefenen, heeft ontwikkeld tot een aantal vcrschillende nationale bewegingen die 
hun krachten niet of nauwelijks internationaal konden bundelen. Socialistische 
partijen zitten en zaten in heel Europa in regeringen, maar bleven hun inspanningen 
teveel richten op de nationale problematiek. Bij het rnaken van beleid waren het 
nationale scheidslijnen die het beeld van dat beleid in Europa bepaalden. Eigenlijk 
pas het bewustzijn dat grote offers en inspanningen voor de minder ontwikkelde 
landen nodig waren, heeft iets van het 'internationalisme' teruggebracht. Ook dan 
echter opereren de socialisten in Europa nog te zeer op nationale basis. 
Er is een tweede ontwikkeling, die min of meer p1rallclloopt met de opkomende 
belangstelling voor de Derde Wereld, welke naar alle waarschijnlijkheid het 
socialisme in Europa veel doorslaggevender zijn internationale karakter kan en 
moet teruggeven. Dat is het proces van Europese integratie, dat helaas tot nu toe 
meer door andere politieke stromingen dan door socialistische is beïnvloed. Dat 
is wellicht vcrklaarbaar uit de begrijp..:lijkc pogingen van het democratisch-socialis
me in de eerste vijftig jaar van deze eeuw eerst op nationaal niveau vaste voet aan 
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de grond te krijgen. En nationale macht, pas verworven, laat men niet al te snel 
los ten gunste van de veel onduidelijkere internationale machtsuitoefening. Daar 
komt nog bij dat te weinig socialisten hebben ingezien dat verandering van de 
samenleving voor een goed deel slechts mogelijk is als daar ook internationale 
impulsen aan worden gegeven. Sterker nog: de krachten die nationale vcranderin
gen van de samenleving tegen willen houden, zijn al te vaak internationaal en/of 
supranationaal van karakter en kunnen daarom ook slechts op dat niveau wezenlijk 
worden aangepakt. Socialisti,che politiek is dientengevolge op heel wat beleidster
reinen eigenlijk allang nodig als supranationale socialistische politiek. Het proces 
van Europese integratie moet juist om deze redenen door socialisten als een tussen
fase worden gezien tot verbanden van mondiale aard, hoe zeer dit laatste nu nog 
een utopie mag lijken. 
Tegenover dit alles staat dat het dwaas zou zijn te zeggen dat dergelijke opvattingen 
onder socialisten in de Europese Gemeenschap reeds gemeengoed zouden zijn. Dat 
is allesbehalve het geval. Toch gelooft de redactie dat de Engelse journalist Tom 
Nairm begin januari in The Times volstrekt gelijk had, toen hij schreef dat de 
socialisten vooral de noodzaak van supranationale actie moeten inzien, omdat zij 
alleen bereid zijn de internationale samenleving tot een menselijke en democrati
sche samenleving om te bouwen. 
Voor die supranationale actie, voor een werkelijk democratisch Europa, voor een 
Europa met een sociale en een inkomenspolitiek, voor een Europa met een regio
naal beleid en een financiële en economische politiek ten dienste van bij uitstek 
de onderliggende groepen in onze samenleving, is ook bij socialisten een groeiend 
besef noodzakelijk dat nationale actie eigenlijk rommelen aan de marge blijft, maar 
dat Europese actie veel processen echt doorslaggevend kan beïnvloeden. Daarvoor 
is nodig, niet alleen een socialistische fractie in het Europese parlement, maar ook 
dat de partijen zelf hun beleid onderling op elkaar afstemmen, dat de samenwerking 
krachtig wordt verbeterd en dat het proces van Europese partijvorming wordt 
versneld. Dat proces kan en mag niet alleen plaatsvinden aan de top. Integendeel, 
een dergelijk bewustwordingsproces moet op alle niveaus. tot en met de basis, 
plaatsvinden. 
Dit internationale Europese nummer wil in dat proces een schakel zijn. 

Redactie 

I 
Dit Europa-nummer van Socialisme & Democratie is een co-produktie van H Euro
pese zusterbladen. Het vcrschijnt deze weken met dezelfde inhoud in praktisch alle 
landen van de Europese Gemeenschap. De deelnemende bladen zijn: 
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Revue Socialiste Frankrijk 
Mondo Operaio Italië 
Le Phare Luxemburg 
Die neue Gcselischaft Duitsland 
Socialistische standpunten en Socialisme België 
Socialisme en Democratie Nederland 
Nypolitik Denemarken 
Socialist Commcntary Engeland 
Bij de voorbereidende besprekingen werd S & D vertegenwoordigd door J. A. W. 
Burger, J. J. van der Lee en H. Beereboom. Redactielid Van den Bergh had zitting 
in de kernredactie. 
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Katharina Focke 

Europese politiek wordt 
Europese binnenlandse politiek 

De 19e november 1972 en Europa 

Tot de meest opvallende gebeurtenissen bij de laatste Bonds?agverkie
zingen behoort het feit dat de kiezers zich de relatie tussen de economische 
en monetaire politiek van de Bondsrepubliek en de ontwikkeling van de 
wereld-economie sterk bewust waren. De kiezers lieten zich niets wijsma
ken; bij de prijsstijgingen in de Bondsrepubliek ging het slechts om inflatie 
van binnenuit, die door een nationaal recept bestreden moest worden. 
In het zicht van de bijna traumatische ervaringen, die men in Duitsland 
na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heeft gehad met inflatie, moet 
het als een teken van grotere politieke rijpheid en inzicht in gecompliceerde 
samenhangen worden gezien, echter vooral als bewijs van vertrouwen in 
de Europese Gemeenschap, dat de oppositie ook op Jat gebied de verkie
zingen zo ondubbelzinnig heeft verloren. De kiezers hebben in grote 
meerderheid begrepen dat het bij 'het binnenland', waarover de oppositie 
voortdurend sprak, niet om het geïsoleerd Duitse, maar om 'het gcmeen
schappelijke Europese binnenland' gaat, waarin Europese stabiliteit 
gemeenschappelijk gevestigd moet worden, en dat de koers van Brandt wat 

dat betreft de goede is. 
In de Europese gemeenschap hebben de deelnemers van de nu weer ge
vormde regeringscoalitie - met het vooruitzicht op de monetaire proble
men die vanuit de wereldeconomie op de Gcmeenschap afkomen - zich 
al sinds 1969 nadrukkelijk voor oprichting van een economische en mone
taire unie ingezet, ook al omdat er daarvoor geen alternatieven zijn. Slechts 
binnen dat kader kunnen stabiliteit en groei een betrouwbare opzet krij
gen. Daarheen moeten in ieder geval de inspanningen voor een bewuste 
stabiliteitspolitiek geleid worden, met dezelfde volharding als ook in 
Duitsland zelf het geval is. Daarom heeft de Bondskanselier ook op de 
Europese Topconferentie een zwaar accent gelegd op de noodzaak van 
snelle vorderingen binnen de Europese evenwichtspolitiek. Wij hebben 
concrete voorstellen in overweging gegeven voor wat er dient te geschie-

den. 
Daartegenover heeft de oppositie zich - evenals bij de Ostpolitik - met 
een eng nationale kijk op de problemen zelfs in de Europese politiek -
die ze zich steeds tot haar domein rekende - geïsoleerd. Het was al meer 
dan alleen maar bedenkelijk, dat zelfs Konrad Adenauer's partij ook in 
haar Westeuropese politiek de 'uitverkoop van Duitse belangen', de 
'verspilling van Duits kapitaal', suggereerde en probeerde de Bonds-
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regering het mandaat te betwisten dat bijvoorbeeld op de Parijse Topcon
ferentie of op de Conferentie van de ministers van Financiën in Luxemburg 
werd gehanteerd. 

De scheidslijnen wijzigen zich 

In 1951 hebben 'de zes' in het oprichtingsverdrag voor de EGKS gekozen 
voor het 'voortaan gemeenschappelijk avontuur'. De oproep, dit avontuur 
creatief gestalte te geven en de verhouding tussen de leden-landen een 
nieuw, een eigen karakter, is in een toenemend tempo gerealiseerd. 
De meetbare gevolgen, waartoe we sinds de conferentie in Den Haag van 
december 1969 tot de basisbesluiten van de Parijse Topconferentie, wezen
lijk hebben bijgedragen, bewijzen dat vastberadenheid en werkelijkheids
zin binnen onze Europese politiek in evenwicht zijn: 

Om 'een bevredigende economische groei, volledige werkgelegenheid 
en stabiliteit in de gcmeenschap gelijktijdig en gelijkmatig' te waar
borgen, werd besloten tot een fasenplan ter realisering van de economi
sche en monetaire unie; 
de uitbreiding van de gemeenschap verschaft de aaneensluiting van de 
Westeuropese landen in een viertal opzichten een dimensie, die over
eenstemt met de wereldvcrhouding van deze eeuw; 
de eerste concretisering, de door iedereen erkende noodzaak dat de 
landen van de gemeenschap ook in politieke zaken 'met een mond 
dienen te spreken' werd in Luxemburg bereikt; 
de basis werd gelegd voor het eigen gezicht van de gemeenschap door 
de toewijzing van eigen middelen en de langzamerhand te realiseren 
onafhankelijkheid van financiële bijdragen van de leden-landen, wat 
de aaneensluiting bevordert en de politieke doelstelling duidelijk 
maakt. 

'Met een mond spreken' - deze doelstelling betekent dat de raakvlakken 
van ons politiek handelen in beweging raken.De internationale solidariteit, 
die in het verleden zelfs de arbeidersbeweging vaak, hoewel niet vaak 
genoeg, tot indrukwekkende acties bracht, moet in toenemende mate als 
Europese solidariteit de politieke verhouding tussen de gemeenschapslan
den bepalen. De economische problemen in Zuid-Italië, de structuur
veranderingen in de Britse industrie, de bijzondere produktievoorwaarden 
der Duitse landbouw, zijn slechts voorbeelden van naar voren komende 
feiten, die in de politieke krachten binnen alle negen leden-landen een 
toenemende rol spelen. De besluiten op de Parijse Topconferentie op het 
gebied van de regionale politiek getuigen van deze solidariteit en van de 
bereidheid daar in toenemende mate uitdrukking aan te geven. 
Tegelijkertijd moeten de gemeenschappelijke zaken, evenals de grenzen 
tussen de politieke stromingen in de afzonderlijke landen aan de nieuwe 
doelstellingen getoetst worden. 'De betrekkingen tussen onze beide landen 
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zijn beter dan ooit tevoren', schreef de conservatieve Britse premier toen 
hij Willy Brandt geluk wenste met zijn verkiezingssucces. Dat telegram 
betrof een man, die zich trouw aan het door hem in Saarbrücken geformu
leerde verlangen - 'de Europese gemeenschap kan en moet tot het sociaal 
meest progressieve gebied ter wereld worden uitgebouwd' - op de topcon
ferentie met grote nadruk voor de realisering en de uitbouw der sociale 
doelstellingen ingezet heeft. 

Zoals de formulering der buitenlandse betrekkingen - vooral die op het 
gebied der buitenlandse handel en de buitenlandse economische betrek
kingen - in toenemende mate vanuit de nationale bevoegdheden uitmondt 
in een gemeenschappelijke formulering en daarmee mede afhankelijk 
wordt van de voorwaarden die een Europese binnenlandse politiek vraagt, 
zo blijkt ook dat bij vele schijnbaar interne vraagstukken de groeiende 
onderlinge afhankelijkheid van de landen der gemeenschap, puur nationa
le oplossingen niet meer doelmatig zijn. De Parijse Topconferentie heeft 
opnieuw duidelijk gemaakt, dat het wetenschaps- en technologiebeleid, 
de industriepolitiek, het milieubeleid en vooral de sociale politiek ge
meenschappelijke eisen stellen. Daarop moeten nationale plannen worden 
afgesteld. 

De noodzaak van het democratisch-socialisme 

De vereniging van Europa mag zich niet tot economische aangelegenheden 
beperken en mag geen zaak van de grote, in toenemende mate ook multi
nationale concerns blijven. De economische kracht van deze grote Europe
se samenwerking moet er veeleer toe leiden vooruitgang mogelijk te maken 
in de maatschappelijke ordening van Europa. Deze economische kracht 
moet de grondslag voor de voortgaande verbetering van de sociale positie 
van meer dan 250 miljoen mensen in Europa vormen, voor een stelselmati
ge en intensieve uitbouw van vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
en voor een moderne infrastructuur in alle in aanmerking komende regio
nen in West-Europa. 
Hier liggen grote opgaven voor de sociaal-democratische partijen en de 
vakbewegingen. Zo staat in de EEG een nieuw ondernemingsrecht ter 
discussie. Daarvoor zoeken tal van Europese vakbonden naar een vorm, 
die over de nationale grenzen heen, de werknemers gelijkberechtigd deel 
laat nemen aan de economische beslissingen, welke voor hen tenslotte niet 
minder belangrijk zijn dan voor de kapitaalverschaffers. Voor de vak
bewegingen betekent dat ook, dat ze zich evenals de nationale industrieën 
in grotere mate Europees moeten organiseren, om daarmee hun eis voor 
een progressief Europees economisch systeem, die met de plaats van de 
werknemer ten volle rekening houdt, met nadruk kracht bij te kunnen zet
ten. 
Het wegblijven van Noorwegen, waar de sociaal-democraten zich blijven 
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inzetten voor de toetreding, en de afwezigheid van Labour en de TUC, 
zullen dit streven zeer nadelig beïnvloeden. 

Tweede doel: stabiliteit 

In de Gemeenschap is het terugwinnen van stabiliteit een eerste opgave; 
de opbouw van een stabiele gemeenschap staat als lange-termijnopgave 
voor ons. 
Op de Conferentie van de ministers van Financiën in Luxemburg kon als 
consequentie van de eenstemmige aanbeveling der Parijse Topconferentie 
een gemeenschappelijke Europese actie voor het bereiken van evenwicht 
worden ontworpen. Men heeft o.a. als gemeenschappelijke doelstelling 
geformuleerd de prijsstijging in de landen van de gcmeenschap tot het eind 
van het komende jaar op vier procent te stellen. 

Als de toevloed van dollars tot stilstand is gekomen, zal de hocveelheid 
geld in Europa niet meer in de huidige omvang groeien. In de geld- en 
kredietpolitiek moeten internationale overeenkomsten en eigen maatrege
len onder een noemer gebracht worden. De gemeenschap zal voor de 
toekomst alle lid-staten een grotere mate van inspraak moeten geven in 
de belastingpolitiek en bij de buitenlandse handel. Het Europese Monetai
re Fonds is daartoe een belangrijke stap. Onze Europese partners hebben 
begrepen dat, als we bij de vorming van dat Fonds voor monetaire samen
werking en bij het Fonds voor regionale politiek er in het bijzonder op let
ten dat noch aanvullende bronnen kunnen worden aangesproken als de 
stabiliteit daarmee in gevaar komt, noch extra aanspraken op onze moge
lijkheden kunnen worden gedaan. De verdere stappen voor verwezen
lijking van de afzonderlijke fasen van de economische en monetaire unie 
eisen een onderlinge aanpassing van de conjunctuurpolitiek van de landen 
der EEG. De mededinging moet worden verscherpt en verdere vooruit
gang in de handelspolitiek moet worden bereikt. De harmoniseringspro
blemen zijn niet eenvoudig, terwijl de uitgangspositie van de afzonderlijke 
lid-staten zeer verschillend is. Enkele van onze partners hebben hogere 
prijsstijgingen en tegelijkertijd een aanzienlijke werkloosheid. 
Doch niet slechts de omvang van de problemen die de landen van de 
gemeenschap zelf en gezamenlijk hebben te overwinnen, maakt de econo
mische en monetaire unie tot een fel begeerd instrument, ze verdient deze 
karakterisering ook als kernelement in de Europese Gemeenschap die ~ 
uitgaand van de verdragen van Rome zowel over de Europese Economi
sche als de Europese Atoomgemeenschap en voor het verdrag van Parijs 
over de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ~ overeenkomstig 
de verklaring van de Parijse Topconferentie nog in de loop van dit decen
nium in de Europese Unie overvloeien zal. 
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Volgend doel: opbouw van de sociale gemeenschap 

De Bondskanselier heeft op de Topconferentie in Parijs een Duits memo
randum over Europese sociale politiek en maatschappelijk beleid inge
bracht. Bij belangrijke doelstellingen konden we in Parijs met onze part
ners overeenstemming bereiken. 
De Raad van ministers van Sociale Zaken heeft op 9 november in Brussel 
het door de regeringsleiders op de Parijse Topconferentie verlangde sociale 
actieprogram voor de uitgebreide EEG laten uitwerken. Daarmee is dit 
Duitse initiatief praktisch uitgevoerd. 
Een Europese sociale en maatschappelijke politiek moet o.i. in de eerste 
plaats de volgende elementen bevatten: 
I. In een in sociaal opzicht progressief Europa moeten de raden voor de 

arbeidsmarkt samenwerken om de werkgelegenheid voor de werkne
mers veilig te stellen. 

2. Er mogen geen sectoren of gebieden in Europa zijn zonder sociale 
zekerheid. Daarom moeten de systemen van sociale zekerheid aan 
elkaar worden aangepast. De maatschappelijke vooruitgang moet alle 
mensen in de gcmeenschap ten goede komen. 

3. Vorming en ontwikkeling in Europa moeten worden geharmoniseerd. 
4. De deelneming der werknemers aan de besluitvorming in de onderne

ming moet een algemeen aanvaard principe worden in Europa. 
5. Juridische vrijheid van vestiging moet ook een werkelijke vrijheid van 

vestiging worden. 
6. We hebben een actieve regionale, structuur- en milieupolitiek nodig om 

de kwaliteit van het bestaan voor alle burgers in de gemeenschap te ver
beteren. 

Volgende doel: internationaal ingesteld zijn 

Overeenkomstig de verklaring van de Parijse Topconferentie hebben de 
inspanningen voor de opbouw van de gemeenschap 'hun volledige zin, 
slechts in de mate waarin het de lid-staten gelukt in gemeenschappelijk 
handelen aan de groeiende verantwoordelijkheid te voldoen die Europa 
draagt in de wereld'. 
De leden van de gemeenschap zijn ~ met uitzondering van Ierland ~ ver
bonden met de VS en Canada. Het Atlantisch Bondgenootschap blijft de 
vaste grondslag van onze veiligheid, ook als de Europese partners binnen 
de NAVO na gemeenschappeljjk overleg een groter aandeel van de 
verantwoordelijkheid zouden overdragen. De bijzondere verhou
ding, die ons sinds het eind van de oorlog en in het bijzonder sinds het 
Marshall-plan, met Amerika verbindt, moet tot uitdrukking komen in 
een voortdurende constructieve dialoog over Atlantische problemen en is 
voorwaarde om te komen tot een geslaagde GATT-bespreking en tot 
herstructurering en betrouwbare oplossingen van monetaire systemen. 
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De Europese gemeenschap stelt zich niet als een blok op tegenover de At
lantische bondgenoten, doch evenmin tegenover het oosten. Ze kan zelfs 
door versterking van haar sociale en democratische elementen tot een 
belangrijke bouwsteen voor een Europese vredespolitiek worden. 
Ook openen binnen de gemeenschap de realistische pogingen van de 
Bondsregering, om de politieke spanningen en militaire confrontaties te 
verminderen, een breder terrein om nieuwe mogelijkheden te benutten op 
het gebied van uitwisseling en samenwerking, met als doel de bestaande 
verdeling van ons volk in oost en west draaglijker te maken en de vrede 
veilig te stellen. 
Het derde element in de buitenlandse betrekkingen van de gemeenschap 
is de verhouding tot de ontwikkelingslanden. Zoals het EEG-verdrag al 
toont, ontgaat de gemeenschap wat dat betreft haar verantwoording niet. 
Ze zal overeenkomstig de in Parijs geformuleerde verlangens van de 
regeringsleiders, een wereldwijde politiek voor ontwikkelingshulp op zich 
nemen. Ook bij de uitwerking van die politiek zal het erop aankomen dat 
de in de gemeenschap werkzame krachten van de sociaal-democraten hun 
invloed nadrukkelijk laten gelden. 

De Europese Unie 

Minstens even noodzakelijk is een straffe samenwerking der sociaal-demo
craten bij de opbouw van de Europese Unie in het komende decennium 
Zo zeker als het is dat de Europese ontwikkeling niet op staatsrechtelijke 
gronden tot stand komt, zo zeker is het ook dat er maatregelen genomen 
moeten worden opdat alle in de gemeenschap levende krachten ten gunste 
van de Europese democratie tot ontplooiing kunnen komen. 
Het ideële motief voor Westeuropese samenwerking ligt in het feit dat de 
deelnemers zonder tekort te doen aan politieke groeperingen, naar een 
vrije rechtszekere en sociale democratie willen. De kansen voor Europa 
liggen niet in de uniformiteit maar veeleer in de gezamenlijke nationale 
veelheid. Dat is de Europese Unie die wij verstaan onder de Europese 
gemeenschap die moet worden uitgebouwd. Het is dat perspectief dat de 
socialistische partijen als 'de verenigde staten van Europa' omschreven 
hebben. 
Wij concentreren ons hierbij, zoals bij alle andere problemen in alle 
oprechtheid op de meest direct bereikbare successen. De basishouding in 
de Europese politiek van de sociaal-liberale coalitie, is door de instelling, 
sinds de regeringsovername in oktober 1969, bepaald geweest. De voort
zetting van deze coalitie in de Bondsrepubliek zal ertoe bijdragen dat de 
gemeenschap haar rol in de wereld zodanig gestalte zal geven, dat de 
idealen van vrede en sociale vooruitgang meer en meer in zicht komen. 
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Joop den Uyl 

Van welvaart naar 
welzijn in Europa 

De uitbreiding van de Europese Gemeenschap voltrekt zich onder omstan
digheden, die de politieke en in het bijzonder de socialistische problema
tiek rondom Europa scherp belichten. Noorwegen doet niet mee op grond 
van een mengsel van vrees voor nationale belangen en hier en daar socialis
tische achterdocht tegen een kapitalistisch Europa. Europese ambtenaren 
staken, en demonstreren daarmee dat tegen het bewustzijn van groeps
belangen geen communautaire geest gewassen is. De Labour Party houdt 
haar parlementariërs weg uit Straatsburg en geeft daarmee te kennen dat 
voor haar de gemeenschap van het Europese socialisme vooralsnog minder 
betekent dan het uitvechten van de nationale strijd tegen de Conservatie-

ven. 

Als men deze begeleidingsverschijnselen overziet, is de vraag gemotiveerd 
of er wel ooit van een specifieke socialistische conceptie voor Europa 
sprake is geweest. Zeker, socialisten, Henri Spaak voorop, hebben in de 
totstandkoming van de EEG een belangrijke rol gespeeld. In het parlement 
van de EGKS en later van de EEG zijn socialisten consequent opgekomen 
voor volledige werkgelegenheid en sociale zekerheid. In de strijd om de 
uitbreiding van de bevoegdheden van het parlement, in de afwijzing van 
de nauwe verbindingen met niet-democratische regtmes als Spanje hebben 
socialisten voorop gelopen. Mansholt heeft op het omvangrijkste en meest 
ingrijpende onderdeel van de EEG-ontwikkeling, het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, zijn onuitwisbare stempel gedrukt. 
Toch is, als men vraagt naar de grondslagen van het te voeren economisch 
en sociaal beleid, de vraag gemotiveerd naar de eigen socialistische inbreng 
in de ontwikkeling van de Gemeenschap. 
ln de jaren vijftig is het Europese eenheidsstreven bepaald geworden door 
de wens van de Frans-Duitse verzoening, die leidde tot de oprichting van 
de EGKS, een verworvenheid van overigens niet te overschatten beteke
nis. In het midden van de vijftiger jaren is het vooral het verlangen naar 
verdere economische expansie geweest, dat het verdrag van Rome moge
lijk heeft gemaakt. Aan de totstandkoming van de EEG lag de overweging 
ten grondslag, dat alleen een vergrote markt Europa ervoor zou kunnen 
vrijwaren verpulverd te worden tussen de supermachten. Niet een maat
schappij-ideaal, maar een economisch en politiek zelfbehoud heeft het 
verdrag van Rome gekarakteriseerd. In die periode was in Europa de 
discussie gaande tussen planning en neo-liberalisme. De planninggedachte 
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was op de terugtocht. In het Amerika van Eisenhouwer werd geliberali
seerd, Europa volgde. Eén grote Europese markt met vrij verkeer van 
goederen, diensten, personen en kapitaal naar Amerikaans voorbeeld was 
het grote ideaal. Een min of meer dirigerend of oriënterend beleid werd 
slechts voorzien voor landbouw, vervoer en energie. Het concurrentiebe
leid werd als verbodswetgeving op Amerikaanse leest geschoeid. 
Ik behoef hier niet te herhalen, dat de verwerkelijking van het vrije verkeer 
van goederen, de afschaffing van de contingentering eerst (1962), van de 
interne tarieven later, gepaard is gegaan met een uitzonderlijk hoge groei
voet in de zes landen en een welhaast weergaloze toeneming var. de interne 
handel. Gezien vanuit de idealen en verwachtingen van de jaren vijftig is 
de EEG een doorslaand succes geworden. Het gemiddelde levenspeil van 
de bevolking is meer dan verdubbeld. Volkshuisvesting is verbeterd, het 
bezit van huishoudelijke apparatuur, auto, televisie, en telefoon is enorm 
gespreid. De Gemeenschap is het belangrijkste handelsblok van de wereld 
geworden. 
In allerlei opzichten is de Amerikaanse uitdaging met succes beantwoord. 
De uitbreiding, de verdieping en de voltooiing van de Gemeenschap -
thema van de Haagse Topconferentie - behoefden naar het leek op de 
Parijse Topconferentie slechts bevestigd te worden op weg naar de econo
mische en monetaire unie. 

Toch heeft het Parijse Topoverleg slechts weinig enthousiasme gewekt. Er 
zijn vele crisisverschijnselen rond de Gemeenschap tot de enige ingetrok
ken eerste motie van afkeuring tegen de Europese Commissie toe. Er is 
vooral in socialistische kring diepe twijfel of we met de Gcmeenschap op 
de goede weg zijn. Daarmee doel ik niet in de eerste plaats op de vage 
taakstelling voor een 'Europese Unie', het woord dat nodig was toen het 
niet mogelijk bleek voor de politieke eenwording van Europa een enigszins 
gemeenschappelijke oplossing aan te geven. Los van de verschillen in 
permanentie over de uiteindelijk na te streven structuur van Europa zie 
ik een vijftal ontwikkelingen waarop de kritiek van socialisten zich moet 
richten. 

1. De liberale conceptie van de éne markt heeft weliswaar geleid tot een 
sterke welvaartsgroei, maar evenals in de Verenigde Staten is een sterke 
discrepantie opgetreden tussen private overvloed en publieke armoede. 
Niet alleen voor de verschillende lid-staten, maar voor de EEG als geheel 
geldt, dat de collectieve voorzieningen ernstig tekort schieten ten opzichte 
van de vergrote particuliere bestedingsmogelijkheden. De verstikking van 
de steden, de ongeremde uitgroei van industriële centra, de verkeerson
veiligheid, de milieuvervuiling zijn evenzovele uitingen van dit verstoorde 
evenwicht. 

2. Hoewel weinig transnationale fusies hebben plaatsgevonden. heeft de 
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overheersing van de grote onderneming zozeer het produktie- en consump
tiepatroon bepaald dat van een democratische besluitvorming over wat en 
voor wie geproduceerd wordt amper sprake is. 

3. De verschillen in levensomstandigheden en levenspeil, zowel geogra
fisch als functioneel, zijn zeer groot gebleven. Van een vermindering van 
inkomensverschillen binnen de Gemeenschap is nauwelijks sprake. On
danks aanzetten tot vermogensspreiding in enkele landen is de beschik
kingsmacht over vermogens en over het inkomen daaruit in handen van 
weinigen gebleven. Het beeld van voorrang voor het rendabel maken van 
beschikbaar kapitaal wordt versterkt door de tewerkstelling van 10 miljoen 
arbeiders van buiten de Gemeenschap met beperkte rechten. Werknemers 
die in een positie van volstrekte afhankelijkheid en vaak willekeur verke
ren. 

4. Het verbruik van energie, grondstoffen en hoogwaardige voedingsmid
delen is meer dan gemiddeld gestegen. Hoewel het te vroeg lijkt om al te 
stellige uitspraken over de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te doen, 
is het op zijn minst waarschijnlijk dat de EEG niet op deze weg kan voort
gaan zonder zich schuldig te maken aan een beslissende bijdrage tot een 
onoplosbare ecologische crisis. De briefwisseling Mansholt-Barre is de uit
drukking van een fundamenteel vraagstuk, waar het Parijse Topoverleg 
op kousevaeten overheen gegleden is. 

5. Ondanks het feit, dat de EEG de uitvoeren uit derde-wereldlanden 
sterker heeft vergroot dan de Verenigde Staten of de Oostblokstaten 
(mede dank zij grotere economische groei), is de EEG in gebreke gebleven 
een substantiële bijdrage te leveren aan de bevrijding van de arme landen 
uit hun positie van onmacht. In de Kennedyronde kwamen de produkten 
uit de ontwikkelingslanden er bekaaid af. De zelfvoorzieningsgraad voor 
de meeste landbouwprodukten werd te hoog gesteld (suiker!), op de 
Parijse Top weigerden de staatshoofden en minister-presidenten de simpe
le aanbeveling van de president van de Wereldbank te volgen en de invoer 
van industriële produkten uit de ontwikkelingslanden jaarlijks met 15% op 
te voeren. 

Nu zou het onjuist zijn de indruk te wekken alsof de Gemeenschap zich 
ten opzichte van deze ontwikkelingen geheel passief zou hebben gedragen. 
In de tweede helft van de jaren zestig is er terdege sprake van een heroriën
tering van het Gemeenschapsbeleid op elk van deze gebieden. De grotere 
markt wordt dan minder doel op zichzelf. De Gemeenschap verliest aan 
glans en zoekt terecht naar een verdieping van haar beleid. Man kan echter 
nauwelijks zeggen dat daar een ernstig pogen aan ten grondslag ligt om 
zich rekenschap te geven van het soort van samenleving, dat men gestalte 
wil geven. 
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Typerend is dat de meeste nadruk valt op de technisch-economische 
sectoren waar Europa duidelijk bij de Verenigde Staten ten achter is geble
ven: kernenergie, ruimtevaart, computers, telecommunicatie, vliegtuig
bouw. Nu zal ik de laatste zijn om te ontkennen, dat technologische inno
vatie in het technotronisch tijdperk voor de vitaliteit en zelfhandhaving van 
Europa een levensbelang is. Wat verontrust, is, dat nauwelijks gezocht is 
naar doeleinden en methoden, waarbij in aansluiting op wat in de Verenig
de Staten werd bereikt voor Europa een eigen ontwikkeling werd gezocht. 
Het memorandum van de Commissie van maart 1970 inzake het industriële 
beleid van de Gemeenschappen stond sterk in het teken van het opconcur
reren in deze sectoren tegen de Verenigde Staten. Gegeven de belangrijke 
Amerikaanse vestigingen en invloeden in al deze sectoren zou er alle aan
leiding zijn geweest om de ontwikkeling van geavanceerde technologieën 
in Europa te toetsen aan en te kanaliseren binnen eigen sociale doelstel
lingen. 

Op het achtste Congres van de Socialistische Partijen in de Gemeenschap 
is het te voeren economisch en sociaal beleid geplaatst binnen het raam 
van een herziening van de maatschappelijke orde. Die herziening moet al
lereerst gericht worden op een bewust en doorzichtig maken van de 
economische beslissingen. Het marktmechanisme faalt waar het geldt het 
veilig stellen van de collectieve voorzieningen. De inflatiegraad vcrtoont 
binnen Europa een structurele tendens tot toeneming. Die stijgende in
flatie is de afspiegeling van massale afwentelingsprocessen. Van de over
heid wordt verlangd dat ze meer en betere diensten levert, in het bijzonder 
onderwijs en gezondheidszorg, maar we weigeren ervoor te betalen met 
een beperking van de toeneming van de particuliere consumptie. 
Die massale afwenteling leidt tot overbesteding, betalingsbalanstekorten, 
muntverzwakking en werkloosheid. Een evenwichtige economische ont
wikkeling is alleen mogelijk als de georganiseerde werknemers in staat 
worden gesteld medeverantwoordelijkheid te dragen voor produktie en 
verdeling. Dat betekent uitbreiding van medezeggenschap, vermogens
spreiding en verkleining van inkomensverschillen. 
Een inkomenspolitiek, die alle soorten van inkomens omvat is niet op 
nationale schaal tot een sluitend systeem te maken. Inflatiebestrijding zal 
daarom alleen lukken als in Brussel overeenstemming wordt bereikt over 
de richtlijnen voor een Europese inkomenspolitiek met alle implicaties 
daarvan. 
Een inkomenspolitiek wordt opgeblazen als ze niet berust op een be
heersing van de investeringen. Investcringsbeheersing vergt tenminste een 
indicatieve planning van de grote investeringen in de belangrijkste bedrijfs
takken. Het sectorbeleid zoals de Commissie dat in een basisconcept heeft 
neergelegd, is gericht op steunmaatregelen en herstructurering. Het gaat 
evenwel om coördinatie van industriële expansie, getoetst aan de gevolgen 
van die expansie voor werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, gelijkmatige 
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inkomensverdeling, leefmilieu en de behoeften tot afzet op de Europese 
markt van de ontwikkelingslanden. 

Ik moet in een schetsmatige aanduiding afzien van het aangeven van 
instrumenten, die gehanteerd moeten worden om een blinde welvaarts
groei om te buigen naar een doelbewuste welzijnsontwikkeling. Ik spreek 
daarom ook geen oordeel uit of en hoeveel industrieën aan particuliere 
eigendom onttrokken en gecommunaliseerd zouden dienen te worden. 
Wel pleit ik ervoor,dat gebroken wordt met het bijgeloof dat vrijmaking 
van het verkeer van goederen, personen en kapitaal op zichzelf en zonder 
meer tot meer optimale verhoudingen zal leiden. Na de jaren van liberali
satie binnen de Gemeenschap heeft nu het uur geslagen voor de doel
bewuste beleidsintcgratie, dit wil zeggen de toetsing van investeringen en 
winstbestemming aan de bevordering van ontplooiing, vcrbetering van het 
leefmilieu en verkleining van inkomensverschillen. 

Dat betekent, om een aantal voorbeelden te noemen, de noodzaak van 
afremmen en wellicht geheel stoppen met het supersonisch luchtver
keer; 
beperken van de tonnenmaat van tankers en carriers, die de Europese 
havens opschepen met onoverzienbare kosten van infrastructuur; 
overschakeling van energie-intensieve naar energiebesparende pro
duktie en transportmethoden; 
consequente voorrang in het internationale verkeer aan ruimte- en 
energiebesparende vormen van openbaar vervoer; 
selectieve toepassing van de computerisatie, met name in de dienst
verlening, met het oog op schadelijke uitwerking op werkgelegenheid, 
en arbeidsvreugde; 
stelselmatige pogingen om na een eeuw van steeds verdergaande ar
beidssplitsing via taakverbreding een nieuwe betrokkenheid van men
sen bij hun dagelijks werk tot stand te brengen; 
uitbreiding van de activiteiten van het Sociaal Fonds, gericht op her
scholing en bevordering van de mobiliteit voor de werknemers; 
een zodanige afstemming van industrie- en arbeidsmarktbeleid, dat de 
inschakeling van arbeiders van buiten de Gemeenschap geleidelijk kan 
worden teruggebracht, onder voorwaarde dat in de landen van her
komst voldoende investerings- en scholingsbijdragen worden geleverd, 
zodat de mindere werkgelegenheid in de Gemeenschap meer dan 
gecompenseerd wordt; 
afstemming van het landbouw- en industriebeleid op een jaarlijks 
scherp te programmeren toeneming van de invoer van verwerkte land
bouw- en industriële produkten uit de ontwikkelingslanden. 

Te lang is het scheppen van een Europese markt als een ideaal in zichzelf 
gezien. De Europese markt is goeddeels een feit. Ze heeft produktiviteit 
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en welvaart vergroot. Ze heeft de ongelijkheid in inkomen en vermogen, 
in macht en kennis scherper reliëf gegeven. De jeugd van Europa loopt 
niet meer warm voor groter en groter alleen. Zoals de Olympische Spelen 
als een pure jacht op records hun glans hebben verloren, zo biedt de im
mense schaalvergroting die de Euromarkt bracht geen inspiratie meer. 
Toen Rotterdam jaren geleden de grootste haven van de wereld werd, was 
dat in Nederland een nationale gebeurtenis. Vandaag zegt men: 'de 
grootste haven van de wereld. So what?'. Hoe leven de mensen in Rot
terdam en het Rijnmondgebied. Hetzelfde is gebeurd met de EEG. De 
produktiecijfers imponeren niet meer. Vandaag kan de Europese integra
tie alleen nog haar zin bewijzen door een verbetering van de kwaliteit van 
het bestaan van de mensen in de negen landen van de EEG. 
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Roy Jenkins 

Naar een besluitvaardige 
democratische 
Europese Gemeenschap 

De contouren van een democratische Europese Gemeenschap doemen 
voor ons op als een imponerende maar lege wolkenkrabber. Om dat 
gebouw met debatten, organisatie, kracht en leven te vullen moeten wij 
het Europese Parlement tot een effectieve, machtige instelling maken. Het 
idee is nobel - maar de praktische problemen zijn groot. Het is onze taak, 
als leiders van Europa, dit idee te verspreiden, om deze problemen het 
hoofd te bicden en op te lossen. Het is zeker niet onze taak alleen maar 
met het getij van de openbare mening mee te drijven. Maar we moeten 
eveneens de moeilijkheden die een te ver vooruitlopen op aanvaarding en 
begrip van het publiek met zich brengt, onderkennen. Het Parlement moet 
voor de mensen in de gehele vergrote Gcmeenschap tot een realiteit 
gemaakt worden. Dan mogen er directe verkiezingen komen. Deze zullen 
vele problemen oplossen maar ook andere scheppen. 
Ik ben van mening dat het dringender is het Europese Parlement wezenlijk 
werk te geven, werkelijk uit te voeren controle, dan nu meteen te beslissen 
hoe het precies verkozen moet worden of op welke wijze zijn juiste ver
houding met de nationale parlementen geformuleerd moet worden. 
Ik zie twee verschillende methodes om deze controle tot stand te brengen. 
Men zou ze kunnen noemen de 'broad front' en de 'narrow front' strate
gieën. Op het 'bredere front' is er een serieuze mogelijkheid, voorgesteld 
in het rapport-Vedel -en wel dat het Europese Parlement opschortend 
vetorecht op de wetgeving van de Gemeenschap zou moeten hebben. De 
strategie van het bredere front bestaat uit een geleidelijke uitbreiding van 
de bevoegdheden van het Europese Parlement over het gehele beleid. 
Vooruitgang op een enger front zou er toe kunnen leiden dat het Parlement 
verstrekkende bevoegdheden verwerft, vergelijkbaar met die waarover de 
nationale parlementen nu beschikken, maar dan voor een aantal onderde
len van het beleid dat slechts stapsgewijs wordt uitgebreid naarmate het 
vertrouwen van de lid-staten in het Europese Parlement en hun ver
bondenheid daarmee groeit. 
Maar wanneer onze bezorgdheid over democratische controle en democra
tische instellingen zowel in ons denken als in ons doen naar voren komen, 
dan moeten wij bereid zijn iedere strategie die mogelijk de obstakels 
veroorzaakt door passiviteit en onverschilligheid, zou kunnen verwijderen, 
in overweging te nemen. 

De Britse toetreding zou in één opzicht veelbetekenend kunnen zijn in 
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Straatsburg. Wij kennen in Brittannië een ongewoon strak twee-partijen 
systeem in het Parlement. Hoewel de strakheid van dit systeem verkeerd 
kan worden gebruikt, blijft het evenwel een ongelooflijk machtig instru
ment bij de formulering en de uitvoering van het beleid. In landen met een 
meer-partijen systeem kunnen de partijen zelf vrij strak zijn, omdat zij 
weten dat geen van hen ooit in staat zal zijn alleen een regering te vormen 
en dat er dientengevolge een compromis noodzakelijk zal zijn, en waar
schijnlijk een te vergaand compromis als een coalitie in elkaar wordt 
geflanst. Dit is niet de Britse manier om politiek te bedrijven. Tot voor 
kort was het ook nauwelijks de Duitse manier. Maar in de rest van de 
Gemeenschap bestond deze neiging en die werd natuurlijk ook in het 
Europese Parlement weerspiegeld. Ik denk dat het waarschijnlijk is dat met 
de komst van de drie nieuwe delegaties in Straatsburg de balans door zal 
slaan; dat het accent veel duidelijker op beleidsverschillen die ook partij
verschillen zijn, zal liggen. Naarmate de Socialistische Fractie ~ en ook 
andere fracties ~ naar voren komen als samenhangende vastbesloten een
heden zullen zij eerder op basis van een gemeenschappelijke ideologie dan 
van gemeenschappelijke nationaliteit dichter naar elkaar toetrekken. En 
ik geloof dat dat een gezonde ontwikkeling is. 

Tijdens de zestiger jaren toen de Koude Oorlog in Europa tot bedaren 
kwam en overging in een relatief geruststellende stabiliteit, geloofden vele 
mensen dat wij, wanneer wij niet langer het belangrijkste slagveld waren, 
met betrekking tot internationale zaken in de achterste gelederen zouden 
zitten. De aandacht was geconcentreerd op de strijd in Viëtnam die, zo 
werd dom genoeg gedacht, het ontwikkelingspatroon voor het grootste 
deel van Azië en Afrika zou bepalen. Gedurende twintig jaar was de 
wereldpolitiek beheerst door het conflict tussen de twee supermachten en 
hun concurrerende ideologieën. 
Op dit moment zijn er onmiskenbare tekenen dat de wereld van de twee 
supermachten een gecompliceerder patroon begint te vertonen. Hun 
militaire overheersing blijft bijna even groot, maar de opkomst van China 
als supermacht zou op zichzelf al genoeg kunnen zijn om de positie van 
deze dubbelpolige macht aan te vreten. En beide supermachten vertonen 
tekenen dat de militaire uitgaven op grote schaal zwaar drukken. 
De opkomst van China is zeker niet de enige oorzaak van de veranderende 
houding tegenover de rest van Europa. Het is misschien niet eens de 
belangrijkste oorzaak. Uit de Ostpolitik van Bonn vloeit veel voort. 
De visie en de vastberadenheid waarmee een sterk Duitsland deze politiek 
van verbetering en ontspanning volgde heeft reeds tastbare resultaten op
geleverd. Het zou uiteindelijk kunnen leiden tot een verandering in de 
betrekkingen tussen West- en Oost-Europa die even fundamenteel en voor 
beide kanten heilzaam zijn als de Frans-Duitse verzoening. 

De bestaande Gemeenschap heeft ~ daarbij voor een aanzienlijk deel 
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werkend langs de kanalen van de Raad van Ministers ~ een wat men zou 
kunnen noemen extern front ontwikkeld in bepaalde beleidszones ~ bij 
voorbeeld het Midden-Oosten en, onlangs, Viëtnam. Er bestaat echter een 
belangrijk intern eerste vereiste voor het verwerven van een echte gemeen
schappelijke en ruime externe politiek. Een succesvol buitenlands beleid 
hangt in hoge mate af van de wijze waarop het aangepakt en uitgewerkt 
wordt; ministers en bewindvoerders moeten veel meer steunen op over
redingskracht en invloedrijkheid dan op economisch of sociaal beleid, 
waarbij beslissingen kunnen worden genomen waarna verwacht mag 
worden dat de daad bij het woord wordt gevoegd. 
Wanneer het nieuwe Europa een gemeenschappelijk buitenlands beleid wil 
creëren dat meer is dan een hoopvolle intentieverklaring dan is het es
sentieel dat nationale instellingen én aspiraties tot één Gemeenschapsge
heel samengroeien. Een dergelijk verenigd ministerie van Buitenlandse 
Zaken moet duidelijk deel uitmaken van de Commissie, als door het 
Verdrag ingesteld, en niet een of andere creatie, in Parijs of elders, dat 
ontworpen is om de enige administratieve stuctuur waardoor een vergroot 
en versterkt Europees Parlement kan werken te ondermijnen. 
Het is niet waarschijnlijk dat het nieuwe Europa ooit over een militaire 
macht zal beschikken die vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten 
of de Sovjetunie of zelfs China. Maar het schept wel de mogelijkheid voor 
een zowel economisch als politiek voldoende sterke eenheid om een in
vloed op de wereld uit te oefenen die even groot is als die van de super
machten. Dit is al het geval op het gebied van handel, hulpverlening en 
internationaal monetair beleid. 
Buitenlands beleid heeft, zoals de conventionele opvatting luidt en zoals 
ik heb beschreven, een traditioneel en aanlokkelijk aureool. Buitenlandse 
politiek bedrijven vereist zeer speciale vaardigheden. Het is vaak fascine
rend voor degenen die er bij betrokken zijn; soms, zoals bij de Frans-Duitse 
verzoening, de uitbreiding van de Gemeenschap, of de Ostpolitik kan het 
van blijvende betekenis zijn, ook voor de gewone Europeaan, hoewel het 
maar al te vaak juist de fouten, en niet de diplomatieke zeges zijn waarbij 
het grote publiek het meest betrokken is. 
Als we eens vooruitzien naar de jaren rond het jaar 2000, dan zou er dan 
best wel eens één extern probleem van overwegend belang kunnen zijn, 
en dan heel verschillend van de traditionele problemen betreffende het 
buitenlandse beleid. Het overheersende en onvermijdelijke vraagstuk zal 
dan de verhouding zijn tussen het in het algemeen rijke noordelijke kwart 
van de wereld en het in het algemeen arme zuiden. De verdeling in tweeën 
is voor de meeste mensen een bekend verschijnsel; men maakt zich ernstige 
zorgen over het probleem; maar de concentraJie onder de leden van de 
uitgebreide Gemeenschap en ook onder de rest van de ontwikkelde wereld, 
van zowel hulpmiddelen als aandacht voor het beleid, is tot nu toe ontoerei
kend om deze zorg te verminderen, en onvoldoende om een begin te maken 
met het verkleinen van de kloof. Wanneer wij niet allemaal voor het eind 
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van deze eeuw willen worden overspoeld door de vloedgolven van de 
dreigende zee van armoede op de wereld, dan zijn de komende jaren van 
het allergrootste belang. Deze jaren bieden de kans te waarborgen dat 
Europa, dat snel naar voren komt als het machtigste handelsblok in de 
wereld, een nieuwe leidersrol op zich kan nemen doordat het een aan
vaarde drijfkracht wordt, niet slechts voor Europese, maar ook voor uni
versele vooruitgang. 
Europa kan de wereld echter alleen helpen wanneer het sterk is en vertrou
wen in zichzelf en in zijn doelstellingen heeft. Ik geloof dat de uitbreiding 
van de Gemeenschap nieuwe hoop heeft gebracht in de harten van die 
mensen in de Zes die het gevoel hadden dat de stuwende kracht naar 
Europese eenheid verloren was gegaan, dat de Europese vlam de kans had 
gekregen gevaarlijk laag te flakkeren. 
Dit enthousiasme boezemt mij een zekere mate van hoop en ook vrees in. 
De vrees is dat U allen van ons te veel op te korte termijn zult verwachten. 
De binding van diegenen onder ons die hebben gevochten voor Britse 
aansluiting bij Europa blijft even sterk als ooit. De strijd was langer, niet 
heftiger, maar over een langere periode verdeeld en uitputtender dan wij 
hadden gehoopt. Wij moeten ons er nu van verzekeren dat het de moeite 
waard is geweest. De kern van het Europese vraagstuk dat vijf en twintig 
jaar duurde was het probleem hoe het juiste evenwicht te vinden tussen 
nationale voorzichtigheid en supra-nationaal idealisme. 
Tot nu toe was er in de Gemeenschap een angstvallige eerbied voor 
nationaal belang. Op een bepaald moment leek het erop alsof dat de 
Gemeenschap zou blijven beperken tot de oorspronkelijke zes leden. Dat 
zou duidelijk het oorspronkelijke doel van mensen als Robert Schuman 
en Jean Mannet hebben ondermijnd: de doelstelling Europa als geheel vrij 
te maken en de beperkingen van soevereiniteit en nationalisme te ont
vluchten en daarmede een universele boodschap aan de wereld te geven. 
Maar de evenwichtsvraagstukken zouden beperkingen hebben kunnen 
opleggen. Wij zijn aan deze beperking ontkomen. De uitbreiding is een 
feit. Brittanië, als het belangrijkste nieuwe lid, benadert U, dat moet ik 
toegeven, met een zekere schroom en traagheid. Wij zijn niet de enigen 
die deze vrees kenden op het moment van toetreding. Zij moet langzaam 
worden weggenomen, zoals dat in het verleden het geval was met andere 
landen. Het is in het belang van Europa dat snel wordt bewezen dat 
nationale Britse belangen net zogoed gediend kunnen worden door middel 
van het lidmaatschap van de Gemeenschap als de belangen van de oor
spronkelijke leden. Maar wij moeten ook kijken naar een veel bredere 
doelstelling - de hele Europese gedachte nieuw leven in te blazen. De 
bestaande Gemeenschap heeft gewerkt. De uitgebreide Gemeenschap 
moet aan het werk worden gezet. Maar op dit beslissende moment waarop 
gezichtspunten verbreed worden moet ze ook inspirerend zijn: inspirerend 
voor mensen zowel in als buiten de Gemeenschap. 

74 [22] Socialisme en Democratie 2 (1973) februari 



Bruno Kreisky 

Gedachten van een Oostenrijker 
over de Europese integratie 

Door de Brusselse V crdragcn van 22 juli 1972 is men gekomen tot het op
bouwen van een hechtere verhouding, in de vorm van een vrijhandelszone, 
tussen de neutrale mogendheden en de EEG. 
De geschiedenis van de uitbreiding van de Europese Gemeenschap, 
waardoor de Gcmeenschap van de Zes een Gemeenschap van de Negen 
werd en de Gemeenschap van de Negen een vrijhandelszone met zeven 
andere staten, is nog niet geschreven. Als wc terugblikken kunnen we nu 
echter het volgende opmerken: dat diegenen gelijk hadden die indertijd, 
toen over de zogenaamde grote Europese vrijhandelszone van alle Europe
se OESO-landen werd gediscussieerd, een langere consolideringstijd voor 
de EEG eisten en dat om die reden de negatieve houding in de beraadsla
gingen over het vormen van deze grote vrijhandelszone nu geheel en al 
gemotiveerd lijkt. 
Toch was de reactie van de zeven landen die buiten de EEG stonden om 
zich tot EFTA aaneen te sluiten niet zo juist, want alleen zo kon worden 
verhinderd dat er, parallel aan het integratieproces van de EEG-landen, 
een handelspolitiek desintegratieproces ontstond, waarvan de gevolgen 
niet te overzien zouden zijn geweest. 
In de loop van de Hl jaar waarin werd geprobeerd om tot een overbrugging 
tussen EEG en EFTA te komen, leek het er soms op dat het 'point of no 
return' in de verhandelingen was bereikt. Ik heb in juli 1961, in Chatham 
House in Londen tegen al te veel illusies gewaarschuwd en meende:' ... 
dat Frankrijk als antwoord op Britse sonderingen ... met vriendelijke maar 
duidelijke terughouding had gereageerd'. 
Ook bij ons waren in 1963 opvattingen te horen naar aanleiding van 
uitspraken van toentertijd leidende EEG-functionarissen, volgens welke 
ook een initiatief van Oostenrijk alleen, kans op succes zou hebben. Zo 
meende een van deze functionarissen, dat, binnen afzienbare tijd een 
verdrag tot stand zou kunnen komen indien Ooster.rijk als bijzonder geval 
zou worden behandeld. Wat hij in feite bedoelde was, dat een oplossing 
volgens twee principes gevonden zou kunnen worden - volgens het prin
cipe van een douane-unie of van een vrijhandelszone. Volgens de opvatting 
van deze toonaangevende EEG-ambtenaar wees de EEG het principe van 
een vrijhandelszone van de hand. 
Dergelijke illusies over een aparte oplossing voor Oostenrijk bestonden 
ook nog na 1966. 
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Men scheen hierbij over het hoofd te zien, dat de Europese Economische 
Gemeenschap weliswaar primair een economische instelling is maar dat 
dit 'point of no return' in de verhandelingen nooit van het verloop van de 
verhandelingen maar enkel en alleen van de politieke situatie zou kunnen 
afhangen. 
Vereist was een goede verstandhouding tussen Frankrijk en Engeland aan 
de ene, Frankrijk en de andere EEG-landen aan de andere kant. Voor 
Oostenrijk moest dus een oplossing worden gevonden die met zijn neutrali
teitspolitiek te verenigen was. Ik ben het er uit principe niet mee eens -
ik ben een van degenen die precies en uit eigen ervaring de motieven van 
de Sovjetregering kent die indertijd doorslaggevend waren voor de afslui
ting van het Staatsverdrag toe te staan dat deze omstandigheden op de 
achtergrond worden gedrongen door een als openbaar belang voorgesteld 
opportunisme. 
De redenen die indertijd hebben mogelijk gemaakt dat wij onze nationale 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid weer terugkregen en. die onze alge
hele bevrijding mogelijk maakten zijn ook nu nog van aanmerkelijk politiek 
belang. 
Oostenrijk heeft zijn Staatsverdrag gekregen omdat het, door de verklaring 
tot altijddurende neutraliteit bereid te zijn, zijn uitgesproken onafhanke
lijkheid uitdrukkelijk vastlegde. Daarom moest bij het denken over een 
toenaderingspoging tot de EEG aan de ene kant met deze onafhankelijk
heid rekening worden gehouden, aan de andere kant echter ook met het 
feit, dat de neutraliteit in het Memorandum van Moskou - waarvan de 
betekenis voor het Staatsverdrag niet mag worden onderschat - als volgt 
werd gedefinieerd. 

Punt 1,1 ' ... zal de Bondsrepubliek Oostenrijk een verklaring afgeven in een vorm 
die Oostenrijk de internationale verplichting oplegt, zich voortdurend aan een 
soortgelijke neutraliteit te houden, als Zwitserland deze handhaaft.' 

Daaruit volgde voor de Oostenrijkse buitenlandse politiek de vanzelfspre
kende opgave, juist in de kwestie van een hechte band met de EEG, een 
zeer nauwe theoretische en praktische samenwerking met Zwitserland en 
Zweden aan de dag te leggen. Later sloot ook Finland zich bij deze groep 
aan. 
Voor het standpunt van de Oostenrijker met betrekking tot de vraag over 
de Europese integratie geldt op zijn minst hetzelfde als wat over de Oosten
rijker met betrekking tot de neutraliteit werd gezegd, naar aanleiding van 
het Besluit inzake de Neutraliteitswet, nl. dat door de neutraliteit de grond
en vrijheidsrechten van de staatsburger op geen enkele manier beperkt 
worden. 

'De neutraliteit legt de staat, maar niet de staatsburger, een plicht op. De geestelij
ke en politieke vrijheid van de enkeling, meer in het bijzonder persvrijheid en vrij
heid van meningsuiting, worden door de voortdurende neutraliteit van een staat 
niet geraakt.' 
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De vrijheid die de Oostenrijker heeft om mee te praten over de problemen 
van de Europese integratie, is dus even groot als die van andere Europea
nen. Daarvan wil ik graag gebruik maken, hoewel ik mij er niet op kan 
beroepen - niemand zou me geloven - dat bij alles wat ik zeg ervan ware 
af te zien dat ik tegenwoordig voorzitter van de Oostenrijkse bondsregering 
ben. Wat ik te zeggen heb, zeg ik ook met die verantwoordelijkheid voor 
ogen. 

Ik wil hier alle problemen die al onderwerp van een verregaande ophelde
ring binnen de EEG zijn, buiten beschouwing laten en ook niet over die 
problemen spreken waarvan al aan de oplossing wordt gewerkt. Ik zou 
graag de vraag eens nader beschouwen, in hoeverre uit democratisch 
Europa een derde respectievelijk vierde politieke wereldmacht kan wor
den. 
Ik weet dat de gedachte daaraan bij vele goede Europeanen een favoriete 
plaats inneemt en het spijt mij dat ik hier met twijfels kom aandragen. Geen 
punt; economisch gezien zou dit democratische Europa, dat nu zijn defini
tieve gestalte gaat aannemen, een tweede of derde macht kunnen worden. 
Het zou echter fataal kunnen zijn als men daaruit politieke of militaire ge
volgtrekkingen wil maken. 
De politiek zoals ze tegenwoordig wordt bedreven, kan niet buiten be
schouwing laten dat we in een tijd leven waarin alles min of meer van het 
machtsevenwicht van de superstaten en hun bondgenoten afhangt. 
Pas het besef dat dit machtsevenwicht bestaat, maakte de tegenwoordige 
politieke ontspanning mogelijk, waardoor men tot de conclusie kan ko
men, dat de verstoring van dit evenwicht in bepaalde omstandigheden deze 
periode van ontspanning zoal niet beëindigen dan toch in gevaar zou kun
nen brengen. 
Politieke ontspanning is een uiterst subtiele aangelegenheid die men niet 
alleen aan militairen maar toch ook zeker niet alleen aan de politici kan 
overlaten. Aan de militairen niet omdat ze zich doorgaans moeilijk van 
bepaalde voorstellingen kunnen losrukken en aan de politici niet omdat 
ze zich bij de beoordeling van dit probleem veelal door binnenlands
politieke overwegingen laten leiden. Politieke ontspanning moet echter in 
het bewustzijn van de volkeren verankerd zijn. 
Het Europa dat nu aan het onstaan is, zal de eerstkomende periode even
min de politieke saamhorigheid tonen als aan de economische en tech
nologische voorwaarden voldoen die er voor een derde of vierde wereld
politieke macht zouden moeten zijn. 

Om het zo duidelijk mogelijk te stellen: wij denken dat een maximaal 
politiek samenspel tussen de Noordamerikaanse en de Europese staten 
voorwaarde voor een reële politieke ontspanning is. Uiteraard daagt dan 
al gauw het probleem dat een dergelijk maximum alleen mogelijk is bij een 
economische ontwikkeling, die, alhoewel geconcentreerd op de in Europa 
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liggende taken, ook let op de samenwerking met de Noordamerikaanse 
democratieën. 
Ook de samenwerking met andere staten op de wereld moet groeien 
hoewel geconcentreerd op andere problemen en vermoedelijk ook op een 
andere manier geregeld. Om het dus nog eens duidelijk te zeggen: het 
Europese streven naar integratie moet in toenemende mate rekening 
houden met de samenwerking met Amerika en Canada, hetgeen des te 
doeltreffender zal zijn omdat de kloof tussen de economie van de VS en 
van democratisch Europa smaller wordt en de VS in elk geval geen alles
dominerende plaats meer innemen. 

Nu zou ik wat uitvoeriger een probleem willen aansnijden dat volgens mij 
dringend behoefte aan een onderzoek heeft. Degenen die de betrekkingen 
tussen industriestaten en ontwikkelingslanden nauwlettend hebben gade
geslagen weten welke spanningen hier al sinds lang bestaan. Spanningen 
die absoluut niet verklaard kunnen worden met kwade gevoelens om de 
reden van het verleden en die enige tijd geleden bij de UNCTAD-con
ferentie duidelijk aan de dag traden. Vast staat dat die situatie niet erg 
rooskleurig is. 
Ik zal U de details, met name de ontwikkeling van de uitwisseling van 
kredieten en goederen, besparen. Het zou een slechte benadering van het 
probleem zijn als men alleen ontsteld zou zijn over de houding van de ont
vangende landen die, ondanks de aanzienlijke inzet van de industriestaten. 
bepaald niet in overeenkomstige mate dankbaar zijn. 
Hoc eerder wij inzien dat dankbaarheid niets met politiek - niet met bin
nenlandse en helemaal niet met buitenlandse -te maken heeft, hoe beter 
het is. 
Ikzelf heb enige tijd geleden de gedachte uitgesproken. dat de lid-staten 
van de OESO aan de ontwikkelingslanden binnen een fonds drawing rights 
moeten geven, waardoor zij deze fondsen bij de OESO-leden naar eigen 
goeddunken kunnen besteden. 
Dat zou een reële bijdrage zijn. zoals dat vroeger bij het Marshall-plan het 
geval was. De Secretaris-Generaal van de OESO. Van Lennep. maakte 
tegen dit voorstel echter de volgende bezwaren: 
1. De fondsen zouden aan de normaal in de begrotingen van de lid-staten 

begrepen kredieten moeten worden toegevoegd; desnoods door middel 
van openstelling van leningen etc. Tot nu toe is men het, ondanks uit
voerige debatten in de UNCTAD. op dit gebied nog niet eens kunnen 
worden. Ook zijn de vooruitzichten op overeenstemming niet gunstig. 

2. Van Lennep vraagt zich af. of de OESO in zijn tegenwoordige opzet 
de administratieve en technische consequenties die zouden voortvloeien 
uit een jaarlijkse bijdrage van in totaal! mld. dollar, gedurende 5 jaar, 
wel zou kunnen verwerken. De OESO zou daartoe veranderd moeten 
worden in een met de Wereldbank te vcrgelijken instelling. 

3. Van Lenncp wijst, in vcrband met de ontwikkeling die de EEG nu 
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doormaakt, op de rol die het IMF naast andere organisaties die door 
Europese landen gefinancierd worden, zou kunnen spelen. 

4. Tenslotte wijst Van Lennep op de tegenwoordige onstabiele monetaire 
wereldsituatie en op de onzekerheid met betrekking tot het probleem 
van een mogelijke verbinding tussen genoemde 'drawing rights' en de 
ontwikkelingshulp. Als het daartoe zou komen, zouden de OESO-lid
staten onderling kunnen beraadslagen over te nemen stappen. De 
OESO zelf zou een controlerende functie kunnen uitoefenen zodat deze 
ontwikkelingshulpfondsen doelmatig worden besteed. 

Desondanks wil ik erop aandringen dit idee niet als afgedaan te beschou
wen. Er zijn echter ook andere overwegingen die de laatste tijd weer 
actueel zijn - enige tijd geleden was bijvoorbeeld in de 'Neue Züricher 
Zeitung' het volgende te lezen: 

'Een 'wensdroom van de ontwikkelingspolitiek' maar dan ook slechts een droom, 
is het volgende: alle landen van de wereld schaffen in de periode tot 1980 alle 
beschermende maatregelen met betrekking tot landbouw, zowel op gebied van 
tarieven als op ander gebied, volledig af. Daardoor zou, vanaf 1 Y80, een jaarlijkse 
vcrhoging van de wereldexport van landbouwprodukten van 15,5 miljard dollar 
ontstaan, waarvan circa 11 miljard aan de ontwikkelingslanden ten goede zou 
komen. De hogere exportopbrengsten zouden een evenredig groot effect op de 
economische groei van de ontwikkelingslanden hebben. Deze (bewust) speculatie
ve cijfers komen naar voren in een gcmeenschappelijke studie van FAO en 
UNCTAD waarin vanuit diverse oogpunten en met grote reserve. op puur experi
mentele basis, beschermende maatregelen met betrekking tot de marktontwik
keling voor de belangrijkste landbouwprodukten, uitgewerkt worden.' 

Genoemde cijfers tonen de mate van belangrijkheid die het probleem van 
de landbouwbescherming voor de landen van de Derde Wereld heeft. Als 
deze droom gerealiseerd zou kunnen worden dan zou de omvang van de 
bilateraal en multilateraal geboden ontwikkelingshulp door de sterke uit
breiding van de uitvoer van de ontwikkelingslanden beperkt en daarmee 
de slogan 'Handel in plaats van hulp' in praktijk gebracht kunnen worden. 
We hebben al eens geconstateerd, dat de Europese integratie geen puur 
economisch verschijnsel, maar ook van politieke aard is. De EEG beschikt 
over parlementaire instellingen waarin echter alleen lid-staten zitting heb
ben. Het lijkt mij nuttig dat er een contactorgaan is tussen de parlementaire 
instellingen van de EEG en die staten die nu op een vaste verhouding met 
de EEG aansturen. 
Een dergelijk orgaan behoeft niet eerst te worden opgericht. Zijn taak zou 
in het kader van de Raad van Europa vervuld kunnen worden, welke voor 
deze nieuwe taak goed voorbereid is omdat deze in het verleden het enige 
forum was waarin parlementsleden uit EEG- en EFTA-landen gemeen
schappelijk beraadslaagden, o.a. over de toenaderingspogingen. 
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Het laatste onderwerp waarover ik in het kort iets zou willen opmerken 
is de positie van de werknemersverbonden in de Europese Gemeenschap. 
De laatste tijd is gebleken dat niet alleen de vrije werknemersverbonden, 
de overwegend sociaal-democratische dus, een zeer actieve rol in de 
Europese Gemeenschap spelen, maar dat ook de sterk communistisch 
beïnvloede vakverbonden in de Romaanse landen, belang gaan stellen in 
medewerking. Het is beslist denkbaar dat binnen de uitgebreide Europese 
Gemeenschap, naast vrije en christelijke werknemersverbonden ook de 
overwegend door communisten geleide verbonden in het belang van de bij 
hen aangesloten werknemers, tot een nieuwe vorm van samenwerking zul
len moeten komen. Voor een dergelijke samenwerking zullen nieuwe 
maatstaven moeten worden aangelegd, hetgeen mogelijk zal leiden tot 
gedeeltelijk losmaken uit de politiek, zuiver in de betekenis van partijpoli
tiek, wat niet wil zeggen dat de politieke overtuiging wordt afgezworen. 
In tegendeel, de politieke overtuiging van de leidende personen zou in de 
meningsverschillen nog duidelijker naar voren komen. Het zou kunnen zijn 
dat deze samenwerking in het belang van de Europese werknemersver
bonden binnen de Gemeenschap ook tot veranderingen in de binnenlandse 
politiek van sommige staten leidt; veranderingen die duurzamer zijn dan 
gebeurtenissen in de buitenlandse politiek die, hoe belangrijk ze ook 
mogen zijn, toch in de eerste plaats aan het politieke geweten ontspruiten 
waarvan de werking, zoals bekend, om niet nader te noemen redenen niet 
altijd lang aanhoudt. 

Afsluitend zou ik nog eens willen onderstrepen, dat ik alleen enkele mijns 
inziens actuele onderwerpen, schetsmatig naar voren heb gebracht waarbij 
ik bewust gebruik heb gemaakt van de manier van denken en spreken van 
de politicus die, anders dan de wetenschapsmens, een taal moet spreken 
- zonder daarom meteen een 'terrible simplificateur' te zijn -,die geschikt 
moet zijn om mensen voor zijn ideeën te winnen, want tenslotte is dát zijn 
taak, is dát de inhoud van de hem opgelegde verantwoordelijkheid. 
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Jens Otto Krag 

De positie van de kleinere landen 
in het Europese integratieproces 

Het onderscheid tussen de grote en in zekere mate ook de middelgrote 
mogendheden enerzijds en de kleine landen anderzijds ligt hoofdzakelijk 
in de kracht en verscheidenheid van werkelijke of potentiële druk die in 
de betrekkingen met andere landen kan worden uitgeoefend. Tot de 
belangrijkste machtsfactoren die aan grote landen hun betrekkelijke onaf
hankelijkheid en vrijheid van handelen verschaffen behoren het bezit van 
een strijdmacht van enige betekenis en kracht (eventueel gekenmerkt door 
een vergevorderde technologie) en een vrijwel van de handel met de 
buitenwereld onafhankelijk economisch bestel. 
Kleinere landen daarentegen hebben dikwijls niet een zelfde vrijheid van 
handelen, daar zij meer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van het optreden 
der grote naties. Wellicht zullen zij niet even doeltreffend weerstand kun
nen bieden, of tegenmaatregelen kunnen treffen, wanneer hun nationale 
belangen worden aangetast door het optreden van grotere landen. 
Kleinere landen hebben soms, dank zij een strategisch gunstige ligging of 
door het bezit van bepaalde door andere landen benodigde natuurlijke rijk
dommen, belangrijke troefkaarten in het spel om vrijheid van handelen 
of politieke invloed. Een klein land kan zijn politieke invloed in sterkere 
mate doen gelden door te beschikken over een zeer goed informatienet, 
een uitstekend georganiseerde of bijzonder goed opgeleide buitenlandse 
dienst bijvoorbeeld, dan wel door de overtuigingskracht van zijn argumen
ten en kan daardoor in staat zijn, zijn invloed te versterken zonder daarbij 
direct afhankelijk te zijn van even genoemde traditionele machtsfactoren. 
Maar toch zijn - in vergelijking met grotere landen - de kleinere naties 
verhoudingsgewijs meer beperkt in de keuze van hun beleid. 
Hierdoor lijkt het wel alsof de belangen en opvattingen der kleine landen 
in aard verschillen van die der grote. Terwijl de grotere landen bij vijande
lijkheden, of de dreiging daarvan, of zelfs alleen maar in tijden van onrust, 
uit een aantal vormen van beleid kunnen kiezen, zal dit ander

1
§ zijn voor 

de kleinere landen. Voor deze zijn stabiliteit en vrede onontbeerlijk voor 
het nastreven van enig ander politiek doel dan direct zelfbehoud. 
In het algemeen kan worden gesteld dat het beleid van het kleinere land 
voortdurend moet worden afgestemd op de feiten die de internationale 
toestand beheersen, waaronder ook de handelingen van andere landen en 
de wisselwerking van buiten zijn grenzen genomen besluiten moeten 
worden gerekend. Daarnaast zal het beleid van het kleinere land bij een 
zodanige aanpassing er echter op zijn gericht zoveel mogelijk te profiteren 
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van de mogelijkheden die zich in de internationale politieke situatie 
voordoen als gevolg van de wederkerige werking van het optreden van 
andere staten. 

Macht van grote landen beperken 

Daarom is de conclusie gewettigd dat het in het weloverwogen belang van 
de kleinere landen is dat de macht der groten binnen zekere perken blijft. 
Het is in het belang der kleinere landen middelen te vinden om de grotere 
te verplichten - dan wel zich verplicht te doen voelen - bij hun handelin
gen binnen de internationaal erkende spelregels en morele normen te blij
ven. 
De enig mogelijke en duurzame oplossing is waarschijnlijk te trachten alle 
landen door middel van verdragen of lidmaatschap van internationale 
organisaties aan internationale rechtsregels te binden. Ofschoon het in de 
praktijk onmogelijk is die voorschriften dwingend op te leggen aan grotere 
landen die daarop inbreuk maken, tonen deze laatste zich toch dikwijls 
terughoudend om letter en geest van die wetten te negeren als daardoor 
een morele veroordeling door een groot aantal andere landen wordt 
geriskeerd, zelfs indien deze slechts tot de kleinere landen behoren. Het 
prestige van de grote landen 'in de ogen van de rest van de wereld' speelt 
wel degelijk een matigende rol bij de uitoefening van machtspolitiek en 
lijkt daarom een factor die de kleinere landen moeten begrijpen en trachten 
te benutten. 

Wat doet nu het kleine land in de wereld van hedendaagse internationale 
betrekkingen? Welke wegen kunnen worden bewandeld? 
De kleinere landen dienen hun houding tegenover de hen omringende 
landen te bepalen: opteren voor een volstrekte onafhankelijkheid in de 
formele betekenis, dus voor neutraliteit, dan wel streven naar een bond
genootschap dat niet noodzakelijkerwijs of uitsluitend in het militaire vlak 
behoeft te liggen. 
Het kleinere land kan trachten zich afzijdig te houden van bindingen met 
andere landen of internationale organisaties als daarmede ook maar de 
geringste mate van nationale soevereiniteit aan supranationale instellingen 
moet worden afgestaan. Overdreven voorgesteld, natuurlijk. komt dit erop 
neer dat het kleinere land zich opwerpt als de moreel superieure leidsman, 
steeds klaar staande om de rol van scheidsrechter te spelen, maar ook 
steeds geneigd zich achter zijn 'onbeduidendheid' te verbergen zodra het 
werkelijk erop aankomt, metterdaad partij te kiezen. 
Als içlein land heb je een tweede mogelijkheid, namelijk een politieke ver
bintenis aan te gaan met andere en grotere mogendheden. Je beleid moet 
dan natuurlijk wel zijn gericht op loyaliteit jegens het bondgenootschap 
en je partners. Daarmede wordt weliswaar geen afstand gedaan van natio
nale soevereiniteit maar - en dit hangt ervan af wie toevallig je grote broer 
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is - het zou wel kunnen leiden tot enige beknotting van je formele vrijheid 
van handelen. Je werkelijke invloed zal echter waarschijnlijk toenemen 
want uit hoofde van het bondgenootschap moeten je partners met je opvat
tingen rekening houden. 
Een derde mogelijkheid voor het kleinere land is een politiek die in zekere 
zin het midden houdt tussen de eerste twee. Het kleinere land zou kunnen 
besluiten tot integratie over te gaan - met andere woorden, een vorm van 
samenwerking met een of meer landen waarbij formeel een zekere mate 
van nationale soevereiniteit wordt opgeofferd, als prijs voor bepaalde 
voordelen die anders onbereikbaar zouden zijn. Men zou het poolvorming 
door inzet van nationale soevereiniteit kunnen noemen. 
Dit laatste is de politiek die heden ten dage in West-Europa in feite wordt 
bedreven - tenminste, dat hoop ik. 

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen die een klein land te beurt vallen bij 
deelneming aan een integratieproject zoals dat van de Europese Gemeen
schappen? 
Naar mijn mening houden die voordelen onder andere verband met 
specialisatie en vergroting van de produktieomvang of, liever gezegd, zo 
dachten wij erover na de oorlog, toen de Europese economische samen
werking net op gang kwam. Die opvatting is nog steeds juist, maar er is 
nog veel meer. Toetreding tot de EEG betekent toegang verkrijgen tot een 
groter afzetgebied en betere voorziening van kapitaal en arbeid. Het 
betekent een in alle opzichten meer liberale handel en daardoor ook mak
kelijker toegang tot halffabrikaten of verbruiksgoederen die in andere lid
staten beter en goedkoper worden vervaardigd. Het betekent samen
werking op terreinen waar bedrijvigheid op kleine schaal niet tot dezelfde 
resultaten kan leiden als bij bundeling van talenten en andere hulpbronnen 
en bij standaardisatie van normen. Het betekent coördinatie van het 
economisch en sociaal beleid der partners ter waarborging van de werk
gelegenheid. Zo'n coördinatie is van kardinaal belang indien men volledige 
werkgelegenheid en een open gemeenschap wenst. 
Aan die voordelen verbonden aan integratie kunnen wij nog toevoegen dat 
gemeenschappelijke problemen bij integratie gemakkelijker op doeltref
fende wijze kunnen worden opgelost. Het bestaan van zulke problemen 
als vervuiling en verslechtering van het menselijk leefmilieu, veroorzaakt 
door ongebreidelde economische groei, ontmoet gelukkig- zij het wat laat 
- meer en meer begrip. Ook de zeer belangrijke problematiek die samen
hangt met het openbaar toezicht op multinationale ondernemingen tenein
de de belangen van de verbruikers en van werknemers dezer ondernemin
gen te beschermen, leent zich beter voor gemeenschappelijke maatregelen. 

Alle Europese landen zijn klein 

Uit politiek oogpunt kunnen sommige consequenties van de integratie als 
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een beperking van de vrijheid van handelen worden beschouwd, zowel 
voor de grotere als voor de kleinere lid-staten. Het lijkt in het geval van 
de Europese Gemeenschappen onwaarschijnlijk dat zich een schending van 
het Verdrag van Rome zal voordoen, zodat vooral in de kleinere lid-staten 
- die een bijzonder belang hebben bij de instelling en krachtige handha
ving van een internationale rechtsorde - de integratie in het bestek van 
de EEG in een gunstig daglicht staat. 
De mogelijkheid aanwezig te zijn en vrijuit het woord te kunnen voeren, 
het erkende recht je meningen te uiten en daarmede de besluitvorming van 
de organisatie te kunnen beïnvloeden, is naar mijn mening de belangrijkste 
drijfveer voor een kleiner land om met andere landen aan een integratie
proces mee te doen, het is de belangrijkste reden van de Europese integra
tie. Daaraan zou ik kunnen toevoegen dat thans alle Europese landen klein 
zijn. 
Er zijn resultaten bereikt - er werd altijd wel een gemeenschappelijk punt 
van overeenstemming gevonden en daardoor werd wellicht meer vooruit
gang geboekt dan met andere middelen mogelijk zou zijn geweest. 
Ik geloof echter dat een weldenkend mens, voor een goed begrip van de 
Europese integratie en de uitwerking daarvan zowel op de kleine als op 
de grote lid-staten, vasthoudt aan de leuze: het gaat om een proces. De 
Europese integratie moet worden gezien als een proces van een steeds meer 
omvattende praktische samenwerking bij de behandeling van gemeen
schappelijke problemen. De omvang en draagwijdte van die problemen is 
zodanig dat het vroegere onderscheid tussen kleine en grote landen steeds 
minder zal tellen. 

De Topconferentie in Parijs werd door slechts twee sociaal-democratische 
premiers bijgewoond, namelijk door Willy Brandt uit de Duitse Bonds
republiek en Anker lorgensen uit Denemarken. Het is te hopen dat er bij 
volgende EEG-conferenties meer sociaal-democratische deelnemers zul
len zijn. Wegens hun standpunt inzake de ontwikkeling van de maatschap
pij en de internationale samenwerking en uit hoofde van hun nauwe 
contacten met de vakbonden en werknemersorganisaties zijn de sociaal
democraten bij uitstek aangewezen om de weg uit te stippelen voor een 
samenwerking zoals die in de Europese Gemeenschappen plaatsvindt. 
Geen enkel sociaal-democratisch principe komt in de EEG in het gedrang. 
Geen enkel punt van het sociaal-democratische partijprogramma belet ons 
aan de verdere ontwikkeling van de Gemeenschappen deel te nemen. 

Laat ons van West-Europa de geboorteplaats en springplank maken van 
de democratisch-socialistische invloed op de internationale ontwikkelin
gen. De weg van de EEG naar de ontwikkelingslanden is kort en ten dele 
reeds geplaveid. 
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François Mitterand 

Europa en de Verenigde Staten 

Europa en de Verenigde Staten zijn met elkaar verbonden door gevoels
bandcn, door hun coëxistentie en doordat zij concurrenten zijn. 
Deze betrekkingen zijn ingewikkeld genoeg om een socialist die ernaar 
streeft in de gehele wereld door de openbare mening te worden begrepen, 
ertoe te brengen zich tot de actuele vraagstukken te beperken en geen oude 
twistpunten op te rakelen of op de gebeurtenissen vooruit te lopen. 
Wat de vriendschap tussen de volkeren betreft, bestaat er geen probleem 
tussen de Verenigde Staten en Europa. Wanneer het conflict in Viëtnam 
eindelijk zal zijn afgelopen, zal het Amerikaanse volk inzien dat het zijn 
morele gezag, als uitvloeisel van de rol die het bij de grote tragedies in 
Europa heeft gespeeld, niet heeft verloren. 

Door hun militaire macht hebben de Verenigde Staten de sleutels van de 
coëxistentie in handen. Maar thans, vlak vóór het begin van zeer belangrij
kc onderhandelingen, hebben zij uiteraard niet van tevoren hun standpunt 
bekendgemaakt. Plotseling is aan prealabele voorwaarden voldaan die 
blijkbaar nog geruime tijd onvervuld zouden blijven en verdere diplomatie
ke vooruitgang zouden tegenhouden: Amerika en China ontmoeten 
elkaar, de Berlijnse kwestie en de betrekkingen tussen Oost- en West
Duitsland worden geregeld. De Europeanen, die niet veel van beslissende 
onderhandelingen hadden verwacht, komen op hun grondgebied bijeen om 
zich over de veiligheid van Europa te beraden; de Verenigde Staten nemen 
deel aan de onderhandelingen te Helsinki en in Peking en Moskou is wel 
degelijk iets besproken. Alle Europese naties, al dan niet behorend tot het 
Europa van de Negen, maken zich bezorgd over de medezeggenschap van 
het oude werelddeel bij de belangrijke besprekingen voor het bchoud van 
de vrede. Bij deze allereerste schermutselingen over procedurekwesties 
zou het een hachelijke zaak zijn het Amerikaanse standpunt tegenover het 
Europese te stellen of het te confronteren met de standpunten van de 
vcrschillende Europa's, die door de regeringen reeds in het geheim via hun 
diplomatieke kanalen worden uitgewerkt. 

Wij zullen het dus over de concurrentie hebben. 

Moet dankbaarheid zwaarder wegen dan politieke overwegingen? In deze 
vorm dienen de socialisten het huidige vraagstuk van de betrekkingen tus
sen Europa en de Verenigde Staten aan de orde te stellen. Zij worden 
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hiertoe onvermijdelijk genoodzaakt wanneer zij deze betrekkingen analy
seren, aan het einde van dit jaar 1972, enige weken voordat met de Nixon
ronde de belangrijkste onderhandelingen van de naoorlogse periode begin
nen. 

Deze onderhandelingen beheersen op het ogenblik alle betrekkingen tus
sen Europa en de Verenigde Staten en werpen een nieuw licht op de meest 
traditionale vraagstukken. Ogenschijnlijk zijn de betrekkingen tussen de 
belangrijkste partners in de Westerse wereld nog nooit zo vredig geweest; 
de weigering van de Amerikaanse kiezers om tot het isolationisme terug 
te keren, de sfeer van openheid op de conferentie te Helsinki, de overeen
stemming in de houdingen ten opzichte van de Oosterse landen zouden 
de indruk kunnen wekken dat zij opnieuw blijvende gemeenschappelijke 
belangen hebben. 
De werkelijkheid echter is totaal anders, want het is maar al te gemakkelijk 
in een democratie die wordt bcheerst door het liberale kapitalisme, reële 
belangenconflicten te vcrdoezelen door diplomatieke schijnovereenstem
ming. De werkelijke macht en de achtergronden van de belangrijkste 
ontwikkelingen moeten in feite worden gezocht in geheime bankrekenin
gen en ingewikkelde financiële technieken. En indien de politicus tot daden 
wil overgaan, dient hij deze eerst te begrijpen en van hun geheimzinnigheid 
te ontdoen. Dat is de dringendste stap in de betrekkingen tussen Europa 
en de Verenigde Staten, want het werkelijke karakter van deze betrek
kingen ligt in de onvermijdelijkheid van de kapitalistische concurrentie en 
op grond waarvan men zich reeds een duidelijk beeld kan vormen van de 
rampen die Europa te wachten staan, indien een socialistische analyse en 
strategie niet zeer snel reageren op de economische agressiviteit die thans 
ten grondslag ligt aan de nieuwe Amerikaanse diplomatie. 
Sedert de oorlog heeft niemand de economische macht van Amerika 
betwist. Op dit ogenblik blijkt deze macht uit de subtiele invloed die in 
velerlei vorm op Europa wordt uitgeoefend. Dank zij het vorstelijk voor
recht geld te kunnen scheppen, kan Amerika inflatie uitvoeren en zijn 
schulden niet terugbetalen. Erger nog: met het in Europa geleende geld 
maken de Amerikaanse ondernemingen zich meester van Europese onder
nemingen. Deze dochterondernemingen voeren concurrentie met de 
moedermaatschappijen, vcrgroten het tekort op de Amerikaanse handels
balans en werken zodoende mede aan de toeneming van de openbare en 
particuliere middelen in Europa, dat wil zeggen van de Eurodollars. Maar 
de allergrootste paradox is dat deze dollars vervolgens worden belegd in 
New York in Amerikaanse schatkistbiljetten en aldus het tekort op de 
federale begroting financieren: de Verenigde Staten financieren hun 
militaire en economische invloed in Europa en in de derde wereld met 
Europees geld. 
Alle deskundigen zijn het erover eens dat de monetaire overeenkomsten 
van november 1971 en de huidige pogingen tot hervorming van het interna-
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tionale monetaire stelsel aan deze stand van zaken, die niet strookt met 
de belangen van Europa, niets veranderen. 
Maar meer nog dan op monetair gebied neemt thans de Amerikaanse in
vloed op de industrie en de handel toe. 
De Verenigde Staten verkopen veel meer in Europa dan zij er aankopen. 
Zij beheersen de landbouwmarkten in de wereld en zijn meester in alle 
sectoren van de toptechnologie. Het is op het moment praktisch niet 
mogelijk in Europa een fototoestel of een cosmetisch produkt te verkopen, 
een computer of een atoomreactor te bouwen, een communicatiesatelliet 
te lanceren zonder de instemming van de industrie of van de regering van 
de Verenigde Staten. Op deze wijze beheersen zij 15 tot 20% van het 
industriële potentieel van de Negen. Bovendien beschikt de Amerikaanse 
regering over een instrument dat in overeenstemming is met haar macht: 
de multinationale ondernemingen. Wist U dat 300 van deze ondernemin
gen over tien jaar 20 tot 30% van de industriële produktie en 30 tot 35% 
van de wereldhandel zullen beheersen? Wist U dat hun kapitaal reeds 30 
tot 40 miljard Eurodollars bedraagt en dat zij op deze wijze een enorme 
druk uitoefenen op de valuta's? Heeft U zich wel eens afgevraagd hoe groot 
de invloed is die zij dagelijks uitoefenen op de economische en politieke 
beslissingen in Europa? Denkt U maar eens aan de kwesties Ford, Fiat
Citroën, Westinghouse, IIT ... 
In tegenstelling tot wat velen geloven of willen doen geloven, blijven deze 
ondernemingen grotendeels afhankelijk van de Amerikaanse regering; in 
feite leveren zij de Verenigde Staten veel deviezen en scheppen zij er werk
gelegenheid via het handelsverkeer dat zij tot stand brengen. Door hun 
organisatie blijft de werkelijke macht op zeer subtiele wijze in handen van 
de Amerikaanse kapitalisten: ook al worden de Europese of Japanse 
dochterondernemingen geleid door mensen uit het land zelf, de belangrijke 
financiële beslissingen van ITT, Kodak of Dow Chemica! worden in New 
York genomen door de Amerikaanse 'boards'. 
De Amerikaanse regering weet overigens heel onopvallend van dit wapen 
gebruik te maken. In juli 1971 heeft zij een nieuw type onderneming in 
het leven geroepen, de 'DI SC', die vrijgesteld is van belasting op haar winst 
als zij een bepaald deel van haar activiteiten aan uitvoer wijdt. In een half 
jaar zijn er in de Verenigde Staten 3000 van deze ondernemingen op
gericht. De meeste zijn dochterondernemingen van multinationale maat
schappijen, zoals Revlon, Kodak of ITT. Zij vormen dus slechts camoufla
gerekeningen waarover alle verkopen van de Amerikaanse moedermaat
schappijen aan hun Europese dochterondernemingen lopen, een uitvoer 
die gefactureerd wordt tegen kunstmatig opgeschroefde prijzen die immers 
belastingvrij zijn en die er zo toe bijdraagt de wisselkoers van de Europese 
valuta's ten opzichte van de dollar te verzwakken. Is dat niet een voorbeeld 
van de overeenstemming tussen de belangen van de zogenaamde multina
tionale ondernemingen en het thans door de Amerikaanse regering ge
voerde beleid? 

Sociali"nc en Democratie 2 (1973) fcbru<.ri l35] 87 



Aldus valt een belangrijk deel van Europa's industriële apparaat buiten 
zijn invloedssfeer en buiten die van zijn regeringen, zelfs al zouden deze 
alle hun economie in de hand willen houden en een beleid willen voeren 
dat in overeenstemming is met de belangen van de werknemers en meer 
in het algemeen van de mannen en vrouwen die in Europa leven. 
De Europese economie en politiek zijn reeds te zeer afhankelijk en dit zal 
in de komende maanden nog erger worden, want de Verenigde Staten kun
nen hun invloed slechts aanwenden om nog meer invloed te verkrijgen en 
om die van Europa te bestrijden, daar waar de Amerikanen menen dat hun 
concurrentiepositie, als bron van afzet en werkgelegenheid, wordt be
dreigd. De Nixon-ronde is het ideale toneel voor deze, naar zij hopen 
beslissende strijd. 
Amerika neemt deze strijd ernstig op, want ondanks zijn macht, meent het 
dat het momenteel ten opzichte van Europa een ondergeschikte positie in
neemt. Het ziet zijn tekort op de betalingsbalans, de achteruitgang van de 
concurrentiepositie van zijn lichte industrie, als tekenen van zwakheid. In 
plaats van dit alles toe te schrijven aan een slechte organisatie van zijn 
economie en zelfs van zijn samenleving, vcrwijt het de rest van de wereld 
en in het bijzonder Europa ondankbaarheid. Europa kon slechts wederop
gebouwd worden dank zij de Verenigde Staten; de Europeanen moeten 
dus nu deze schuld betalen en de Verenigde Staten helpen het evenwicht 
op hun betalingsbalans te herstellen. Daarom mag het Europa van de 
Negen volgens de Verenigde Staten geen reusachtige markt worden die 
voor de Amerikaanse uitvoer gesloten is. Dat is de bedoeling van de Nixen
ronde: de Europese economieën afremmen door opheffing van het ge
meenschappelijk buitcntarief, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
de preferentiële overeenkomsten met de derde wereld. Dit betekent dus 
vroeg of laat heel duidelijk de ondergang van de Gemeenschappelijke 
Markt. Zijn de socialisten verheugd over de ondergang van wat nog slechts 
een zwakke liberale gemeenschap is? Geenszins. Men behoeft geen groot 
geleerde te zijn om in te zien dat de socialisten er geen enkel voordeel bij 
hebben indien de Nixon-ronde doorgaat, noch om zich er rekenschap van 
te geven dat alleen een socialistisch beleid deze uitdaging kan beantwoor
den. 

Indien de Nixon-ronde doorgaat zal er immers over tien jaar in Europa 
geen vliegtuig meer worden gebouwd voor de burgerluchtvaart; wij zullen 
van de Verenigde Staten afhankelijk zijn voor onze bevoorrading op land
bouw- en energiegebied; wij zullen het grootste deel van onze markten 
buiten Europa hebben verloren. Wat doen wc dan met de 150 miljard frank 
die wij jaarlijks exporteren? Tegen welke prijs en aan wie zullen wij ons 
graan verkopen? Wat staat ons te wachten aan werkloosheid? Men moet 
bij de huidige stand van zaken op deze vragen geen enkel geloofwaardig 
antwoord verwachten. 
In de eerste plaats omdat de werkelijke machthebbers, dat wil zeggen de 
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grote Europese ondernemingen, openlijk positief tegenover de Ameri
kaanse voorstellen staan voorzover zijzelf een rol blijven spelen bij deze 
vcrdeling van de economische invloed. En welke regering is voorts in een 
liberaal systeem ongevoelig voor het risico van een oorlog op handels
gebied of voor militaire argumenten? Het is helaas te voorzien dat er, 
indien er niets verandert in Europa, in 1973 negen 'Azoren' of negen 
Amerikaanse overwinningen zullen plaatsvinden. Menige regering met on
voldoende besef van de waarde van haar eigen toekomstplannen zal, 
staande tegenover een gewiekste onderhandelaar die alles in het werk zal 
stellen om verdeeldheid te zaaien onder de Europese partners, haar eisen 
niet te hoog stellen. Op het ogenblik is Europa als gemeenschap op zoek 
naar zichzelf, en als men de recente topconferentie mag geloven, heeft het 
zich tot 1975 de tijd gegund om zich over zijn persoonlijkheid te beraden. 
Tegen een beslissende stap in de organisatie van de kapitalistische wereld 
kan men echter niet reageren met een aantal geïmproviseerde daden. 
Zowel de mogelijkheid als de wil tot reageren moet daar tegenover staan. 
De door de topconferentie beoogde economische en monetaire unie vormt 
geen tegenwicht. De Negen zijn bij hun monetaire besprekingen niet tot 
een vast gcmeenschappelijk standpunt gekomen; het Europees monetair 
fonds beschikt niet over interventiemiddelen die vergelijkbaar zijn met de 
kapitaalbewegingen waar het hier om gaat; de gemeenschappelijke strijd 
tegen de inflatie was geen blijk van de mogelijkheid overeenstemming te 
bereiken; de Europese werknemers die betrokken zijn bij de grote econo
mische veranderingen en bij de activiteiten van de multinationale onderne
mingen hebben geen stem in het kapittel; en bovenal worden, door het ont
breken van werkelijke politieke verantwoordelijkheid, de Europese stand
punten van de Gemeenschap niet geschraagd door de wil die noodzakelijk 
is om te slagen. 
Europa heeft slechts een geringe kans indien het de kapitalistische spel
regels aanvaardt. Het politieke antwoord op een van de voornaamste 
problemen van dit ogenblik wordt meer dan ooit gegeven door de socialis
ten die op alle gebieden weigeren de voorgestelde spelregels te aan
vaarden. 
Het getuigt daarentegen van werkelijkheidszin om bij de onderhandelingen 
gebruik te maken van wapens waardoor men de economie in zijn macht 
kan krijgen. Vcrhoging van het gemeenschappelijk buitentarief is een van 
deze wapens; ook het terugkopen van bepaalde Amerikaanse dochteron
dernemingen in Europa met de deviezenoverschotten van de betalings
balansen zou een dergelijk wapen kunnen zijn. Contingentering van de 
Amerikaanse invoer en zelfs eenvoudigweg weigering om aan de bespre
kingen voor de Nixon-roiJde deel te nemen zijn eveneens echte wapens die 
alleen socialistische staten op doelmatige wijze willen en kunnen gebrui
ken. Ten slotte getuigt het van werkelijkheidszin om in de politieke beslis
singen de strijd van de werknemers en de solidariteit die tot over de 
nationale grenzen reikt tot uitdrukking te doen komen. Men moet zich 
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echter geen illusies maken. Een dergelijke houding zou nutteloos zijn 
indien zij geïsoleerd bleef. Maar een zelfde, door verschillende Europese 
staten duidelijk gegeven socialistisch antwoord zou in belangrijke mate 
tegen de onderhandelingen pleiten. In elk geval is de situatie duidelijk: er 
kan in Europa geen werkelijke economische onafhankelijkheid bestaan 
zonder een socialistisch beleid. En het is onmogelijk het socialisme in 
Europa op te bouwen indien men dit vraagstuk niet openlijk behandelt. 
De spelregels weigeren is een defensieve houding waarvan de s"ocialisten 
heel goed de grenzen kennen. Zij kunnen de bevolking in de moderne 
industriële democratieën beter een ander spel met andere regels bieden. 
De economie beheersen, de rijkdom zodanig kanaliseren dat hij voor de 
werkelijke behoeften van de mens kan worden gebruikt, rechtvaardigheid 
met vrijheid verbinden, dat zijn doelstellingen die tot buiten de grenzen 
van een natie kunnen en moeten reiken. In de eerste plaats moeten de 
Europese socialisten uitgebreid contact met elkaar opnemen om hun 
gedachten en ervaringen bijeen te brengen. Daaruit kunnen geheel nieuwe 
gezichtspunten voortkomen. 

Een groot deel van de openbare mening in Amerika, dat zich thans met 
zorg afvraagt wat de zin van de groei is, zal trouwens niet onverschillig staan 
tegenover het socialistische streven in Europa. Dat Amerika is niet het 
kapitalistische Amerika en met dat Amerika zou men heel goed tot een 
nieuw evenwicht kunnen komen. Dan zal Europa voor de Verenigde 
Staten iets anders worden dan een markt en, wie weet, misschien wel de 
bakermat van de waarden voor de toekomst. 
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Erhard Eppler 

De Europese Gemeenschap 
en de derde wereld 

In de lid-staten van de Europese Gemeenschap wordt sinds geruime tijd 
en met een duidelijk groeiend engagement de vraag ter discussie gesteld, 
welke rol de Gemeenschap in de toekomst moet spelen t.a.v. de ontwik
kelingslanden in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Duidelijkheid over deze 
ontwikkelingspolitiek is steeds meer vereist. Europa moet intensiever dan 
tot dusverre aan de oplossing van de veelvuldige problemen van de derde 
wereld bijdragen. De Europese Commissie heeft zich van deze noodzaak 
in haar Memorandum van 27 juli 1971 en in haar omvattend document van 
2 februari 1972, in zoverre rekenschap gegeven, dat ze daarin haar voorne
mens ter zake van een gemeenschappelijke politiek t.a.v. de ontwik
kelingslanden heeft overlegd. 
De in deze documenten aangesneden probleem-complexen werden daarna 
op de zitting van de ministerraad op 26 september 1972 in Brussel opnieuw 
ter tafel gebracht en speelden ook op de Topconferentie van Europese 
regeringsleiders in oktober 1972 in Parijs een belangrijker rol dan naar 
buiten bleek. 

Er hoeft dus geen twijfel over te bestaan: een gemeenschappelijke Europe
se ontwikkelingspolitiek staat onmiskenbaar op de agenda van de Europe
se discussie. Door de toetreding van Engeland, Denemarken en Ierland 
tot de gemeenschappelijke markt is de discussic nog onvermijdelijker 
geworden. Ten eerste omdat de Europese Gemeenschap sinds 1 januari 
1973 het meest belangrijke handelsblok is geworden; ten tweede omdat 
voor alles door de toetreding van Engeland, tegelijkertijd ook de tot het 
Gemenebest behorende ontwikkelingslanden automatisch sterker dan 
voorheen de aandacht van de Europese politiek vragen. 
De toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Sicco Mansholt, 
verklaarde op 17 april 1972, voor de plenaire vergadering van de derde 
UNCTAD-conferentie m.b.t. de rol die de Europese Gemeenschap 
tegenover de derde wereld dient te spelen: 'Kunnen we op de simpele 
veronderstelling vertrouwen dat een zo machtige markt automatisch 
dienstbaar is voor de ontwikkelingslanden? Er zijn gronden om daaraan 
te twijfelen'. Het zal de opgave van de Europese Gemeenschap zijn voor 
de komende jaren, deze twijfel weg te werken door gestage gemeenschap
pelijke inspanning. 
Waar liggen de belangrijkste hinderpalen voor een actieve en doelgerichte 
Europese ontwikkelingspolitiek? 
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Europa moet meer naar buiten kijken 

De Europese Gemeenschap is vaak het verwijt gemaakt dat ze te veel naar 
binnen gericht is; ze zou de eigen opbouw en de innerlijke consolidatie 
voorrang geven, zonder erop te letten of en op welke wijze die opbouw 
en consolidatie mede ten nutte of schadelijk was voor derde landen, in het 
bijzonder de landen van de derde wereld. 
Een scherpe formulering van dit verwijt, dat in vele ontwikkelingslanden 
gemeengoed was en deels ook nu nog gehoord wordt, luidde: 'de Europese 
Gemeenschap is een exclusieve club die rijke mensen meer zekerheid en 
een nog grotere welstand geeft'. 
Het valt inderdaad niet te ontkennen dat de Gemeenschap zich in de begin
jaren meer om zichzelf heeft bekommerd dan erover na te denken welke 
inspanningen ze zich zou moeten getroosten om de onderontwikkeling in 
Afrika, Azië en Latijns Amerika te overwinnen. Het valt ook niet te ont
kennen, dat daardoor vele ontwikkelingslanden nadelen ondervonden. 
Vandaag de dag is het zeker zover dat de in de beginjaren begrijpelijke 
wetgeving tot een naar binnen gericht beleid, niet tot een politiek principe 
van de Europese Gemeenschap is geworden. Europa moet haar blik 
sterker dan voorheen naar buiten richten. 
Op de Parijse Topconferentie in oktober 1972 hebben de Europese rege
ringsleiders de verantwoordelijkheid vastgelegd die de Gemeenschap heeft 
door haar duidelijk gewicht binnen de wereldpolitiek. Dat geldt voor de 
verdere uitbouw van een partnerschap-verhouding tot de VS en de andere 
niet tot de Europese Gemeenschap behorende industriële landen. Het 
geldt ook t.a.v. de samenwerking met de Oosteuropese landen. Niet in de 
laatste plaats echter geldt het voor de noodzaak steun te verlenen aan het 
bereiken van levensvatbare structuren in de ontwikkelingslanden. In dat 
opzicht ligt er zelfs een hoofdverantwoordelijkheid voor Europa. Men kan 
niet volstaan met daar alleen maar over te praten. Sicco Mansholt heeft 
dat in zijn reeds genoemde rede voor UNCTAD 111 voldoende duidelijk 
gemaakt: 'Wc moeten de verzekering geven, dat onze bijdrage niet beperkt 
blijft tot een uitwisseling van ideeën, maar dat deze ideeën en plannen 
daadwerkelijk in politieke beslissingen worden omgezet'. 

Europese ontwikkelingspolitiek 

Op de weg naar een actieve Europese ontwikkelingspolitiek moet een der 
eerste beslissingen erop gericht zijn, deze politiek uit haar begrenzing te 
halen van het gericht zijn op zekere regio's. We moeten een grotere en 
bredere conceptie uitwerken, die de verantwoordelijkheid omvat van de 
Gemeenschap tegenover de gehele derde wereld en niet alleen tegenover 
enkele afzonderlijke landen. 
Tot nu toe is de Europese ontwikkelingspolitiek tot enkele regio's beperkt 
geweest, nl. op de bestaande of aanstaande associatie-verhoudingen met 
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de vroegere Franse landen in Afrika en Madagascar alsook op enkele Mid
dellandse-Zeelanden. 
Daartoe zal de Gemeenschap zich in de toekomst niet meer kunnen 
beperken. De toetreding van Groot-Brittannië tot de Gemeenschap 
dwingt vooral tot deze heroriëntatie. Groot-Brittannië heeft op grond van 
haar geschiedenis tot een groot aantal landen bijzondere verhoudingen. 
Het gaat daarbij niet alleen om Afrikaanse, maar vooral ook om Aziatische 
landen. En als men die bevoorrecht, mag men dan de Afrikaanse, Aziati
sche en Latijns Amerikaanse landen die niet het 'voorrecht' hadden eens 
koloniaal gebied van Engeland of Frankrijk te zijn geweest, daarvoor straf
fen? De heroriëntatie van de Europese ontwikkelingspolitiek tot een 
mondiale politiek is niet tegen te houden. In Frankrijk denkt men nu verder 
over praktische gevolgen en nieuwe criteria, op basis van het rapport
Gorse. 
De Europese Commissie gaat in haar reeds vermelde Memorandum uit van 
een toekomstige mondiale conceptie van de Gemeenschap tegenover alle 
ontwikkelingslanden. Hoe die conceptie in onderdelen haar beslag zal 
krijgen, hangt af van de voor ons liggende besprekingen, onderhandelin
gen en beslissingen. Zeker is echter, dat de Gemeenschap haar ontwik
kelingspolitieke daadkracht niet meer alleen op Afrika, doch evenzeer op 
de ontwikkelingslanden in Azië en Latijns Amerika moet richten, onaf
hankelijk van de vraag of deze landen vroeger koloniale gebieden waren 
of niet. Daarmee zal de tot nu toe overwegend regionaal gerichte ontwik
kelingspolitiek van de Gemeenschap zich langzamerhand tot een mondiaal 
systeem ontwikkelen van ontwikkelingspolitieke maatregelen. Daarmee 
moet reeds nu rekening worden gehouden in het karakter van de huidige 
hulpverlening. 
Mondiale ontwikkelingspolitiek sluit het leggen van accenten niet uit. Het 
kan niet de bedoeling zijn van een globale heroriëntering, dat die Afrikaan
se en Middellandse-Zeelanden die sinds jaren in een goede en voor beide 
kanten vruchtbare verhouding tot de Gemeenschap staan, onder een 
verdere ontwikkeling van de Gemeenschap lijden, als het gaat om ontwik
kelingshulp. Het gaat er veeleer om de samenwerking van de Europese 
Gemeenschap met deze landen harmonisch en op langere termijn in te pas
sen in een mondiale conceptie van de Europese ontwikkelingspolitiek. 
De bij de Verenigde Naties en haar speciale organisaties mogelijke vrees 
dat er in Brussel een ontwikkelingspolitiek soort tweede VN zou kunnen 
ontstaan, die zich als concurrent in de multinationale hulp zou kunnen ont
poppen, lijkt mij ongerechtvaardigd. Een doelmatige en mondiale ontwik
kelingspolitiek van de Gemeenschap zou ongeloofwaardig worden en 
zeker ook zakelijk haar doel voorbij schieten, als zij niet als aanvulling op 
en gecoördineerd met de steun die nu is gepland door de VN zou worden 
doorgevoerd. 
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Ontwikkelingspolitiek van de Gemeenschap moet sectorsgewijs uitgebreid 
worden 

De Europese ontwikkelingspolitiek buiten de grenzen van de regionale 
gerichtheid brengen betekent tegelijkertijd ook dat ze haar sectorsgewijze 
begrenzing los laat. Die bestond tot nu toe hierin, dat ze zich voornamelijk 
op de handelspolitiek, in het bijzonder op het algemene grens-preferentie
systeem en op voedingsmiddelen concentreerde. Ook dat is een beperking 
die niet langer overeind moet worden gehouden. Critici van de Europese 
ontwikkelingspolitiek, onder wie zelfs ambtenaren van het directoraat
generaal 'Ontwikkelingshulp' van de Europese Commissie, grepen deze 
beperking aan voor de bewering dat er tot dusverre eigenlijk nog helemaal 
geen ontwikkelingspolitiek van de Gemeenschap geweest is. Om deze 
bewering te rechtvaardigen, zou het noodzakelijk zijn, het slechts in 
beperkte mate aanwezige instrumentarium voor ontwikkelingshulp, voort
komend uit de VN-strategie voor het tweede ontwikkelingsdecennium, uit 
te bouwen en te vervolmaken. In beginsel kan ik het met deze kritiek eens 
zijn, de politieke en juridische hinderpalen niet onderschattend, waar ze 
de uitbouw tot nu toe heeft geremd en nog geruime tijd zou kunnen blijven 
frustreren. 
In ieder geval moeten alle inspanningen ten doel hebben om tot een 
werkelijke ontwikkelingspolitiek van de Gemeenschap te komen en die 
politiek niet tot een nauwere samenwerking in de financiële en technische 
hulpverlening te beperken. 
De handelspolitiek, inclusief de preferentie-systemen, evenals de indus
trie- en landbouwpolitiek horen daarbij. Al deze verschillende vormen 
van hulp moeten in een Europese strategie voor ontwikkelingshulp worden 
ingepast, zodanig dat alle aspecten erbij worden betrokken die voor de 
landen van de derde wereld van fundamenteel belang zijn. Vanuit die visie 
zal een actieve en open houding van de Gemeenschap bij de dit jaar voor
ziene GATT -ronde van grote betekenis zijn. 
De sector-begrenzing van de Europese ontwikkelingspolitick kan echter 
ook al daarom niet werkelijk in stand worden gehouden omdat ze niet meer 
overeenstemt met de veranderde verhoudingen binnen de Gemeenschap. 
Bondskanselier Willy Brandt heeft in een artikel voor de bijzondere 
Europa-editie van de Londense Times op I januari 1973 geschreven: 'Voor 
de Europese Gemeenschap is de weg naar een sociale unie geopend. Niet 
slechts economische groei, hoe belangrijk ook, mag voor de ontwikkeling 
van de Gemeenschap beslissend zijn, beslissend is de vcrbetering van de 
kwaliteit van het bestaan van alle burgers ... Wie de Gcmeenschap in het 
verleden heeft bekritiseerd, omdat het eenzijdig een Europa van zaken
lieden leek te worden, kan nu, op grond van deze nieuwe gemeenschap
pelijke oriëntatie zijn aandeel leveren om eraan mee te werken dat de 
Gemeenschap wordt ontwikkeld tot een Europa van gelijke en betere le
venskansen'. Dat betekent niets anders dan dat Europa zijn tot nu toe een-
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zijdige economische oriëntatie heeft verlaten ten gunste van een oriëntatie 
niet slechts op gemeenschappelijke economische belangen, doch ook op 
een oplossing voor ongelijke sociale levensvoorwaarden in de diverse 
gebieden binnen de Gemeenschap en de gemeenschappelijke bescherming 
van de Europese bevolking tegen milieuvervuiling. 
Als echter deze uitgangspunten binnen de Gemeenschap gelden, volgt daar 
onwillekeurig uit, dat die ook in de verhouding van de Gemeenschap tot 
derden en in het bijzonder de ontwikkelingslanden tot uitdrukking moeten 
komen. En dat betekent ook de opheffing van sectorsgewijze beperkingen 
van de ontwikkelingspolitiek. Gebeurt dat niet dan wordt opnieuw voedsel 
gegeven aan het verwijt dat de Gemeenschap een rijkeluisclub zou zijn. 

Wat inhoudelijk en organisatorisch nodig is 

De regionale en sectorale beperking moet worden opgeheven ten gunste 
van een mondiale en qua sector bredere conceptie voor een Europese 
ontwikkelingspolitiek. De Gemeenschap moet aan zichzelf eisen stellen die 
ze niet kan waarmaken met de huidige, per land verschillende plannen en 
de nu noodzakelijke organisatorische middelen. Verandering en harmoni
sering zijn dringend geboden. 
Bij de financiële samenwerking met de ontwikkelingslanden moet bijv. 
worden vermeden, dat een groot aantal nieuwe regionale financiële hulp
fondsen van de Gemeenschap wordt gesticht. Integendeel, de middelen 
van de Gemeenschap voor financiële hulp aan de ontwikkelingslanden 
moeten langzamerhand geconcentreerd worden. Deze concentratie van 
geld moet aangevuld worden met een coördinatie van ontwikkelingspoli
tieke activiteiten van de Gemeenschap en haar lid-staten. Zo kan men on
verwijld beginnen met de nog steeds gescheiden consultaties binnen de lid
staten met de Commissie over de hulp aan de AASM te wijzigen in een 
vast patroon van in Brussel plaatsvindende gesprekken. 
Verder zal de Gemeenschap er in de ontwikkelingspolitiek zeker niet meer 
omheen kunnen zich op grote internationale conferenties onder een 
gemeenschappelijke noemer te verenigen. De laatste UNCTAD-con
ferentie in Santiago heeft duidelijk aangetoond dat het afzonderlijk en 
nationaal bepaalde optreden van de lid-staten van de EEG op zo'n forum 
niet in het minst het beeld verandert dat de ontwikkelingslanden van ons 
hebben. Evenmin spreekt ze de verwachting tegen die de ontwikkelings
landen t.a.v. de Gcmeenschap hebben. Een betere en afgeronde samen
werking met internationale organisaties zou zowel uit oogpunt van de 
Gemeenschap alsook in het belang van de ontwikkelingslanden van groot 
nut zijn. 
In ieder geval zouden daartoe de uitgangspunten en criteria van de huidige 
ontwikkelingspolitiek geharmoniseerd moeten worden. In het licht van het 
feit dat de Europese Gemeenschap stap voor stap tot een nauwere samen
werking in de buitenlandse politiek zal komen en zelfs tegen het eind van 
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dit decennium een economische en monetaire unie wil vormen, moet een 
in haar uitgangspunten geharmoniseerde en in de organisatie vcrbeterde 
Europese ontwikkelingspolitiek geen vreemde utopie, maar een bewuste 
doelstelling van de Gcmeenschap vormen. 
Er zijn veel ontwikkelingslanden waar hoop een schaars artikel is gewor
den. Maar veel van die hoop richt zich op Europa. Ik geloof dat de 
Europese Gemeenschap voor de derde wereld een betere partner kan zijn 
dan haar afzonderlijke leden. Ik zeg dit, hoewel de naam van de Gcmeen
schap in veel delen van de derde wereld beter zou kunnen zijn dan hij is. 
Zolang wc ons concentreren op dat wat wij houden voor onze nationale 
problemen, zolang wij desnoods bereid zijn aan de Europese Gemeenschap 
over te laten wat met de beste wil niet meer nationaal te regelen valt, hoe
ven we ons er niet over te verwonderen dat het de publieke opinie in 
Europa moeilijk valt de zorgen rond de derde wereld zo ernstig op te nemen 
als ze zijn. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat de prestaties van de Gcmeen
schap t.g.v. de ontwikkelingslanden meer effect hebben dan de afzonderlij
kc prestaties van de lid-staten bij elkaar. 
Daarom is ons doel, ook al kan dat in dit decennium zeker nog niet worden 
bereikt, een gezamenlijke inspanning van de Gemeenschap die tenslotte 
in de plaats van de nationale plannen moet komen. De weg daarheen zal 
zeker niet minder moeilijk zijn dan andere wegen die wij gaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat West-Duitsland op deze weg niet tot de achterblijvers zal be
horen. 
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Edmond Leburton en Jos van Eynde 

Europa en de ontwikkelingslanden 

Inleiding 

Wij behoeven ons niet langer af te vragen welke plaats elk land afzonderlijk 
in de wereld inneemt. Maar in het huidige tijdsgewricht dient de plaats van 
de Europese Gemeenschap te worden bepaald. Op korte termijn en voor 
de toekomst is het van belang zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen wat 
de Europese Gcmeenschap betekent. 
Bij het Verdrag van Rome is een politiek-economische eenheid in het leven 
geroepen met instellingen die uiteindelijk niets gemeen hebben met de 
bekende traditionele voorbeelden. 
Als wij ons onderwerp in wereldverband plaatsen moeten er twee op
merkingen worden gemaakt. De eerste luidt dat de Europese Gemeen
schap als de God van Voltaire is: als zij niet bestond, zou zij moeten worden 
uitgevonden. In een tijdperk van staatsvorming op continentale schaal kan 
geen van onze landen zich tot het niveau van grote mogendheid opwerken. 
Zij zouden een afwachtende houding moeten aannemen in plaats van actief 
op te treden. Alcxis de Tocqueville zou volledig gelijk krijgen en Europa 
zou ongetwijfeld voorgoed met een tweederangspositie genoegen moeten 
nemen. 
De tweede opmerking betreft het feit dat Europa, dank zij zijn pogen om 
een door Paul Valéry reeds in 1925 waargenomen achteruitgang tot stil
stand te brengen, door een der paradoxen waaraan de geschiedenis zo rijk 
is thans grote ambities kan koesteren. De wereld bevindt zich op een 
tweesprong. Deze tweesprong wordt gevormd door de ontmoeting van het 
Zuiden en het Noorden. Europa is daarbij tegenwoordig. Om het kluwen 
te ontwarren heeft het troeven welke andere niet bezitten. Het kan, door 
zijn herstelde welvaart, reeds aan de andere denken: het kan zich met 
de toekomst van de wereld bezighouden. 

De Europese Gemeenschap in de ogen van de socialisten 

Wij hebben betoogd dat de Gemeenschap naar buiten toe een duidelijk 
profiel moet hebben. Dit moet ook intern het geval zijn aangezien beide 
aspecten nauw met elkaar verband houden. 
Het Europa van I januari 1973 is zoals de socialisten het sinds de Europese 
eenmaking hebben gewild, dat wil zeggen een Europa dat Groot-Brittan
nië omvat. Deze Gemeenschap is het tegengestelde van de pogingen om 
onze staten te verenigen, hetzij volgens de imperialistische traditie door 
uitoefening van dwang of het verwerven van de hegemonie, hetzij op basis 
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van de leer der onbeperkte nationale soeveretmteit. Het Verdrag van 
Rome is van historische betekenis aangezien het een Statengemeenschap 
schept in de plaats van de traditionele bondgenootschappen die door de 
staten onderling, al naargelang de omstandigheden, werden aangegaan of 
opgezegd. Een Gemeenschap heeft haar eigen dynamiek, haar instellingen 
en haar belangen. Zij wist de huidige grenzen van de lid-staten ten opzichte 
van de buitenwereld steeds meer uit en wat dit betreft voldoet zij dus aan 
de eisen van de socialistische leer. De nationale staat betekent voor ons 
niet het eindpunt van de ontwikkeling onzer samenleving, de Europese 
Gemeenschap is dit echter evenmin. Er is geen sprake van voltooiing, maar 
van vooruitgang op weg naar voltooiing. 
Als nieuwe mogendheid op het wereldtoneel moet de Europese Gemeen
schap intern: 

a. het streven naar de economische en monetaire unie voortzetten en tot 
een goed einde brengen. Deze unie vormt haar ruggegraat. Zij zal de 
Gemeenschap het meest houvast bieden bij de vanaf 1 januari I 975 met 
de grote mogendheden te voeren besprekingen; 

b. deze unie tot stand brengen hand in hand met een gemeenschappelijk 
sociaal beleid.* De Europese Gemeenschap moet haar beleid zodanig 
ombuigen dat dit aansluit bij de sociale politiek van de meest vooruitstre
vende lid-staten; 

c. een sociaal economisch beleid invoeren waarbij de zogenaamde 'sociale 
partners' bij de opstelling van een dynamisch programma worden betrok
ken; 

d. het statuut van de 'Europese ondernemingen' in werking doen treden 
teneinde de talrijke problemen in verband met de transnationale onderne
mingen het hoofd te kunnen bieden; 

e. het regionale beleid bevorderen. Het ligt bij de communautaire acties 
voor de hand dat politieke grenzen geen hinderpaal mogen vormen voor 
de tenuitvoerlegging van plannen voor ruimtelijke ordening, en een ander 
of beter gebruik van gebieden of gedeelten daarvan in de Gemeenschap; 

f. beseffen dat van deze interne taakomschrijving haar verplichtingen en 
ambities op internationaal niveau afhangen. Dat betekent dat een grotere 
economische stabiliteit alleen mogelijk is, indien men zich op een grotere 
solidariteit op monetair gebied richt. 

* Tijdens de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders is uitdrukkelijk besloten dat 
er een algemeen sociaal beleid zal komen. Men zal zich te dezen herinneren dat een maand 
eerder, september jl., het Bureau van de socialistische partijen had besloten om uiterlijk 
in juni a.s. een buitengewoon sociaal congres te Rome te houden. 
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g. Ten slotte dienen de gezamenlijke beleidsvormen van de Gemeenschap 
uiterlijk op de in de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders 
van 20 oktober 1972 vastgestelde termijn ten uitvoer te worden gelegd; 
hierbij dient echter rekening te worden gehouden met de kritische op
merkingen naar aanleiding van deze verklaring in de resolutie van het 
Europese Parlement van 15 november 1972. Dat wil zeggen: 
1. dat wij democratisering van de communautaire instellingen bepleiten 

zonder vooruit te lopen op de uiteindelijk te bereiken resultaten; 
2. dat de zogenaamde voltooiing van de Gemeenschap, dat wil zeggen de 

volledige totstandkoming van de Europese eenmaking, uiterlijk op 31 
december 1980 een feit moet zijn, en vóór deze datum indien zulks in 
het belang van de Gemeenschap en de lid-staten in verband met hun 
thans wereldomvattende verantwoordelijkheden is. 

De externe betrekkingen van de Gemeenschap 

De akkoorden van 22 juli 1972 
Na de toetreding van nieuwe leden tot de Gemeenschap was de meest 
dringende kwestie de lid-staten van de Europese Vrijhandelsassociatie 
welke geen lid van de gemeenschappelijke markt konden of meenden te 
moeten worden. In zekere zin omringen zes nieuwe vrijhandelszones sinds 
juli jl. de Gemeenschap, aangezien elk der zes betrokken landen ak
koorden met uiteenlopende bepalingen hebben gesloten. Het betreft hier 
onderling zeer verschillende landen als IJsland, Finland, Zweden, Oosten
rijk, Zwitserland en Portugal. Wij willen er in dit verband op wijzen dat 
de dikwijls gebruikte uitdrukking 'open Gemeenschap' nader moet worden 
gepreciseerd. Met andere woorden: voor ons is de Gemeenschap der 
Negen het uitgangspunt voor verdere uitbreiding van de Gemeenschap. 
Alles moet worden gedaan opdat alle Europese landen met een klassieke 
parlementaire democratie uiteindelijk lid worden van de Gemeenschap, 
een ontwikkeling die in de lijn der geschiedenis ligt. 

Onze betrekkingen met de Verenigde Staten 
Het Europa van 1973 is niet meer dat van 1948. In een kwart eeuw tijds 
hebben wij de geestelijke ontreddering achter ons gelaten en zelfvertrou
wen verworven. De Gemeenschap van de Zes, maar nog meer de verruim
de Gemeenschap, heeft zich een plaats in de wereld verworven en bijgevolg 
is er aan weerszijden van de Atlantische Oceaan ongerustheid ontstaan. 
Wat wij tussen Europeanen en Amerikanen moeten nastreven, is een 
nieuw, op wederkerigheid gebaseerd evenwicht, teneinde wat men zou 
kunnen noemen 'de interne zaken van het Westen' te regelen. Het is 
duidelijk dat wij gemeenschappelijke belangen hebben en dat die véruit 
belangrijker zijn dan de hinderpalen voor de samenwerking welke voort
vloeien uit onze onderlinge machtsverhoudingen. 
Het zou dwaas zijn te menen dat zij die gezamenlijk de wederopbouw van 
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Europa hebben gewild, niet tevens de implicaties op lange termijn van hun 
houding hebben begrepen. Vijfentwintig jaar na hun besluit dienen de 
Europeanen, zonder welke complexen dan ook, de belangrijke onder
handelingen te openen welke door de normale ontwikkeling van de betrek
kingen tussen Europa en de Verenigde Staten noodzakelijk zijn geworden. 

De Gemeenschap en de landen van het Oostblok 
Dat de handel tussen het Oost- en het Westblok na een stagnatie van onge
veer twee decennia is vooruit gegaan, wordt door de cijfers aangetoond. 
Wij moeten vastbesloten op de bres staan voor een uitbreiding van de 
handelsbetrekkingen met de USSR. de andere landen van het Oostblok 
en de COMECON, aangezien deze politiek tot grotere ontspanning leidt. 
De Gemeenschap beschikt voortaan over de middelen om onze gespreks
partners van het Oostblok een groot aantal keuzemogelijkheden voor het 
aanknopen van nieuwe betrekkingen aan te bieden. Om de door ons 
bepleite politiek te verwezenlijken zijn wij ronduit van mening dat het 
fundamentele probleem niet van juridische aard is. Erkenning van de 
Gemeenschap is één ding. Haar kennen is een tweede. 

Betrekkingen China-EEG 
De intrede van dit grote land in het internationale leven maakt een verken
ning van de mogelijkheden voor commerciële, financiële, technische en 
culturele akkoorden noodzakelijk. Indien blijkt dat China inderdaad 
bereid is de bestaande bilaterale verdragen te vervangen door één handels
verdrag met de Gemeenschap, is er wellicht een voor beide partijen 
gunstige ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EEG en China 
mogelijk. 

Azië en Latijns Amerika 
Als gevolg van de uitbreiding zal de Gemeenschap worden verplicht haar 
betrekkingen met enkele Aziatische landen welke nog niet profiteren van 
het stelsel van de zogenaamde 'Algemene Preferenties' te herzien. Bij de 
landen van Latijns Amerika gaat het, zoals men weet, om een vraagstuk 
dat in zijn geheel opnieuw moet worden herzien, aangezien de huidige 
voorwaarden voor samenwerking ontoereikend zijn. 

Onze betrekkingen met de landen van de derde wereld 
Door de intrede van de Engelsen in de Gemeenschap worden de omvang 
en de aard van onze verantwoordelijkheid in de wereld gewijzigd. Op grond 
van haar morele verplichting zich welhaast overal te doen horen, zal de 
Gemeenschap thans geleidelijk aan de 'Commonwealth agreements' door 
'Community agreements' vervangen. Verdragen zijn echter maar verdra
gen. Het leven kan niet in teksten worden vastgelegd. Dat betekent dat 
alles wat thans reeds bestaat, met goede teksten als uitgangspunt, alleen 
een bruikbare inhoud zal krijgen indien men deze teksten met verstand 
gebruikt. 
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Voorts moet de uitgebreide Gemeenschap stelselmatig haar presentie in 
de wereld tonen. Laten wij er geen doekjes om winden: de toestand van 
de uitgebreide Gemeenschap zal netelig zijn. Zoals een lid van de Commis
sie terecht opmerkte, is het niet de bedoeling dat zij - die thans genood
zaakt is om overal besluiten te nemen terwijl zij tot dusver haar interventies 
kon beperken - door te besluiten voor allen hetzelfde te doen, voor elk 
afzonderlijk minder bereikt. Uitgaande van wat wij nu reeds doen, dienen 
wij verder te gaan. 

De veiligheid van de Europese Gemeenschap 

De Conferentie voor Europese veiligheid en samenwerking 
Na 25 jaar van coëxistentie in allerlei vormen heeft deze conferentie plaats, 
aangezien het Westen niet meer bang is en de USSR, na de initiatieven 
van kanselier Willy Brandt, een 'zo juridisch mogelijke' bezegeling van de 
status-quo in Europa wenst. Met andere woorden: terwijl de ene partij eist 
dat er niets verandert, dat wil zeggen dat de juridische status-quo gehand
haafd blijft, legt de andere partij er zich bij neer, dat wil zeggen aanvaardt 
een feit dat rechtens niet vastligt. Niets is veranderd. maar alles is in 
beweging en de weg naar ontspanning is geopend. In deze situatie zijn twee 
opmerkingen van belang. 
In het Westen, dat alleen als één geheel kan worden verdedigd, moeten 
de lid-staten van de Gemeenschap overeenstemming bereiken, teneinde 
tot één gcmeenschappelijk standpunt te komen. De zogenaamde 'EURO
GROEP' moet zijn taak actief vervullen. De tweede opmerking betreft de 
betrekkingen op het gebied van de handel en de wetenschappelijke en tech
nische samenwerking. De termijn van 31 december 1974 biedt ruime 
mogelijkheden. 
Tijdens de Topconferentie te Parijs in oktober 1972 werd duidelijk ver
klaard dat de Gemeenschap bereid blijft om ten aanzien van de landen van 
het Oostblok een politiek te voeren ter bevordering van de ontspanning 
in Europa en dat zij vastbesloten is te trachten om met deze landen tot 
wederzijdse samenwerking te komen. 

De Europese ontwapening 
Het is van groot belang dat de veiligheid blijft gewaarborgd maar met 
minder kosten. Deze eis wordt reeds lang door de socialisten gesteld. 
De socialisten steunen het zogenaamd MBFR-plan (wederzijdse even
wichtige vermindering van de strijdkrachten) en wel om drie essentiële 
redenen: 
1. echte maatregelen tot gedeeltelijke ontwapening in Europa zijn een 

regionale toepassing van het denkbeeld van algemene ontwapening; 
2. dergelijke onderhandelingen zijn voor alle landen van Europa van 

belang; 
3. zij voorkomen dat besluiten inzake de veiligheid op Europees grond

gebied worden genomen waarmede niet alle betrokkenen het eens zijn. 
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Het ontwapeningsvraagstuk heeft een nieuwe inhoud. Van 196ó tot 1968 
hebben in twee landen, Polen en België, deskundigen grondige technische 
studies hieromtrent verricht. Deze studies vormen ontegenzeglijk een 
belangrijke bijdrage tot de documentatie over de ontwapening in Europa. 
Deze moet opnieuw worden bestudeerd, maar thans op multilateraal ni
veau. Bij deze onderhandelingen dienen de lid-staten van de Gemeen
schap, evenals op andere gebieden, een gemeenschappelijke houding aan 
te nemen. Zij moeten bezield zijn van de vaste wil deze onderhandelingen 
tot een goed einde te brengen, aangezien het welslagen van deze onderne
ming als voorbeeld immers voor de gehele mensheid heilzaam zal zijn. 

Conclusies 

Wij herhalen dus, enigszins anders geformuleerd, wat wij in het begin heb
ben gezegd. 
In 1948 heeft West-Europa door zijn wil om te blijven bestaan goede 
besluiten genomen. In 1957 heeft de wil om te herlevenons doen volharden: 
de Gemeenschappelijke Markt ontstond. In 1973 wordt onze Gemeen
schap door haar omvang de eerste handelsmacht ter wereld. 
Gedurende deze kwart eeuw vcrhinderde de opkomst van kernwapens niet 
alleen ieder conflict tussen de continenten, maar werd door hun weder
zijdse neutralisering de opkomst van nieuwe machtscentra bevorderd. 
Tevens deed tijdens deze periode vrijwel overal ter wereld met het vcr
schijnsel van de dekolonisatie de grootste onbekende van onze toekomst 
zijn intrede. Terwijl de oprichting van de Gcmeenschap het stelsel dat 
eeuwenlang de betrekkingen tussen onze staten had geregeld kwam ver
vangen, stelde het zuidelijk halfrond zich op tegenover het noorden en 
werd het zaak evenwicht te scheppen in de wereld, zoals vroeger in Europa. 
Wij moeten thans onze tijd goeddeels besteden aan het vinden van dit 
nieuwe evenwicht. Het communautaire Europa kan krachtig tot de tot
standkoming hiervan bijdragen. Dit is in elk opzicht noodzakelijk en een 
morele eis. Laten wij niet verhelen dat wij voor een geduchte taak staan. 
Wij Europeanen weten maar al te goed hoe snel fouten tot catastrofes uit
groeien. Maar deze taak, zoals zij zich thans voordoet, beantwoordt zozeer 
aan de socialistische kijk op de dingen in deze wereld. dat zij ons on
weerstaanbaar dient aan te zetten tot het overwinnen van de weerstanden, 
opdat de onverzettelijke wil van twee werelden om te slagen niet zonder 
resultaat blijft. Dit is het ogenblik om eraan te herinneren dat het democra
tische socialisme geen economisch systeem, maar een strijd voor de be
vrijding van de mens is. De Europese Gemeenschap is voor ons een middel 
om ons ideaal te verwezenlijken. Laten wij er ons bij het dienen van deze 
grote zaak van bewust zijn dat men zichzelf moet overtreffen wanneer men 
geschiedenis wil maken. 
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Sicco Mansholt 

Over de noodzaak van een 
Europees socialistisch programma 

Het is geen wonder dat de socialistische partijen hun macht vooral hebben 
ontwikkeld binnen de nationale staat. De socialistische partijen zijn hier
binnen gevormd op een moment dat binnen die nationale staat zich ook 
de problemen voordeden waarvoor de socialistische partijen een oplossing 
meenden te hebben. 
Verwezenlijking van het algemeen kiesrecht en uitbouw van een sociale 
wetgeving werd de eerste taak van de socialistische partijen, beide met het 
doel om de arbeidersklasse binnen de nationale staat tot volwaardige 
burgers te verheffen. 
Daarboven uitgaand en meer omvattend werd ook wel de leer van de 
internationale solidariteit der arbeidersklasse beleden, maar naarmate de 
socialistische partijen nationaal meer succes boekten, raakte die internatio
nale verbondenheid een beetje in de vergetelheid en vergenoegde men zich 
ermee lip-service te verlenen aan een idee waarin men zelf eigenlijk niet 
meer zo geloofde en waarvan men de noodzaak niet meer zo inzag. De 
Socialistische Internationale, belichaming van die idee der internationale 
verbondenheid, heeft dan ook nooit een rol van werkelijke betekenis kun
nen spelen. De nationale problemen eisten de aandacht der socialistische 
partijen op; in zoverre was dat terecht als die problemen - armoede, 
ongelijkheid, uitbuiting, onmenselijkheid - ook als eerste om een oplos
sing vroegen en binnen een kader van nationale wetgeving gedeeltelijk tot 
een oplossing konden worden gebracht. 

Thans, meer dan honderd jaar na de oprichting van de Socialistische 
Internationale, zijn er nog steeds een groot aantal taken op het nationale 
vlak te vervullen. Nog steeds bestaat er binnen onze nationale staten grote 
ongelijkheid, nog steeds worden we geconfronteerd met het vraagstuk van 
de democratisering van de maatschappij. De strijd om het algemeen kies
recht is gestreden, maar daarmee is de zeggenschap van de burger nog niet 
volledig verwezenlijkt. Niemand zal de betekenis van de parlementaire 
democratie durven of willen ontkennen, maar we weten tegenwoordig ook 
dat met die parlementaire democratie alleen alle problemen niet kunnen 
worden opgelost. De burger wenste inspraak in zaken die zijn directe le
venssfeer raakten, zoals lonen, arbeidsvoorwaarden en arbeidszekerheid, 
maar thans wenst hij ook inspraak, en terecht, in zaken die zijn levensgeluk 
bepalen. De vraag of er genoeg betaalbare en bewoonbare woningen 
worden gebouwd, is net zo belangrijk als de vraag of het betalingsbalanse-
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venwicht ten koste van alles moet worden bereikt. De vraag of men door 
geluidshinder belemmerd wordt in een gezonde nachtrust staat even 
centraal als de vraag naar monetaire stabiliteit. Meer dan vroeger wenst 
de burger terecht inspraak, medeverantwoordelijkheid en medezeggen
schap, in zaken die op regionaal en lokaal niveau, en op het niveau van 
de ondernemingen zelf, worden beslist. 
Hoewel er dus nog een groot arbeidsterrein voor de socialistische partijen 
binnen de nationale grenzen braak ligt, is het echter ook duidelijk gewor
den dat met actie binnen die nationale grenzen alleen die problemen niet 
meer kunnen worden opgelost. Het moge waar zijn dat de aandacht van 
de burger verschoven is van een bepaald soort problemen naar andere 
problemen, het moge waar zijn dat men van parlcmenten alleen niet alle 
heil meer verwacht, het is ook waar dat de internationale problematiek in 
grote mate, in steeds grotere mate, bepaalt wat in concreto mogelijk is of 
mogelijk kan worden. 
De economische ontwikkeling binnen een bepaald land is meer en meer 
afhankelijk geworden van buitenlandse economische invloeden. Dit moge 
meer gelden voor kleine landen dan voor grote landen - de Nederlandse 
economie is meer afhankelijk van de Duitse dan omgekeerd - maar zelfs 
de grote landen kunnen de meeste problemen niet meer alleen oplossen. 
Monetaire stabiliteit binnen één land is niet te bereiken, daarvoor is 
internationale samenwerking vereist om te verhinderen dat inflatie vanuit 
het buitenland wordt geïmporteerd. 
De nationale staten zelf hebben uit deze ontwikkeling reeds lang de conse
quenties getrokken, de vorming van de Europese Gcmeenschap is daar het 
bewijs van. Ook verschillende groepen binnen de nationale staten hebben 
zich gerealiseerd dat het uitsluitend blijven hameren op het nationale 
aambeeld een verouderde techniek is voor het verdedigen van hun belan
gen en ook zij hebben zich op het Europese vlak aaneengesloten. De 
industrie heeft een Europese produktiestructuur ontwikkeld, grenso
verschrijdende aaneensluiting van verschillende industrieën is aan de orde 
van de dag. Deze concentratie van bedrijven is nodig voor de ontwikkeling 
van de research, is nodig voor verlaging van de kostprijs der produkten. 
Op zichzelf kan men tegen deze politiek geen bezwaar hebben, hij is slechts 
een antwoord op de uitdaging die de moderne industriële ontwikkeling ons 
stelt, maar er liggen natuurlijk toch wel een aantal gevaren verscholen in 
dat gehele proces. Ik wijs bijvoorbeeld op het probleem van de werk
gelegenheid. Wie garandeert ons dat de industrie in haar nieuwe beleid 
ook rekening houdt met de problematiek van de mens in het bedrijf, waar 
zijn de tegenkrachten die op het Europese vlak ervoor zorgen dat de bedrij
ven het niet alleen voor het zeggen hebben? 

We moeten helaas constateren dat de grensoverschrijdende samenwerking 
zich voornamelijk beperkt heeft tot die groepen in de samenleving die 
direct belang hebben bij de vergroting van de marktstructuur en tot die 
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groepen die door Europese maatregelen geraakt werden in hun directe le
vensomstandigheden, bijvoorbeeld de boeren. De nationale marktorgani
saties voor landbouwprodukten, met hun beschermende nationale maatre
gelen, zijn vervangen door communautaire marktorganisaties en de boeren 
hebben uit deze Europese ontwikkeling ook de Europese consequentie 
getrokken. Slechts langzamerhand breekt het besef door dat ook andere 
groepen in de bevolking belang hebben bij en beïnvloed worden door wat 
zich op het Europese vlak afspeelt. De vakverenigingen zien dat nog het 
duidelijkste in. De vakbeweging is verder dan de politieke partijen en 
onderkent het belang van de Europese problematiek. Nog is er geen sprake 
van een hecht georganiseerde Europese vakbeweging maar het zal niet lang 
meer duren of collectieve Europese contracten voor verschillende indus
trieën zullen worden afgesloten en de Europese vakbeweging zal een eens
gezind standpunt innemen over vragen als de participatie van de werkne
mers in de besluitvormende organen van de onderneming. 
De socialistische partijen laten helaas verstek gaan; zij schijnen het belang 
van de Europese ontwikkelingen nog niet te hebben ingezien, en een 
Europese organisatie van de socialistische partijen ontbreekt. Dit is des 
te erger omdat, zoals ik reeds heb opgemerkt, de Socialistische Internatio
nale nooit heeft kunnen uitgroeien tot dat wat zij zou hebben moeten zijn: 
de bundeling van de socialistische krachten op het internationale vlak. De 
Socialistische Internationale is een zwakke organisatie gebleven en een 
Europese socialistische organisatie, als deel van die grotere Socialistische 
Internationale, is er nog nooit voor in de plaats gekomen. De verontschul
diging voor het uitblijven van een dergelijke organisatie geldt nu minder 
dan ooit: per slot van rekening vertoont de Europese Gemeenschap 
overeenkomsten met een nationale staat. Ook in de Gemeenschap worden 
voor de burgers direct geldende wetten gemaakt, ook in de Gcmeenschap 
behoort door politieke partijen invloed te worden uitgeoefend op de 
totstandkoming van deze wetten. Wat op dit terrein aan de socialisten thans 
gevraagd wordt, is niet meer dan dat waar zij honderd jaar geleden zelf 
ook mee zijn begonnen: invloed nemen op de wetgeving. Het verschil is 
slechts dat een eeuw geleden die wetgeving alleen binnen de nationale staat 
tot stand kwam, thans wordt deze ook in de Gemeenschap gemaakt. Op 
zichzelf is een dergelijke invloed nemen op de Europese wetgeving natuur
lijk niet genoeg. Er wordt veel meer verlangd, omdat het moderne leven, 
ook binnen de nationale staat, zich allang niet meer alleen in wetten laat 
vastleggen. Controle op wetgeving is slechts een beperkt middel om in
vloed uit te oefenen, daarnaast moet men ook meedenken over de vormge
ving aan het beleid zoals dat zijn gestalte vindt in tal van bestuurlijke 
maatregelen, in plannen, in programma's en in resoluties, bijvoorbeeld van 
een Topconferentie. De beinvloeding van het beleid moet geschieden, niet 
in de laatste fase van het denkproces waarin de wettekst wordt geformu
leerd, maar in de eerste fase van het beleid, daar waar de plannen worden 
geconcipieerd. 
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Voor een dergelijke beïnvloeding is macht nodig en organisatie op het 
Europese vlak. Wat betreft die macht, in principe beschikken de socialisten 
daarover, maar zij hebben hun macht tot nu toe niet weten te bundelen. 
De socialistische partijen zijn potentieel belangrijke machtsgroepen in 
Janden als Engeland, Duitsland, Nederland, België en Denemarken. In 
Ierland, Frankrijk en Italië ligt de situatie enigszins anders, en met name 
in Italië zal eerst naar interne eenheid moeten worden gestreefd, maar ook 
de partijen in deze landen kunnen en moeten een wezenlijke bijdrage le
veren aan het toekomstige Europese socialisme. 
Want het gaat om de schepping van een werkelijke Europese Organisatie 
van socialistische partijen die meedenkt over, gestalte geeft aan en invloed 
uitoefent op de inhoud van het Europa dat wij aan het vormen zijn. 
Veel werk zal daartoe nog verzet moeten worden. Op het ogenblik is het 
nog zo dat een aantal van de socialistische partijen in de landen die op I 
januari 1973 tot de Gemeenschap zijn toetreden nog niet een volledige 
bekentenis tot Europa hebben afgelegd. De Labour Party heeft wel Europa 
aam·aard, maar is tegen de toctrcdingsvoorwaarden en wenst een renego
ciatic. In Ierland bestaan ook nog aarzelingen en is men nog niet helemaal 
voor Europa gewonnen. 
In Denemarken staat men gelukkig wel positiever tegenover de gedachte 
van samenwerking. Het is de opgave van de socialistische partijen uit de 
oude Gemeenschap van Zes om de nieuwkomers te wijzen op de noodzaak 
van samenwerking. om hen weer bij te brengen wat het oude socialistische 
principe solidariteit inhoudt en om samen de grondslagen te leggen, 
waarop de samenwerking kan worden gebouwd. En dat is niet alleennodig 
omwille van die samenwerking zelf; die solidariteit betreft niet slechts een 
eenrichtingsverkeer: de Engelse en Deense en de Ierse socialisten hebben 
net zo hard de steun nodig van de socialistische partijen uit de Zes als om
gekeerd. 
Het is natuurlijk niet zo dat de socialistische partijen zich tot nu toe 
helemaal niet hebben gerealiseerd dat Europese samenwerking nood
zakelijk is. Maar tot meer dan enkele schuchtere pogingen is het niet 
gekomen, de machtsfactor ontbreekt. De socialistische fractie in het 
Europese Parlement heeft geen macht omdat dat Parlement zelf niet over 
macht beschikt. De samenwerking tussen de partijen zelf. zoals die gestalte 
heeft gekregen in de oprichting van het Bureau en de Congressen van de 
socialistische partijen, is ook slechts een zwakke afschaduwing van dat wat 
een werkelijke samenwerking zou moeten inhouden. Het is absoluut nood
zakelijk dat de partijen in de vcrgrote Gemeenschap hun samenwerking 
intensiveren. Welke vorm van samenwerking men ook kiest --een federa
tie van nationale partijen of de samensmelting van de nationale partijen 
tot één Europese partij of welke mogelijke andere vorm van coöperatie 
dan ook - die eis moet worden gesteld dat op het Europese vlak voor de 
partijen bindende besluiten worden genomen. De socialistische partijen in 
Europa zullen een voorbeeld moeten nemen aan de constructie van de 
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Europese Gemeenschap die immers ook over organen beschikt die binden
de besluiten nemen voor de nationale delen. Een congres van een Europese 
Sectie van de Socialistische Internationale zal een socialistisch programma 
voor Europa moeten ontwerpen, een te kiezen Europees Bestuur van die 
Europese Sectie zal het dagelijks beleid moeten bepalen. Dat alles is niet 
mogelijk zonder grondige voorbereiding en daarom ook zal een Europees 
socialistisch wetenschappelijk instituut moeten worden opgericht. Een 
dergelijk instituut zal de vcrschillende vraagstukken waarvoor de socialisti
sche partijen op het ogenblik staan - men denke bijv. aan belasting
harmonisatie, aan participatie van werknemers in de onderneming, regio
nale en sociale politiek - diepgaand moeten bestudcren en advies moeten 
uitbrengen over het te volgen beleid. Het heeft geen zin dergelijk onder
zoek op nationale schaal te doen plaatsvinden. Van meet af aan moet juist 
de Europese dimensie in het onderzoek worden betrokken, nationale 
standpunten over Europese problemen hebben wc al genoeg. Juist door 
het creëren van een Europees wetenschappelijk bureau kan men bereiken 
dat door van de nationale partijen onafhankelijke deskundigen een boven
nationale visie wordt gevormd. Het ontwerpen van een Europees program
ma voor de socialistische partijen blijft het einddoel. Zonder programma 
staan de socialistische partijen stuurloos en wordt hun beleid bepaald door 
de dagelijkse tactiek, terwijl de grote lijnen uit het oog worden verloren. 
Alleen het ontwerpen van een globale conceptie van dat wat wij van 
Europa willen maken zal ons het houvast leveren waarmee wij de dagelijkse 
Europese problematiek te lijf kunnen gaan. 
Uiteraard moet een dergelijk programma ook kunnen worden uitgevoerd 
en daarvoor is niet alleen macht als zodanig nodig, maar ook een structuur 
waarbinnen die macht kan worden aangewend. Democratisering van de 
Europese Gcmeenschap is een dringende vereiste, directe verkiezingen 
van het Europese Parlement en uitbreiding van de bevoegdheden van' dat 
Parlement is een cis die hoog moet prijken op de prioriteitenlijst van de 
socialistische partijen. Democratisering van de Gemeenschap en verwe
zenlijking van hechtere socialistische samenwerking gaan hand in hand. 

Dat alles is op zichzelf al niet weinig, maar het is duidelijk dat het daar 
toch niet bij kan blijven. Samenwerking van de socialistische partijen, het 
aansturen op meer democratie. de aandacht voor sociale en regionale 
problemen is alles bij elkaar toch niet veel meer dan een poging tot zelf
handhaving van Europa en tot zelfhandhaving van de socialistische partijen 
in dat Europa. Socialisten die het ernstig menen met het begrip internatio
nale solidariteit kunnen het daarbij niet laten. 

Minstens zo belangrijk is de vraag naar wat wij met dat Europa willen doen. 
Problemen van armoede en ongelijkheid zijn geen nationale of Europese 
problemen meer, het zijn internationale problemen geworden. De werke
lijk armen in onze dagen leven in de ontwikkelingslanden, de ongelijkheid 
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is in de eerste plaats een ongelijkheid tussen de geïndustrialiseerde wereld 
en de ontwikkelingswereld. Deze problematiek, en de problematiek die 
ons gesteld wordt als gevolg van de exponentiële groei in onze maatschap
pij, zal eveneens door de Europese socialisten moeten worden onderkend. 
Voor de socialisten is het hoog tijd dat ze uit deze nieuwe problematiek 
hun conclusies trekken. Het is duidelijk dat ons economisch systeem niet 
in staat is om aan ieder mens gelijke levenskansen te geven, en dat wij niet 
in staat zijn om de in de wereld beschikbare grondstoffen op een enigszins 
redelijke manier te verdelen. Slechts een ver doorgevoerde planning en 
een zeer zorgvuldig gebruik van de beschikbare grondstoffen zal het 
mogelijk maken toekomstige rampen te voorkomen. 
Meer nog dan voor andere problemen geldt hier dat nationale antwoorden 
geen oplossing kunnen geven. Alleen een samenwerkend socialisme, 
verenigd op basis van een progressief programma, zal aan deze problema
tiek het hoofd kunnen bieden. In dat programma zullen wij veel moeten 
terugvinden van wat socialisten al tijden lang hebben verkondigd, veel ook 
zal opnieuw doordacht en op een nieuwe manier in praktijk moeten worden 
gebracht. Het socialisme binnen één nationale staat heeft echter afgedaan; 
wij zullen gezamenlijk dat socialisme moeten verwezenlijken, gezamenlijk 
in Europa, om zowel Europa leefbaar te maken als een bijdrage te leveren 
aan de oplossing van de wereldproblematiek. 
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Théo Rasschaert 

Het Europees Verbond van 
Vrije Vakverenigingen 

Het antwoord van de vakverenigingen aan de Gemeenschap 

Binnen het bestek van een kort artikel kunnen het optreden van de vakverenigingen 
en de op verschillende onderdelen behaalde resultaten onmogelijk in bijzonder
heden worden geschetst. Het vcrdient onzes inziens de voorkeur in grote trekken 
het uitgangspunt, de fundamentele doelstellingen, de ondervonden moeilijkheden 
en de gevoerde actie te beschrijven. 
Ten onrechte wordt bij deze benadering de enorme hoeveelheid werk die door de 
vcrtegenwoordigers van de vakverenigingen in de werkgroepen van het EVVV 
wordt vcrzet om zijn standpunten te bepalen, alsook de arbeid van zijn vertegen
woordigers in de raadgevende organen van de Gemeenschap, zoals het Raadge
vend Comité van de EGKS of het Economisch en Sociaal Comité, over het hoofd 
gezien. 
Deze benadering dreigt ook de indruk te wekken dat de Europese vakverenigingen 
zich uitsluitend om hun eigen belangen hebben bekommerd. Dat is allerminst het 
geval. Van het begin af aan heeft de vakbeweging geëist dat de Gemeenschap zorgt 
zich van haar verantwoordelijkheid in de wereld, met name ten behoeve van de 
bevolking van landen in ontwikkeling, te kunnen kwijten. Voor de vakbeweging 
vormt de bestrijding van onrecht in binnen- en buitenland onderdelen van een en 
dezelfde strijd. De ervaring leert dat een Gcmeenschap die binnenslands geen 
rekening houdt met de sociale aspecten, ook geen edelmoedige buitenlandse 
politiek voert. 
Ondanks deze beperkingen biedt de gekozen benadering het voordeel dat men zich 
tot hoofdzaken kan bepalen en kan beoordelen wat werd bereikt. 

De integratie betekende voor de vakbeweging van hetEVVVzowel de ver
wezenlijking van een verwachting als een antwoord op een uitdaging. 
Voor de generatie van vakverenigingsmensen die na de tweede wereldoor
log de internationale en in de eerste plaats de Europese betrekkingen weer 
aanknoopten, voldeed de oprichting van de Europese Economische Ge
meenschap aan een diepgekoesterd verlangen. Deze vakverenigingsafge
vaardigden hadden, na een oorlog die meer dan vier jaren duurde en 
waarin hun respectieve landen zich in tegenovergestelde kampen bevonden, 
de betrekkingen onder buitengewoon moeilijke omstandigheden weer 
aangeknoopt. 
Niettemin waren deze betrekkingen bestaanbaar en vruchtbaar omdat deze 
mensen een ervaring en een overtuiging gemeen hadden. Voor de meesten 
van hen bestond die gemeenschappelijke ervaring, hetzij in verzet en 
ondergrondse, hetzij in concentratiekampen en ballingschap. Hun ge
meenschappelijke overtuiging berustte op de zekerheid dat, ondanks het-
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geen de verdragen waarbij een einde gemaakt werd aan de vijandelijk
heden formeel te zien gaven, de arbeidersklasse van de gezamenlijke 
Europese landen de tweede wereldoorlog had verloren. 
De Europese integratie vormde ook een uitdaging voor de vakbeweging. 
In de wetenschap dat hun landen te klein waren om aan een evenwichtige 
economische expansie een gezonde grondslag te waarborgen, aanvaardden 
de toenmalige leiders van de vakbeweging de uitbreiding van de economi
sche ruimte, doch gaven zich er tegelijkertijd rekenschap van dat ook de 
organisatie in dit zelfde vlak moest worden gebracht om sociale verbeterin
gen die hiermede gelijke tred hielden, te waarborgen. 
Ten slotte - en dit denkbeeld heeft in de loop van de met de Gemeenschap 
opgedane ervaringen meer en meer wortel geschoten - gaf de vakbewe
ging zich er rekenschap van dat de nationale soevereiniteit steeds meer aan 
betekenis inboette. Voor het lot van de werknemers hoogst belangrijke 
beslissingen worden niet meer genomen op nationaal niveau doch binnen 
de grote kapitalistische structuren die zich aan ieder democratisch toezicht 
onttrekken. Om het denkbeeld van toezicht door de vakbeweging tastbare 
inhoud te geven, moeten de rechten die de vakverenigingen zich op 
nationaal niveau hebben verworven, worden overgedragen op een hoger 
niveau. 
De Europese Gemeenschap met haar aanzet tot een supranationaal bestel 
levert op dit gebied een raam waarbinnen de vakbeweging doeltreffend kan 
optreden. Doch er blijft nog heel wat te doen, men kan zelfs zeggen dat 
thans de strijd eerst goed begint. 

Van het Europees Vakhondssecretariaat 
naar een Europees Verbond van Vrije Vakverenigingen* 

In de loop van de onderhandelingen over de Verdragen van Rome zijn 
vertegenwoordigers van het Internationaal Verbond van Vrije Vakvereni
gingen in de Gemeenschap verschillende malen bijeengekomen om tot een 
gemeenschappelijke opzet te komen. 
Deze contacten vormen de verklaring dat in januari '58, enige dagen na 
de instelling van de EEG- en Euratom-Commissies, de vakbewegingen van 
het Verbond van Vrije Vakverenigingen in de Gemeenschap hun eerste 
algemene vergadering hielden, waarbij het Europees Vakverenigings
secretariaat werd ingesteld. 

* De tot het Europees Verbond van Vrije Vakverenigingen behorende organisaties in de 
Gemeenschap zijn de volgende: 
Dcutscher Gewcrkschaftsbund (DGB) - Duitsland 
Fédération Générale du Travail de Belgigue (FGTB) - België 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) - Nederland 
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) - Italië 
Unionc ltaliana del Lavoro (UIL) - Italië 
Confédération Générale du Travail (CGT) - Luxemburg 
Force ouvrière (FO) - Frankrijk 
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In de loop van deze algemene vergadering kwam een, op een algemene 
vergadering, een dagelijks bestuur en een secretariaat berustende opzet 
van de vakverenigingen tot stand die, zonder al te strakke regels, iets meer 
dan tien jaar zijn taak vervulde. 
Geleidelijk aan deed zich de noodzaak gevoelen deze gedragsregels om te 
zetten in statuten. Het eerste Congres, in april '69, belastte zich met die 
taak en besloot te zelfder tijd de benaming Europees Vakhondssecretariaat 
te vcranderen in Europees Vcrbond van Vrije Vakverenigingen in de 
Gemeenschap (EVVV). 
Zonder de bepalingen van deze statuten in bijzonderheden weer te geven, 
wordt het beleid van het EVVV bepaald door de volgende organen: 

Het Congres komt eens in de drie jaar bijeen. A-an de hand van een 
vcrslag over de werkzaamheden van het Secretariaat beoordeelt het de 
werkzaamheden in het verleden en neemt beslissingen omtrent het 
toekomstige programma. 
Het Dagelijks Bestuurvergadert 5 à 6 maal per jaar. Dit neemt besluiten 
omtrent het optreden van het vakverbond in de tijd tussen twee con
gressen. Het bestaat uit de voorzitters en algemene secretarissen van 
de aangcsloten vakbonden terwijl vertegenwoordigers van de vak
bonden met raadgevende stem aan de vergadering deelnemer.. Dit 
aantal vergaderingen houdt praktisch genomen in dat de leiders van de 
aangesloten bonden elkaar ten minste eens in de twee maanden ont
moeten. 
Het Secretariaat bestaat thans uit een secretaris-generaal en drie secre
tarissen. Het Secretariaat, dat als college optreedt, bereidt de besluiten 
van het Congres en van het Dagelijks Bestuur voor en voert deze uit. 

Op drie factoren in de statutaire bepalingen moet de nadruk worden 
gelegd: 
1. Zowel in het Congres als in het Dagelijks Bestuur moeten besluiten met 

een meerderheid van 2
/ 1 worden genomen. In de praktijk is deze 

bepaling geen dode letter gebleven; daardoor is het met name mogelijk 
geweest inzake een zo belangrijk vraagstuk als dat van de vertegen
woordiging van de werknemers in de organen van de Europese naamlo
ze vennootschap een standpunt van de vakbeweging te bepalen. 

2. De tweede factor die ons van andere groepen onderscheidt is, dat het 
Verbond wordt bekostigd door de aangesloten vakbonden. De vak
beweging beoogde van begin af aan zich niet als een vakverenigings
grocp in een orgaan zoals het Economisch en Sociaal Comité te organi
seren, doch voor een zodanige grondslag te zorgen dat tegenover alle 
instellingen van de Gemeenschap zelfstandig kan worden opgetreden. 

3. De derde factor is de instelling binnen hetEVVVvan een gemeenschap
pelijk fonds. Dit fonds, dat in '64 werd opgericht, is bestemd om de 
verschillen in opzet en gang van zaken in de vakbeweging van de landen 
van de Gemeenschap te overbruggen. Het fonds wordt hoofdzakelijk 
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bekostigd door de vakverbonden van Duitsland en de Benelux-landen 
en het treedt op ten gunste van de Franse en Italiaanse vakverbonden. 
Het vormt een bewijs te meer van de daadwerkelijke solidariteit tussen 
de aangesloten vakverbonden. 

De sectororganisatie komt tot stand 

De oprichting van de gemeenschappelijke markt plaatst niet slechts de vak
verbonden doch ook de bedrijfsbonden voor problemen. 
De oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
was reeds in 1952 voor de metaalbewerkers- en mijnwerkersbonden aan
leiding om het verbond van vakverenigingen in de EGKS op te richten, 
dat zich ook thans nog bezighoudt met de problemen die zich in hun 
sectoren voordoen. 
Daar rechtstreeks andere gebieden van het bedrijfsleven (vervoer en land
bouw met name) sommige voorschriften van de Vcrdragen van Rome 
raakten, b~hoorden hun vakbonden tot de eerste om een orgaan op 
gemeenschapsnivcau in het leven te roepen. 
Juist door de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt en de snelle 
ontwikkeling van de industriële en financiële concentratic volgden andere 
sectoren dit voorbeeld en organiseerden zich op Gemeenschapsniveau. 
Deze groepcringen die wij in ons jargon 'vakverenigingscomités' noemen, 
bestaan voor de volgende sectoren: Vakvcrcnigingsvcrbonden voor 
EGKS-industrieën, Landbouw, Vervoer, Metaal, Voedingsmiddelen, 
Beambten, Chemie en diverse industrieën, Bouwvakken en hout, Textiel 
en Kleding, Post, Telegraaf en Telefoon. 

Op zoek naar een onderhandelingspartoer 

Het onduidelijke verloop van de besluitvorming in de Gemeenschap 
verklaart grotendeels de moeilijkheden waar men op stuitte bij het op touw 
zetten van een doeltreffende actie van de vakbeweging. Van deze moeilijk
heden is reeds sprake in de resolutie van de eerste algemene vergadering 
(november 1959 te Luxemburg). 
Het EVVV heeft steeds de eis gesteld dat de douane-unie moest worden 
aangevuld met een gemeenschappelijk economisch en sociaal beleid en dat, 
bij het bepalen van dit beleid, een billijke plaats werd ingeruimd aan de 
vakbeweging. 
In het begin leek alles heel duidelijk. Volgens het Verdrag van Rome waren 
de bevoegdheden van de Commissie en de Raad duidelijk afgepaald: de 
Commissie doet voorstellen, de Raad besluit. 
Het EVVV had hieruit de conclusie getrokken dat het, door invloed uit 
te oefenen op de voorstellen van de Commissie, de besluiten van de Raad 
zou beïnvloeden. 
In de praktijk werd aan de vcrdeling van de bevoegdheden tussen Commis-
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sic en Raad niet heellang de hand gehouden. Tussen Commissie en Raad 
is de groep Permanente Vertegenwoordigers ontstaan die het door het 
Verdrag van Rome beoogde begin van supranationale besluitvorming heeft 
vervangen door permanente onderhandelingen tussen de regeringen. 
Gezien deze situatie eiste het EVVV voortdurend dat de duidelijkheid in 
de communautaire hesluitvorming zou worden hersteld door uitbreiding 
van de bevoegdheden van de Commissie en van het Europese Parlement 
en, wat ons rechtstreeks betreft, van het Economisch en Sociaal Comité. 
Doch hetEVVVmoest inmiddels leven met deze warboel van organen ter
wijl het de verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van 12 miljoen 
werknemers. Daarom heeft hetEVVVer geleidelijk aan, voor de gebieden 
waar het rechtstreeks bij betrokken is, van afgezien alleen overleg te plegen 
met de Commissie en getracht tot overleg met de Raad te komen. In de 
praktijk vertoonde dit streven verschillende vormen. 

Actieprogramma 
Reeds sedert '63 waren onze verhonden tot de conclusie gekomen dat onze 
eisen op sociaal gebied bij de instellingen van de Gcmeenschap weinig 
weerklank vonden. 
Bovendien werden er op economisch gebied beslissingen genomen, met 
name de instelling van het Comité voor de economische politiek op middel
lange termijn, die vergden dat wij onzerzijds vakbewegingsdoelen op mid
dellange termijn bepaalden. 
Onder deze omstandigheden kreeg het Dagelijks Bestuur in de algemene 
vcrgadering van april '64 opdracht voor het optreden van al onze ver
bonden enige gemeenschappelijke doelstellingen te omschrijven. Deze 
doelstellingen kwamen tot uitdrukking in het bij gelegenheid van de lste 
mei 1965 gepubliceerde actieprogramma en betreffen 4 punten: 

beperking van de arbeidsduur tot ten hoogste 40 uur per week, verdeeld 
over 5 dagen, met volledige handhaving van het loonpeil; 
verlenging van de vakantie tot 4 weken per jaar; 
verhoging van de vakantietoeslag: behalve uitkering van het normale 
Joon, betaling van een vakantiegeld ter hoogte van het over de vakantie
tijd genoten loon; 
waarborging van inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid. 

Dit programma was niet gericht tot de instellingen van de Gemeenschap 
noch tot de werkgeversverenigingen op dit niveau; het vormde eenlijst van 
eisen die de vakbonden bij hun nationaal optreden bij voorkeur moesten 
voorstaan. De ervaring heeft geleerd dat het vaststellen van een actiepro
gramma van beslissende invloed was voor de onderlinge afstemming in 
progressieve zin - in alle landen van de Gcmeenschap - van deze vier 
voornaamste eisen. 
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Coördinatie van het nationale optreden 
Uit de ervaring met het actieprogramma blijkt, dat het doeltreffend is dat 
de vakbeweging zelfstandig - buiten iedere instelling om - optreedt. Dit 
optreden moet echter uit de aard der zaak beperkt blijven tot nauwkeurig 
omschreven eisen en brengt geen oplossing voor de dikwijls ingewikkelde 
problemen die uit het bestaan van de Europese Gemeenschap voort
vloeien. 
Om die reden is het EVVV er in de loop van de jaren toe overgegaan het 
optreden van de aangcsloten verbonden bij hun regcringen te coördineren. 
Het Secretariaat wordt in het stadium van de voorbereiding op de hoogte 
gesteld van de voorstellen van de Commissie. Deze worden bestudeerd 
door werkgroepen en doorgezonden naar het Dagelijks Bestuur, dat het 
standpunt van de vakbeweging bepaalt. Dit standpunt wordt niet slechts 
bij de instellingen van de Gemeenschap bepleit doch tegelijkertijd gesteund 
door stappen van de aangesloten verbonden bij hun regeringen. 
Ook deze methode is echter aan beperkingen gebonden. De met dezelfde 
strekking ondernomen stappen op Gcmecnschaps- en op nationaal niveau 
voorkomen eerder ontwikkelingen in strijd met de belangen van de werk
nemers dan dat zij leiden tot positieve besluiten in hun voordeel. 
Onder deze omstandigheden heeft het EVVV zijn pogingen voortgezet om 
de Raad tot toestemming in overleg met de vakbonden te nopen. Tot het 
huidige ogenblik is deze actie, op een voor de werknemers zeer belangrijk 
gebied, namelijk dat van de werkgelegenheid, geslaagd. 

De instelling van het Permanent Comité voor de Werkgelegenheid 
Reeds jarenlang legt ons verbond er de nadruk op dat werkgelegenheids
vraagstukken niet meer uitsluitend afhankelijk zijn van nationale beslis
singen doch meer en meer van maatregelen op het niveau van de Gemeen
schap. 
Om die reden hebben wij verlangd en na talrijke stappen gedaan gekregen 
dat een conferentie over werkgelegenheidsproblemen wordt bijeengeroe
pen. Op deze conferentie, die in april 1970 te Luxemburg plaatsvond, 
waren - voor de eerste maal in de geschiedenis van de Gemeenschap -
de ministers van Arbeid, de Commissie, de vertegenwoordigers van de 
werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemers bijeen. Tijdens 
deze conferentie heeft het EVVV overeenstemming weten te bereiken 
over de oprichting van een permanent orgaan dat zich bezig moet houden 
met de problemen van de werkgelegenheid: het Permanent Comité voor 
de Werkgelegenheid. 
Het Permanent Comité voor de Werkgelegenheid, waarin de ministers van 
Sociale Zaken, de Commissic en de vertegenwoordigers van werkgevers 
en werknemers verenigd zijn, is een doeltreffend werktuig gebleken dat 
het door ons jarenlang nagestreefde overleg met de politieke leiders van 
de Gcmeenschap mogelijk maakt. 
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De Topconferentie te Parijs 

Sedert de topconferentie te Den Haag (december 1969) is hetEVVVniet 
opgehouden erop te wijzen dat de economische en monetaire unie geen 
doel op zichzelf is, doch een werktuig in dienst van de sociale vooruitgang, 
de rechtvaardige verdeling van het nationaal inkomen en de volledige 
werkgelegenheid. 
Het economisch en financieel beleid moet worden getoetst aan deze es
sentiële doelstellingen zodat deze een menselijke strekking krijgen. 
Naar de opvatting van het EVVV kan de door de besluiten in het raam 
van de economische en monetaire unie beoogde coördinatie van het 
economisch en monetair beleid, zich niet beperken tot het uit de weg 
ruimen van conjunctuurschommelingen doch deze behoort tegelijkertijd 
de gevolgen daarvan door de verdeling van de inkomens in aanmerking 
te nemen. Met andere woorden moet boven de conjunctuurverschijnselen 
uit het structuurprobleem worden aangepakt. 
Dan moeten echter ook de coördinatie en de besluitvorming op econo
misch en sociaal gebied in duurzaam overleg tussen de vakbonden worden 
georganiseerd. 
Zonder dit overleg zal de economische en monetaire unie nooit vaste vorm 
aannemen. 
Onze eisen hebben uiteindelijk wee I klank gevonden in de besluiten van 
de Topconferentie te Parijs. In het slotcommuniqué van deze conferentie 
krijgen wij op twee belangrijke punten onze zin: opstelling vóór eind 1973 
van een actieprogramma op sociaal gebied en de erkenning dat de verte
genwoordigers van werkgevers en werknemers in toenemende mate moe
ten deelnemen aan de beslissingen van de Gemeenschap, met name door 
toekenning van het recht van initiatief aan het Economisch en Sociaal 
Comité. 
Om te waarborgen dat aan deze besluiten van de topconferentie inderdaad 
uitvoering wordt gegeven, heeft het EVVV verlangd en gedaan gekregen 
dat, naar het voorbeeld van de werkgelegenheidsconferentie van april 
I 970, in het aanstaande voorjaar een sociale conferentie bijeengeroepen 
wordt. Deze conferentie, die in april '73 zal worden gehouden, zal een 
breed opgezette gedachtenwisseling tussen alle bij het sociale gebeuren 
betrokkenen mogelijk maken, een gedachtenwisseling waaraan in de 
Gemeenschap de allergrootste behoefte bestaat. 

Naar uitbreiding van het optreden van de vakbeweging 

Door onze banden met de zuster-organisaties in de andere Europese 
landen weten wij reeds jarenlang dat zij onze kijk op de Europese Gemeen
schap niet delen. In Groot-Brittannië met name staat de TUC zeer scep
tisch ten aanzien van de uiteindelijke voordelen van de Europese integra
tie. 
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Wij wisten dus dat er moeilijkheden zouden rijzen zodra er een gedachten
wisseling tot stand zou komen over de oprichting van een tot de andere 
Europese landen uitgebreide vakorganisatie. 
Deze moeilijkheden zijn inderdaad aan de dag getreden tijdens de vergade
ringen tussen de vertegenwoordigers van de EVVV -bonden van de Euro
pese landen* die sedert meer dan een jaar hebben plaatsgevonden. Proble
men zoals de geografische uitbreiding, het karakter van de organisatie, de 
opzet van het secretariaat, gaven aanleiding tot somtijds scherpe tegenstel
lingen doch leidden uiteindelijk tot voor allen bevredigende oplossingen. 
Als resultaat van een voorbereidende vergadering eind november 1972 is 
het Congres tot oprichting van de nieuwe Europese vakbeweging op R en 
9 februari 1973 te Brussel bijeengeroepen. 
Dit uitgebreide verbond zal de vakbeweging in staat stellen als grotendeels 
eensgezinde organisatie van de Europese werknemers de soms langzame, 
maar steeds op de toekomstige constructie van een progressieve Gcmeen
schap of, eenvoudiger, van een Gemeenschap ten dienste van zijn burgers, 
gerichte opmars voort te zetten. 

* Fédération Générale du Travail de Belgigue - Belgigue 
Landsorganisationen i Danmark - Danmark 
Deutscher Gewcrkschaftsbund - Deutschland 
Force ouvrière -- Francc 
Trades Union Congress - Great-Britain 
Althydusamband lslands - lslande 
Confedcrazione ltaliana Sindacati Lavoratori - Italia 
UnionL ltaliana del Lavoro - ltalia 
Fédération Générale du Travail - Luxembourg 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen - Nederland 
Landsorganisasjonen i Norgc - Norge 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund - Schweiz 
Suomen Ammattikiittojen Keskusjärjästo - Suomi 
Tjänstemannaorganisationcrnas Centralförbund - Suomi 
Landsorganisationen i Sverige - Sverige 
Tjänstemänncns Centralorganisation - Svcrige 
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Altiera Spinelli 

Grondslagen voor een regionaal 
en industrieel beleid van de 
Gemeenschap 

In het Verdrag van Rome worden de doelstellingen van de Gemeenschap 
op eenvoudige en duidelijke wijze omschreven; heden ten dage zou bij de 
redactie van artikel 21 misschien meer de nadruk worden gelegd op het 
welzijnsaspect en de milieuhygiëne, maar alles wel beschouwd zouden de 
verschillen niet ingrijpend zijn. 
Daarentegen geeft het Verdrag ontoereikend aan hoe deze doelstellingen 
moeten worden verwezenlijkt. Van een industrieel beleid is bijvoorbeeld 
geen sprake en het regionaal beleid wordt alleen gezien als een strikt onder 
controle gehouden uitzondering op de algemene regel van de non-discrimi
natie. De verklaringen van de Topconferenties van Den Haag en Parijs 
zouden het nemen van verdere maatregelen op deze gebieden mogelijk 
moeten maken. 
Het Verdrag, dat in hoofdzaak is geïnspireerd door de theorie van het vrije 
ruilverkeer ~ de landbouwsector vormt hierop de enige belangrijke uit
zondering ~ ging ervan uit dat alleen al de opheffing van de belemmeringen 
van het vrije verkeer van goederen en produktiefactoren in belangrijke 
mate zou bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen. Sedert 
de oprichting van de gemeenschappelijke markt werd inderdaad vast
gesteld dat de opvoering van het handelsverkeer, voornamelijk tussen de 
lid-staten, gepaard is gegaan met een zeer snelle groei en bijgevolg met 
een stijging van de levensstandaard. 
Van een continue en harmonische groei is evenwel geen sprake geweest. 

Wegens het ontbreken van doeltreffende correctiemaatregelen zijn inte
gendeel op het niveau van de gemeenschappelijke markt spontane tenden
sen van evenwichtsverstoring aan de dag getreden: 

ondanks de algemene welvaartsstijging zijn de regionale discrepanties 
niet kleiner geworden; 
sommige landen, zoals Italië, hebben goederen, kapitalen en arbeid 
geëxporteerd; 
andere landen, zoals Frankrijk, zijn er niet in geslaagd hun industrie 
voldoende te moderniseren; 

I. art. 2 ... te bevorderen een harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen 
de gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, 
een toenemende verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de 
in de Gemeenschap verenigde stalen. 
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I, 

weer andere landen, zoals de Duitse Bondsrepubliek, hebben voor het 
in goede banen leiden van hun economische ontwikkeling een beroep 
moeten doen op vreemde arbeidskrachten. 

Eens te meer moet worden vastgesteld dat Europa nog geen werkelijkheid 
is. De klassieke omschrijving van de gevolgen van de gemeenschappelijke 
markt (handel, groei, welvaart) is waarschijnlijk juist, maar het is on
miskenbaar dat ze onvolledig is en dat ter voorbereiding van nieuwe 
initiatieven een diepgaande analyse van de bestaande leemten nodig is. 
Met name moet rekening worden gehouden met enkele ontwikkelingen 
die zich recentelijk in Europa hebben voorgedaan of die zich in de naaste 
toekomst kunnen voordoen. 

De regionale verschillen brengen, los van de sociale problemen die zij doen 
rijzen, zeer hoge kosten mee voor de Gemeenschap. De uitgaven voor een 
zelfde collectieve voorziening zijn inderdaad veel hoger in regio's met een 
zeer sterke bevolkingsconcentratie dan in de andere regio's. Bovendien 
moeten ook sociale infrastructuren tot stand worden gebracht in regio's 
waarvan de bevolking door migratie vermindert, zodat het gevaar bestaat 
dat deze infrastructuren te weinig gebruikt worden. 
Voorts geeft men er zich steeds meer rekenschap van dat de moeilijkheden 
van de regio's met een zeer grote bevolkingsconcentratie (vervoer, huis
vesting, gezondheidszorg) een terugslag op de loon- en salariseisen hebben 
en dat de ondernemingen die door hun vestigingskeuze hebben bijgedragen 
tot de concentratie niet in staat zijn alle daaruit voortvloeiende lasten te 
dragen. 
Een fundamentele actie ter vcrmindering van de regionale verschillen is 
dus niet uitsluitend, zoals men in het verleden heeft aangenomen of althans 
die indruk heeft gewekt, noodzakelijk om sociale redenen, maar in steeds 
grotere mate ook om economische redenen die geen enkele sociale en 
economische groep onverschillig kunnen laten. Men dient zich te realiseren 
dat een grotere inspanning nodig is omdat de actie met aanzienlijke 
vertraging wordt ondernomen. 
Uit de ervaring die na de oorlog op het gebied van de regionale ontwik
keling werd opgedaan, blijkt dat in onze systemen waarin particulier 
initiatief samengaat met overhcidsinterventie, de corrigerende maatrege
len van de overheid niet voldoende zijn om spontane evenwichtsverstorin
gen van de markt tegen te gaan. 

Spontane ontwikkeling kwam niet 

Het is gebleken dat van de klassieke mogelijkheden tot ingrijpen, in
frastructuur-voorzieningen en steunverlening aan basisindustrieën, af
zonderlijk of zelfs samengenomen, niet voldoende kracht uitgaat om de 
spontane ontwikkeling van een regio op gang te brengen. 
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De verklaring hiervan kan worden gezocht in twee factoren die nadelig 
hebben gewerkt: 

- een kwantitatieve factor: de 'buitengewone' inspanning ten behoeve van 
de Mezzogiorno bijvoorbeeld heeft de uitgaven voor infrastructuurwerken 
per capita weliswaar op hetzelfde niveau gebracht als voor Noord-Italië, 
doch hiermede werd geen gunstiger uitgangspositie voor het Zuiden 
gecreëerd. Voorts wordt het effect van de overheidssteun voor vestiging 
van industrieën in economisch achtergebleven gebieden afgezwakt door 
overheidssteun die eventueel om andere redenen wordt verleend aan 
ondernemingen die zich in reeds overontwikkelde gebieden komen vesti
gen. In het belang van de bevolking moet een regionaal beleid worden ge
voerd waarbij duidelijke scheidingslijnen worden getrokken. Zo niet, dan 
is het gevaar groot dat dit beleid ondoeltreffend blijft en zelfs een verkwis
ting van middelen betekent; 

- een kwalitatieve factor: in de economisch achtergebleven gebieden is 
geen enkele spontane ontwikkeling volgens een continue lijn mogelijk 
zonder grondige wijzigingen in het sociale en culturele patroon. Deze 
factor, waarvoor alleen een actie op lange termijn mogelijk is, werd te 
dikwijls en te lang door de overheidsinstanties onderschat. Vandaag blijkt 
dat de rol van de overheid van hoofdzakelijk belang is en dat zo spoedig 
mogelijk een aanmerkelijk grotere inspanning op het gebied van de vor
ming in het algemeen - en dus niet alleen op het gebied van de beroeps
opleiding - moet worden gedaan. 

Sedert verscheidene jaren wordt de groei van de tewerkstelling in het ge
heel van de uitgebreide Gemeenschap niet meer in hoofdzaak door de 
industrie doch door de dienstverlenende sector bepaald. 
Voor hetverlies,op de eerste plaats door deindustrie,kunnen verschillende, 
met elkaar samenhangende factoren worden genoemd, zoals: verzadiging 
van de vraag naar bepaalde produkten, wijzigingen in de structuur van de 
verschillende sectoren, toeneming van de kapitaalintensiteit, samenvoe
ging van ondernemingen, arbeidsorganisatie, enz. 
De positieversterking van de dienstverlenende sector heeft totaal andere 
oorzaken: in sommige regio's van de uitgebreide Gemeenschap is de 
industrialisatie 'verzadigd' en dient de werking van het economische 
systeem verbeterd te worden; in andere regio's zijn de talrijke dienst
verlenende bedrijven niet meer dan een sociale uitwijkmogelijkheid voor 
een nieuw type sub-proletariaat. 
Bij het vaststellen van de soorten ontwikkeling welke de overheid in de 
Gemeenschap moet trachten te stimuleren, moet er rekening mede worden 
gehouden dat: 

een globale verhoging van de tewerkstelling in de industrie moeilijk te 
realiseren is; 
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het relatieve aandeel van de industrie in bepaalde regio's verminderd 
dient te worden; 
een nieuw soort sub-proletariaat is ontstaan als gevolg van de ont
volking van het platteland en/of de achteruitgang van de industrie en 
dat de aanzienlijke toeneming van het aantal dienstverlenende bedrij
ven in bepaalde regio's hiermede in verband kan worden gebracht. 

In de zestiger jaren heeft de relatie tussen de sociale partners een belangrij
ke wijziging ondergaan: de krachtenvcrhouding is momenteel meer in 
evenwicht, hetgeen tot uiting komt in een wijziging van de inkomens
verdeling. 
Mede hierdoor is de investeringsneiging van de ondernemingen kleiner 
geworden. Door deze ontwikkeling zou de produktie van de middelen die 
nodig zijn voor het oplossen van de sociale en regionale problemen van 
de Gemeenschap in het gedrang kunnen komen. 

Voor de oplossing van het hierboven geschetste probleem, dat geheel 
nieuwe aspecten vertoont, worden voorstellen gedaan die geheel in de 
oude trant liggen. In het bijzonder wordt van de vakbonden een grotere 
'bezonnenheid' verwacht, waarbij over het hoofd wordt gezien dat hetgeen 
in het verleden 'bezonnenheid' werd genoemd alleen het resultaat was van 
de ongelijke krachtenverhouding tussen de sociale partners. 

Overheidsinitiatieven nodig 

Vandaag de dag dient het nieuwe evenwicht tussen de sociale partners als 
een feit geaccepteerd te worden en dient naar andere oplossingen gezocht 
te worden: 

- de proefnemingen inzake deelneming van de werknemers in het kapi
taal en/ of het beheer van de ondernemingen hebben nog geen overtuigende 
resultaten opgeleverd, misschien omdat zij werden gekenmerkt door een 
overdreven voorzichtigheid. Het spreekt vanzelf dat een voortzetting van 
de desbetreffende initiaticven noodzakelijk is; zij zouden door de overheid 
kunnen worden aangemoedigd; 

- waarschijnlijk zouden belangrijke verbeteringen in de werking van de 
financiële mechanismen aangebracht kunnen worden: de overheid kan 
zeer belangrijke initiaticven nemen en zelfs een zeer actieve rol als tus
senpersoon tussen spaarders en investeerders spelen. Daarvoor is evenwel 
nodig dat de ondernemers zich geleidelijk vertrouwd maken met het denk
beeld dat de overheid geen boeman is, doch van dichtbij betrokken is bij 
de ontwikkelingen die zich voordoen. Natuurlijk moet de overheid dit 
nieuwe imago kunnen waarmaken. 

120 [6R] Socialisme en Democratie 2 (I '!73) februari 



De verhouding vakbonden-werkgevers heeft zich niet alleen ten aanzien 
van de inkomstenverdeling maar ook steeds duidelijker ten aanzien van 
de arbeidsorganisatie gewijzigd. De voornamelijk op het Taylorstelsel 
gebaseerde produktiesystemen worden niet meer alleen betwist door 
enkele intellectuelen, maar door alle werknemers tezamen. Sprekende 
voorbeelden hiervan zijn het stijgende aantal wilde stakingen en een 
constante neiging tot afwezigheid in de ondernemingen. Een oplossing 
hiervoor kan niet meer worden gevonden in marginale verbeteringen van 
de arbeidsomstandigheden en -hygiëne. Het zijn de produktiemethoden 
die grondig moeten worden herzien. De zelfbewust en politiek gerichte 
Westeuropese arbeider weigert als een robot te werken en aanvaardt geen 
produktiemethoden meer die er steeds weer toe leiden dat hij door een 
machine wordt vervangen. Sedert Marx dit vraagstuk heeft gedefinieerd, 
is hierop geen juist antwoord gevonden; de socialistische landen hebben 
de produktie namelijk niet georganiseerd, maar hebben slechts de produk
tiemiddelen genationaliseerd. zodat zij in werkelijkheid dezelfde produk
tiesystemen toepassen als de kapitalistische landen. 
Indien op deze cis niet een volledig nieuw antwoord kan worden gevonden, 
waarbij in de eerste plaats de lopende band zou moeten worden uitgescha
keld, zullen de conflicten binnen de onderneming geleidelijk op zorgwek
kende wijze toenemen en zullen, wat erger is, voor de zwaardere werk
zaamheden de Europese arbeiders worden vervangen door werknemers 
uit ontwikkelingslanden of gebieden, die nog bereid zijn arbeidsomstandig
heden te aanvaarden die de Europeanen zelf weigeren. Een en ander zou 
het gevaar inhouden van een ernstige breuk binnen de arbeidersklasse en 
zou kunnen leiden tot sociale conflicten, die al gauw rassenproblemen 
zouden worden. 

Andere nieuwe elementen die zullen leiden tot grondige wijzigingen in de 
structuur van het industriële apparaat van de Gemeenschap, zijn de strijd 
tegen de vervuiling en een ongelijke verdeling tussen het particulier en het 
collectief verbruik. In al onze landen heeft men ervaren dat de spontane 
evolutie van het economische stelsel voortdurend leidt tot een onvoldoen
de bevrediging van de collectieve behoeften in het voordeel van de uit een 
sociaal oogpunt dikwijls overbodige particuliere behoeften die van secun
dair belang zijn. Wij hebben hier in feite te maken met hetgeen terecht 
is omschreven als een particuliere rijkdom, terwijl de openbare diensten 
sterk tekort schieten. De ontwikkeling van niet-vervuilende technologieën 
en het feit dat aan nieuwe sociale eisen zal moeten worden voldaan, zal 
ons met name ertoe noodzaken het door onze maatschappij verrichte 
wetenschappelijke onderzoek langs een andere baan te leiden. 

Industriepolitiek en ontwikkelingslanden 

Tenslotte dient eraan te worden herinnerd dat de voor de ontwikkeling van 
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de ontwikkelingslanden noodzakelijke tendens bestaat tot een geleidelijke 
vcrplaatsing naar die landen van enkele arbeidsintensieve industriële 
bedrijvigheden en als gevolg daarvan een openstelling van onze markten 
voor de produkten van deze industrieën. Al te dikwijls worden deze eisen: 
een beter regionaal evenwicht, een andere arbeidsorganisatie in de onder
neming, milieubescherming, enz., beschouwd als een grens die kunstmatig 
wordt gesteld aan de eisen in verband met de ontwikkeling van een concur
rerende industrie. De waarheid is echter anders. Het begrip produktiviteit 
en efficiency van het stelsel zijn ingrijpend gewijzigd; bovendien is het op 
korte termijn uitvoeren van produkten tegen concurrerende prijzen niet 
meer een reden om een economisch stelsel als efficiënt te betitelen, wan
neer zulks gepaard gaat met onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en 
met te weinig overheidsdiensten die het stelsel zelf constant met ernstige 
sociale spanningen bedreigen. De socialistische krachten moeten echter nu 
toch wel kunnen eisen dat het begrip produktiviteit in een nieuw en 
moderner daglicht wordt gesteld, waarbij rekening moet worden gehouden 
met de meer ingewikkelde politieke en sociale eisen, terwijl dit begrip te
vens een grondige wijziging van ons industrieel apparaat impliceert. Het 
houdt echter ook een meer onbevangen en minder defensieve houding in 
met betrekking tot enkele 'traditionele' eisen in vcrband met de ontwik
keling van de produktie, welke de socialisten al te dikwijls beschouwen als 
een gevaarlijke valstrik van de kapitalisten. Wat de Gemeenschap betreft 
doel ik hier in het bijzonder op de noodzaak van een zekere transnationale 
integratie teneinde onze ondernemingen in staat te stellen op efficiënte wij
ze aan de internationale concurrentie het hoofd te bieden. 
Ik wijs op de openstelling van de aanbestedingen voor overheidsopdrach
ten die beperkt zijn tot de nationale ondernemingen, hetgeen de ontwik
keling van enkele produktiesectoren, met name die welke op technologisch 
vlak voor zijn, momentcel sterk in de weg staat. Ik wijs met name op het
geen de Commissie reeds op het gebied van industrieel beleid heeft voorge
steld en wat een essentiële basis is voor de uitstippeling van een beleid dat 
georiënteerd is op hetgeen de socialisten wensen. 
Bovendien moeten de socialisten zich nog vrijmaken van verouderde 
ideeën over de arbeidsmobiliteit. Een actief, op handhaving van volledige 
werkgelegenheid gericht beleid betekent namelijk niet dat moet worden 
gestreefd naar een instandhouding van de werkgelegenheid, waar dan ook, 
zelfs in niet-produktieve situaties. Het moderne leven, maar ook en vooral 
een zich snel wijzigende economie, brengt onvermijdelijk arbeidsmobiliteit 
mee. Deze kan echter niet zonder meer worden aanvaard als het resultaat 
van de keuze van de afzonderlijke ondernemers. De mobiliteit dient der
halve gepaard te gaan met een actief beleid om de mobiliteitskasten voor 
de afzonderlijke werknemers te vergoeden en met een op democratische 
wijze tezamen met de vakbonden uitgestippeld beleid inzake regionale en 
sectoriële planning. 
Vanwege het feit dat de socialisten een nieuw produktiviteitsmodcl eisen 
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wordt het evenwicht, dat tot stand is gebracht door de conservatieve 
krachten, die in veel van onze landen aan de macht zijn, onvermijdelijk 
in het geding gebracht. Te vaak wordt uitgegaan van de eigenaardige op
vatting dat rechts zo efficiënt mogelijk tracht te produceren terwijl daaren
tegen de taak van links beperkt zou blijven tot het zorgen voor een recht
vaardiger verdeling van de inkomens. In feite zien wij dat van dit optimale 
gebruik van de hulpbronnen, waarin de liberale theorie ons zou doen willen 
geloven, onder de conservatieve regeringen helemaal geen sprake is. Het 
behoud van het evenwicht binnen genoemde krachten dwingt de meest 
dynamische produktiesectoren er daarentegen toe de pas in te houden 
wegens het feit dat op grote schaal bronnen van welvaart braak blijven lig
gen voor de instandhouding van de revenuen der grootgrondbezitters en 
van andere parasitaire inkomens: speculatie in onroerende goederen, 
bescherming of zelfs ondersteuning van niet-produktieve industriële 
sectoren. Het is echter juist dringend noodzakelijk de nu vastgelegde mid
delen vrij te maken om de economie te kunnen moderniseren en om te kun
nen voorzien in de oude en nieuwe maatschappelijke behoeften. 

Als dit de doeleinden van het industriebeleid en het regionale beleid van 
de Gemeenschap zijn en als deze doeleinden niet bereikt kunnen worden 
zonder een beslissende bijdrage van de socialistische krachten, dan moet 
men zich afvragen in hoeverre de huidige structuur van de Gemeenschap 
de totstandkoming van een nieuw politiek evenwicht toelaat. Het antwoord 
kan voor het ogenblik slechts negatief zijn. De huidige besluitvorming in 
de Gemeenschap is zodanig dat de permanente dialoog tussen de nationale 
administraties meer gewicht krijgt, en daar zij van intergouvernementele 
aard is, wordt zij steeds meer een element dat de binnenlandse macht van 
de regeringen van de lid-staten versterkt, een vorm van herverzekering tus
sen de regeringen. In deze situatie hebben de meest dynamische, politieke 
en vakbandskrachten weinig mogelijkheden om zich te uiten en derhalve 
zijn ook de mogelijkheden voor het bereiken van socialistische doeleinden 
gering. 
In deze omstandigheden is de strijd voor de hervorming van de com
munautaire instellingen en vooral voor de democratisering daarvan, via de 
vergroting van de bevoegdheden van het Europese Parlement, van centrale 
betekenis. Deze democratisering is niet het 'idealistische' complement van 
de aan de gang zijnde economische integratie, maar daarentegen een es
sentiële voorwaarde om met deze integratie doeleinden te kunnen bereiken 
die beantwoorden aan de werkelijk bij onze volkeren levende betrachtin
gen. 
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Biografische notities 

Katharina Focke werd in l<J22 geboren. Zij studeerde economie, Duits, Engels, geschiedenis 
en politieke wetenschappen. Sinds 1'!69 is zij lid van het Duitse parlement. Van 1969 tot 1972 
was zij parlementair staatssecretaris bij de Bondskanselier en tevens bevoegd voor coördinatie 
van het Europese beleid. Thans is zij Bondsminister voor Jeugd, Gezin en Gezondheid. 

Joop den Uyl werd in 1 Yl Y geboren. Na de voltooiing van zijn studie in de economische 
wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam was hij o.a. directeur van het wetenschap
pclijk bureau van de Partij van de Arbeid (de Nederlandse democratisch-socialistische partij), 
wethouder van Amsterdam en minister van Economische Zaken. Thans is hij voorzitter van 
de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement. 

Roy I enkins die in l <J20 werd geboren, is sedert I <J48 lid van het Parlement voor de Labour
party. Hij bekleedde functies gedurende de Labour-regering van 1 Y64 tot 1970 laatstelijk als 
minister van Financiën van IY67 tot de verkiezingen in l<J70. 

Bruno Kreisky werd in I <JIJ geboren. Hij studeerde rechten en economie aan de Universiteit 
Wenen. Hij werd in 1953 staatssecretaris bij het ministerie voor Buitenlandse Zaken. In I<J56 
werd hij afgevaardigde in het Oostenrijks parlement. in 1%7 voorzitter van de Oostenrijkse 
sociaal-democratische partij en in I Y70 Bondskanselier. 

Jens Ouo Krag werd in l<Jl4 geboren. In IY47 werd hij lid van het Deense parlement. Hij 
was daarnaast achtereenvolgens minister van Handel en Scheepvaart, minister zonder porte
feuille belast met Buitenlandse Handel en Economische Samenwerking, minister van Arbeid, 
minister voor Internationale Economische Betrekkingen en minister van Buitenlandse 
Zaken. Van I <J62 tot 1 <J68 en van 1 Y71 tot l Y72 eerste minister en van I %2 tot 1972 voorzitter 
van de Deense democratisch-socialistische partij. 

François Mitterand werd in I Y 16 geboren. In 1 <J46 werd hij gekozen tot lid van het Franse 
parlement. Sedert 1Y47 was hij minister van Oud-strijders, minister van Frankrijk overzee, 
minister van Binnenlandse Zaken en tot juni IY57 minister van Justitie. In juni IY71 werd 
hij gekozen tot Eerste Secretaris van de Socialistische partij. 

Erhard Epplerwcrd in 1Y26 geboren. Hij studeerde germanistiek, anglistiek en geschiedenis 
aan de universiteiten van Frankfurt, Bern en Tübingen. Sinds 1961 is hij lid van het Duitse 
parlcment en sinds 1968 Bondsminister voor Economische Samenwerking. 

Edmond LebLaton werd in IY15 geboren. Hij voltooide zijn studie in de politieke en sociale 
wetenschappen aan de Universiteit van Luik en sinds 1946 is hij lid van het Belgische parle
ment. Hij was daarnaast achtereenvolgens minister van Volksgezondheid en het Gezin, 
minister van Sociale Voorzorg en minister van Economische Zaken. Thans is hij samen met 
Jos van Eyndc tevens voorzitter van de Belgische socialistische partij. 

los van Eynde werd in IY07 geboren. Hij vcrvulde verschillende functies bij het dagblad 
'Volksgazet'. Thans is hij lid van het Belgische parlement. 

Sicco Mansholt werd in 1 <JOS geboren. Studeerde tropische landbouw. Sedert I Y4:'i was hij 
elf jaar lang minister van Landbouw. Hij werd benoemd tot lid en vice-voorzitter van de Com
missic van De Europese Gemeenschappen. waarvan hij gedurende de laatste acht maanden 
van 1Y72 het voorzitterschap heeft bekleed. 

Théo Rasschaerf werd in IY27 geboren. Na de voltooiing van zijn studie aan het Hoger 
Instituut voor Handelswetenschappen te Antwerpen werkte hij o.a. op het wetenschappelijk 
bureau van de Belgische vakbeweging en maakte hij deel uit van de Belgische delegatic bij 
de onderhandelingen over het EEG-Verdrag. Sinds I <J5<J is hij werkzaam bij het Europees 
Vcrbond van Vrije Vakverenigingen. Hiervan is hij thans algemeen secretaris. 

Altiera Spinel/i werd in 1907 geboren. Hij stichtte in augustus 1943 te Milaan de Europese 
Federale Beweging. Als secretaris van de Federale Beweging in Italië richtte hij in 1%6 te 
Rome het Instituut voor internationale aangelegenheden op waarvan hij de leiding behield 
tot zijn benoeming tot lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in IY70. 
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H. A. van Wijnen 
De dans rond een motie-Deckers 

Het is met parlementaire moties soms als met de oude meesters in de schilderkunst: 
niet altijd is de hand van de meester aanwezig en dan moet men het soms doen 
met namaakwerk van de leerling. Niet elke motie-Deckers draagt het ware merkte
ken van de oude Dcckers (die kort voor zijn negentigste verjaardag is herontdekt 1 

en sindsdien voor menige journalist weer op zijn praatstoel is gaan zitten - hoe 
spannend het was en hoe mooi, om Colijn met zijn vijfde kabinet bij zijn eerste 
optreden na de formatie al meteen te vloeren). 

De jongste discussie over de motie-Deckers is ontstaan uit een vergelijking die min 
of meer in het wild is gegroeid. Wat Deckers deed - het zal hierna worden 
gereconstrueerd - is niet hetzelfde wat de liberaal Wiegel heeft aangekondigd te 
doen. De motie van wantrouwen van de VVD bedoelt de beer te schieten voordat
ie is waargenomen. 
De motie-Deckers is in 1939 tijdens de debatten over de regeringsverklaring van 
het kabinet-Colijn ingediend nadat dr. Colijn twee re geringsdaden had voltrokken: 
het formeren van zijn kabinet en het verdedigen van zijn regeringsprogramma in 
de Kamer. De motie- Wiegel is al lang voor het formatiedebat ter tafel gebracht. 
Het is zoiets als een deterrent geworden, een papier met een schrikwaarde. 
De motie-Deckers werd op 27 juli 1939, op de derde dag van de debatten, in de 
tweede termijn van de Kamer, ingediend. Toen de motie in stemming werd ge
bracht - en met de stemmen van o.m. de katholieken, de sociaal-democraten en 
de vrijzinnig-democraten met 55 tegen 27 stemmen werd aangenomen - had het 
kabinet-Colijn al een langdurig debat over de regeringsplannen achter de rug. Dat 
dr. Deckers zijn motie al voor het debat over de regeringsverklaring in de Tweede 
Kamer in de zak had - enkele dagen tevoren hadden Deckcrs, Albarda en Joekes 
hun houding tegenover de formatie al bepaald - is van weinig principiële betekenis. 
De motie-Deckers maakte aan het bestaan van Colijns vijfde kabinet snel een einde 
en sindsdien is er onophoudelijk gediscussieerd over de vraag of het conform de 
grondwet was om een kabinet alleen vanwege zijn samenstelling weg te zenden. 
Die vraag is opnieuw actueel geworden, met dit verschil dat het nu gaat om het 
'gedogen' - de term is ook in 1939 gebruikt - van een kabinet-Den Uyl, dat op 
het ogenblik waarop deze aantekeningen worden gedrukt nog moet worden samen
gesteld. 

De heftige twisten die over de constitutionele voegzaamheid van de motie-Deckers 
zijn uitgevochten, zijn destijds vrijwel buiten het parlement gebleven. In de Tweede 
Kamer is de motie wel verdedigd, maar nauwelijks bestreden. Merkwaardigerwijze 
is van de zijde van de CHU (De Geer) over de motie niet het woord gevoerd. 
De fractievoorzitter van de ARP, Schouten, besteedde er niet veel woorden aan, 
maar toch juist genoeg om van een typisch antirevolutionair standpunt te kunnen 
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spreken. Schouten noemt de strekking van de motie in juli 1939 niet in 's lands 
he!ang, veroordeelt de indiening ervan omdat de motie naar zijn mening niet in 
overeenstemming is met onze parlementaire zeden en gebruiken en voegt daaraan 
toe: 'Er is tot op heden niets gebleken van enig materieel conflict tussen de regering 
en het parlement' .2 

De a.r.-fractievoorzitter zet de motie-Deckers in een concrete politieke context 
die zekere overeenkomsten vertoont met het formatiedossier-Burger - met de
zelfde marginale keuzemogelijkheid voor een minderheidskabinet zus of een 
minderheidskabinet zo, een situatie die is gekenmerkt door het ontbreken van 
alternatieven. 
Curieus is wat van a.r.-zijde over het laatste wordt betoogd. 'Ik betwist', zo zegt 
Schouten, 'dat er thans een meerderheidskabinet had kunnen optreden. Een 
meerderheid in het negatieve is nog niet een meerderheid in het positieve. Een 
meerderheid in het vage wil nog niet zeggen, dat er ook een meerderheid is in het 
concrete. Een meerderheid in gedachten is nog geen meerderheid in werkelijkheid. 
De vlucht uit het concrete is een niet zeldzaam verschijnsel in deze moeilijke en 
verwarde tijden. '3 

Schouten beroept zich op de mening van de voorzitter van de r.k. Staatspartij, mr. 
Verschuur, dat zich moeilijk een parlementaire meerderheid laat construeren, 
maar 'men kan echter uitrekenen dat de ene minderheidscombinatie minder zwak 
is en meer perspectief biedt dan de andere'. Te bedenken valt dat de minder
heictscombinatie die Colijn in het veld brengt wel heel mager is. Alleen de AR, 
de CH en een handvol liberalen - sommige kamerleden spreken van kleurlozen 
- doen eraan mee. 
Van der Pot rechtvaardigt de motie niet, doch stelt alleen vast dat de ministers sinds 
juli 1939 het vertrouwen verspelen van de kamermeerderheid als bij een kabinets
formatie al te weinig op de partijverhoudingen in de Tweede Kamer is gelet 4 

Hoewel het vijfde kabinet-Colijn als koninklijk kabinet optredend van de aanvang 
af zich slechts had verzekerd van de steun van nog geen derde van de kamer, stak 
het van wal in de verwachting dat het op zijn daden werd beoordeeld. 5 De meerder
heid van de Tweede Kamer was daartoe niet bereid. Op 27 juli stelde de katholieke 
fractievoorzitter dr. Deckers de nu vermaarde motie voor: 'De Kamer, over
wegende, dat de kabinetsformatie niet heeft geleid tot het optreden van een 
kabinet, dat de nodige waarborgen biedt voor een deugdelijke behartiging van 's 
lands belang in gemeen overleg met de staten-generaal, keurt het optreden van 
dit kabinet af en gaat over tot de orde van de dag.' 
Deckers haalt Thorbecke van stal om Colijn in te scherpen dat hij gehandeld heeft 
in strijd met het in 1R6R gevestigde beginsel van de zich ook over de ministers
benoemingen uitstrekkende ministeriële verantwoordelijkheid. Colijn heeft dat 
beginsel niet geëerbiedigd en heeft daarmee - aldus Deckers - een gebrek aan 
respect voor het parlementaire stelsel getoond. 
De dialoog tussen Deckers en Colijn is in grote trekken gelijk aan die tussen de 
confessionele fractievoorzitters en informateur Ruppert in 1973: waar haalt u het 
recht vandaan met een minderheidskabinet voor de dag te komen zonder werkelijk 
te hebben geprobeerd een parlementair meerderheidskabinet samen te stellen? Nu 
hij dit heeft nagelaten, moet hij zijn formatiepoging staken. 
Colijn bestrijdt het bestaan van een alternatief. Als ik mij vergis, is er niets een
voudiger dan te zeggen dat er een ander kabinet mogelijk is, ·zegt hij en laat er een 
burgeriaanse listigheid op volgen: zodra zich in de Kamer een hechte parlementaire 
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meerderheid aandient - niet de socialisten en de katholieken sluiten elkaar in 1939 
wederkerig uit, maar de katholieken en de antirevolutionairen - weet Colijn niet 
hoe vlug hij wel 'door het klapdeurtje deze zaal hier zal verlaten'." 
De a.r.-premier snijdt dan de methode van formatie aan (zonder overleg met de 
fracties) die ontwikkeld is uit klassieke antirevolutionaire staatsrechtelijke opvat
tingen. Volgens Colijn zijn dat: regering en parlement hebben een eigen taak; de 
regering regeert en doet haar voorstellen aan de staten-generaal en daarbij is het 
onverschillig, welke personen achter de regeringstafel zitten. De kamer beoordeelt 
die voorstellen naar hun innerlijke waarde en bewilligt erin of verwerpt ze. 
Verdam noemde de gang van zaken met de motie-Deckers in zijn dissertatie 'in
constitutioneel' .7 Nee, zegt Oud, men kan hooguit spreken van onstaatkundig. Het 
is naar liberale mening verkeerd beleid, omdat herhaalde kabinetswisseling, zeker 
in de moeilijke omstandigheden van even voor de oorlog, tegen het belang van het 
parlementaire stelsel moet worden geoordeeld .8 Oud merkt daarbij op dat Neder
land over het algemeen 'dit rauwelijks heenzenden van het kabinet niet best 
opnam'. 
Van a.r.-zijde wordt Deckers c.s. tegengeworpen dat de kamer zich aan hoogst 
inconstitutioneel gedrag schuldig maakt. Zij komt met haar beslissing op een terrein 
dat niet het hare is: de benoeming van ministers - het ging toen en het gaat nu 
louter om de formatie als zodanig - is de zaak der Kroon. Wie de formateur in 
dezen voor de voeten loopt voordat het kabinet de begroting heeft ingediend, gaat 
rechtstreeks in tegen het grondwettelijk prerogatief van de Kroon. 
Het minderheidsstandpunt-Aantjes in de brief van de confessionele fractievoorzit
ters over het al dan niet gedogen van een kabinet-Den Uyl aan mr. Burger is in 
zakelijker Nederlands gesteld dan het bezwaar van Schouten in 1939, maar het zijn 
in wezen loten van dezelfde stam. In zoverre kan met recht gesproken worden van 
'principiële a.r.-politiek' en van 'de doorgaande reformatie'. Voegt men daarbij 
de instemming met de opvattingen van mr. Aantjes van de belangrijkste antire
volutionairen in de Eerste Kamer dan krijgt dat principiële antirevolutionaire 
geluid - voor zover nu valt te voorzien - een actuele relevantie voor de kabinets
formatie-1973. 

I. Het Parool, 21 december 1972. 
2. Handelingen Tweede Kamer 1938/39, blz. 2234. 
3. Handelingen Tweede Kamer 1938/39, blz. 2222. 
4. C. W. van der Pot, Handbock van het staatsrecht, 2c druk, blz. 280/281. 
5. G. J. Lammers, De Kroon en de Kabinetsformatie, 1952, blz. 118. 
6. Handelingen Tweede Kamer 1938/39, blz. 2226. 
7. P.J. Verdam, Stellingen diss., VU Amsterdam, 1940. 
8. P. J. Oud, Het jongste verleden, Assen 1968, dl. VI, blz. 156. 
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Een discussie over polarisatie, 
deconfessionalisering, democratisering 

Mr. G. E. van Walsurn heeft zijn lidmaatschap van de PvdA beëindigd. De overwegingen 
die hem tot dat besluit brachten, legde hij vast in een uitvoerige brief aan het Partijbestuur. 

Het Partijbestuur beantwoordde zijn brief al even gedetailleerd. 

S & D publiceert nu zowel de brief van Van Walsurn als de brief van het Partijbestuur. Ze 
zijn beide de moeite van het lezen zeer waard. 

De redactie heeft ondertussen enkele mensen uitgenodigd ook n.a.v. de brief van Van 
Walsurn te reageren. We hopen die reacties in april en mei te kunnen publiceren. 
Bent u niet om een reactie gevraagd, schroomt u dan niet tóch te reageren! 

Redactie 

I. De brief van Van Walsurn 

Waarde Voorzitter, 

Tegelijk met deze brief bericht ik mijn partij-afdeling dat ik voor het lid
maatschap van de partij bedank. Dit zal voor U geen verrassing zijn. Het 
zal U eerder verbazen dat ik er pas nu toe kom. Het leek mij echter cor
recter, toen de voorbereiding van de uitvoering van mijn besluit doorkruist 
werd door de kabinetscrisis, te wachten tot na de verkiezingen. 

1. Ik stel voorop dat ik niet bedank omdat de partij de richting van een 
progressieve concentratie is ingeslagen. Reeds bij de oprichting stond mij 
als doel voor ogen dat de partij zou uitgroeien tot wat in de huidige 
terminologie een progressieve volkspartij heet. Het was om die reden dat 
ik er toen zoveel nadruk op heb gelegd dat de partij zich als een nieuwe 
partij zou presenteren en dat er in de partij plaats zou zijn voor mensen 
die niet in de klassieke zin in het socialisme 'geloofden'. 
Intussen is een concentratie van progressieve partijen nog niet hetzelfde 
als een progressieve volkspartij. Het staat nog allerminst vast of de bij de 
progressieve concentratie betrokken partijen werkelijk in één partij willen 
opgaan en wat er van hun huidige aanhang zal overblijven wanneer daartoe 
wordt besloten. De tragedie van D'66 is in dit opzicht een baken in zee . 
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II. Het antwoord van het Partijbestuur 

Geachte heer Van Walsum, 

Het spijt ons uit uw brief van 19 december jl. te vernemen dat u onze partij 
verlaat. U veronderstelt dat deze mededeling voor ons geen verrassing zou 
zijn. Ook al kenden wij uw twijfels, uw brief was toch een onaangename 
verrassing. Wij betreuren uw uittreden bijzonder. Alhoewel wij begrijpen 
dat uw besluit onherroepelijk is, willen wij - waar u de moeite hebt 
genomen zo uitvoerig en genuanceerd uw bezwaren op schrift te stellen 
- toch op een aantal van uw opvattingen nader ingaan. Daarbij houden 
wij ons aan de volgorde van uw brief. 

1. Uw eerste opmerking houdt geen uitgesproken kritiek in op onze koers 
met betrekking tot het pogen om tot verdergaande samenwerking tussen 
de progressieve partijen te komen. 
Het partijbestuur houdt vast aan de uitvoering van de congresbeslissing, 
waarbij wij ons bonden aan het streven naar een vooruitstrevende volks
partij - hetzij rechtstreeks, hetzij via federatieve samenwerking - die we
zenlijke maatschappelijke hervormingen beoogt. Of dit lukt hangt niet al
leen af van toekomstige besturen van de Partij van de Arbeid, maar ook 
van onze progressieve partners in de progressieve concentratie. 
Voor de PvdA zal stellig de wakelijke bereidheid van de potentiële leden 
van een nieuwe progressieve partij om tot fundamentele hervormingen te 
komen op terreinen van eigendom, inkomen, zeggenschap, kennis en ont-
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Ik kan best begrijpen dat de PvdA dit punt liever naar de toekomst 
verschuift in de hoop dat de tijd de tegenstellingen die er te dezen binnen 
de partij bestaan, zal doen uitslijten. Men dient er zich dan echter wel 
bewust van te zijn dat men het risico aanvaardt dat in elke gok besloten 
is. Tenslotte was ook de oprichting van de PvdA een gok, waarvan moeilijk 
gezegd kan worden dat deze in elk opzicht geslaagd is. 

2. Het is gelukkig dat meer en meer het inzicht veld wint dat de impasse 
waarin de politiek verkeert, moeilijk overwonnen kan worden wanneer het 
bestaande kiesstelsel onveranderd blijft. Het lijkt erop dat in dit opzicht 
de verkiezingen winst hebben opgeleverd. Het is jammer dat de progressie
ve drie de invoering van een kiesdrempel reeds bij voorbaat buiten discus
sie hebben gesteld. Voor het behoud van de democratie is het van es
sentieel belang dat het parlementair bestel weer optimaal gaat functioneren 
en ter wille daarvan moeten alle oorbare middelen gebruikt worden die 
een ingrijpende beperking van het aantal partijen kunnen bevorderen. Om 
diezelfde reden is ook voorzichtigheid geboden ten aanzien van experimen
ten met blokvorming waarvan de levensvatbaarheid niet overtuigend is 
gebleKen. Elke mislukking betekent een stap terug. 

3. Ik geloof dat de progressieve concentratie betere kansen zou hebben 
gehad als de presentatie minder uitdrukkelijk in de hoek van het radicalis
me was gedrukt. Dat is niet de manier om een breed gespreid vertrouwen 
te winnen in een land waarin de grote meerderheid van de bevolking hui
verig staat tegenover elke vorm van radicalisme. Het succes van de SPD 
in Duitsland leert dat het ook anders en beter kan. 
Dat het deze kant is uitgegaan, is niet in de laatste plaats aan de PvdA te 
danken. Daar is een geestesgesteldheid gaan heersen, die zich in het 
verkiezingscangres nagenoeg ongeremd kon uitleven en alleen door het 
ingrijpen van de partners in de concentratie binnen zekere perken kon 
worden teruggedrongen. Een gunstig voorteken voor de totstandkoming 
van een progressieve volkspartij lijkt dat niet. Dat is trouwens de starre 
houding van vóór de verkiezingen en de pretentievolle opstelling daarna 
evenmin. Tenzij men er alsnog in slaagt zijn vrijheid van handelen te her
winnen door zich aan de druk van stellige uitspraken en gemaakte afspra
ken te ontworstelen, staat het voor mij vast, dat men langer van zijn doel 
verwijderd zal blijven dan bij een ander beleid het geval zou zijn geweest. 

Ik kom thans tot een samenvatting van de meer fundamentele bezwaren 
die ik tegen de PvdA heb. Die samenvatting zal kort moeten zijn omdat 
ik een brief schrijf en geen brochure. Bovendien gaat het mij niet om het 
bepleiten van eigen gelijk, maar is het er mij om te doen duidelijk te maken 
dat en waarom ik mij in de partij niet meer op mijn plaats voel. 
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plooiing, waar naar ons inzicht nog steeds van een onaanvaardbaar ongelij
ke verdeling sprake is, toetssteen zijn. 

2. De wijziging van het kiesstelsel is inderdaad als een belangrijk punt in 
ons regeerakkoord opgenomen. 
Daarbij wordt door ons aan een gematigd districtenstelsel gedacht en aan 
een gekozen kabinetsformateur. 
Daaraan wordt door ons een voorkeur gegeven boven het invoeren van 
een hogere kiesdrempel zonder meer, omdat die maatregel alléén niet tot 
werkelijk duidelijker verhoudingen zou leiden. In dit verband verwijs ik 
naar een artikel in een serie van H. Gruyters, die onlangs in Het Parool 
werd opgenomen. 

3. U veronderstelt dat de progressieve concentratie betere kansen zou 
hebben gehad bij een minder radicale presentatie. 
Nu hadden wij natuurlijk ook graag nog grotere successen willen boeken. 
Maar zonder overdreven zelfvoldaanheid bestaat er bij ons toch wel enige 
voldoening over de ontwikkeling waarbij de PvdA in 1971 van 34 op 39 
zetels kwam en in 1972 op 43 zetels. In twee jaar een winst van 9 zetels. 
De progressieve drie gingen in die zelfde periode van 44 naar 56 zetels. 
Er heeft zich in onze partij en aan de linkerzijde van politiek Nederland 
onmiskenbaar een radicalisering voorgedaan, maar deze ontwikkeling 
schijnt op z'n minst parallel te lopen aan een soortgelijk proces onder de 
kiezers. 
U meent dat de radica1isering geen gunstig voorteken is voor de progressie
ve volkspartij. Men moet in een discussie natuurlijk van elkaar weten welke 
inhoud men aan bepaalde begrippen verbindt - uit de rest van ons ant
woord zal dat wel ongeveer blijken - maar in het algemeen geldt voor 
de PvdA dat zo'n nieuwe partij óf werkelijk radicaal zal zijn óf er niet -
in elk geval zonder de PvdA - zal komen. 
Voor wat betreft de bindende afspraken vóór de verkiezingen met betrek
king tot samenwerking met andere partijen, is natuurlijk - ook in onze 
partij - discussie mogelijk over de vraag of in de toekomst weer dezelfde 
weg moet worden gekozen. 
We hopen dat u het met ons eens bent dat de belofte die de progressieve 
drie op dit punt aan de kiezers hebben gedaan, niet kan worden verbroken. 
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1. Democratisering en democratie 

1.1 Democratisering is voor velen een stuk heilsverwachting. Men wil dat 
elk op samenwerking en samenleven aangewezen verband in de maat
schappij de gelegenheid krijgt eigen zaken te regelen, met inschakeling van 
alle betrokkenen. De realiteit is dat directe democratie slechts in kleine 
overzichtelijke eenheden functioneren kan. Ik zie het als een eis van 
eerlijkheid dit duidelijk te stellen. Het is misleidend dit niet te doen. Bo
vendien staat het geenszins vast dat de directe democratie de beste be
stuursvorm is. De betrokkenen zijn niet altijd in gelijke mate geïnteres
seerd en het gevaar dat het overwicht komt te liggen bij degenen die zich 
het beste weten te roeren is zeker niet denkbeeldig. 

1.2 Democratisering is een goede zaak als het erom gaat tot de grenzen 
van het haalbare in kleinere verbanden de betrokkenen en in grotere de 
betrokkenen en de geïnteresseerden bij de besluitvorming te betrekken. 
Informatie, hearings en inspraak zijn daarvoor van groot belang. Daarbij 
behoort ook plaats te zijn voor buitenparlementaire druk. 
Men brengt echter de democratie in levensgevaar als men er zich bij 
neerlegt dat een onwelgevallig besluit, dat gevallen is met inachtneming 
van de daarvoor geldende regels, genegeerd of gesaboteerd wordt. Er is 
niets tegen dat men tegen een eenmaal genomen beslissing opponeert en 
probeert deze ingetrokken of gewijzigd te krijgen. Men opent echter de 
deur voor willekeur en anarchie als men er zich bij neerlegt dat elke groep 
voor zichzelf uitmaakt welk pakket van wetten en besluiten zij wel of niet 
wenst na te leven. 
Het is een vanouds bekend verschijnsel dat wettelijke voorschriften in on
bruik raken voor zij ingetrokken of door andere vervangen worden. 
Veranderingen in de rechtsopvattingen en de omstandigheid dat de wetge
ver deze maar zelden op de voet volgt, zijn daarvan de oorzaak. Op het 
ogenblik verkeren wij in een periode waarin oude normen uit de omloop 
raken en nieuwe nog niet zijn gemunt. Dit veroorzaakt een schaalvergro
ting van het hier gesignaleerde verschijnsel en die werkt de wetteloosheid 
en de eigen richting in de hand. 
Ik heb daar alle begrip voor en ik begrijp ook dat de overheid in die situatie 
onzeker wordt en veelal geneigd is tot zo groot mogelijke tolerantie, ook 
al omdat het tegendeel meestal koren op de molen is van degenen die het 
recht in eigen hand nemen. 
Bij alle begrip moet echter duidelijk worden gesteld dat dit een abnormale 
toestand is, die zo gauw mogelijk overwonnen moet worden. Ik heb de 
indruk dat met name de partijen ter linkerzijde daarbij te veel en te gemak-
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1. Democratisering en democratie 

1.1 Met uw stelling over de grenzen van de directe democratie hebben wij 
geen moeite. Wie bijvoorbeeld kijkt naar de verhouding van de stadswijk 
ten opzichte van de gemeente, zal natuurlijk moeten erkennen dat een 
aantal zaken die ook voor een wijk van belang zijn, alleen in een overkoe
pelend gemeentelijk kader kunnen worden geregeld. Maar dat besef hoeft 
ons er niet van te weerhouden de bevoegdheden van bijvoorbeeld een 
wijkraad, zo groot mogelijk te maken. Wij zijn van mening dat het demo
cratisch besef en de interesse voor de publieke zaak bij de burgers versterkt 
wordt wanneer zij maximale invloed op de gang van zaken in hun directe 
levenssfeer kunnen uitoefenen. Maar over de daaraan gestelde grenzen 
moeten we zo openhartig mogelijk zijn, al is het maar om frustraties te 
voorkomen. 

1.2 U zegt onder andere dat de democratie in gevaar komt wanneer een 
onwelgevallig besluit gesaboteerd wordt. 
Is deze passage tegen ons gericht? Zeker, onze partij toont vaak een stuk 
solidariteit met 'het protest' van groepen burgers. Maar het is ook van le
vensbelang voor democratie, voor het tegengaan van de vervreemding van 
de burger ten opzichte van de hem besturende organen en een steeds dieper 
wortelend wantrouwen dat ten slotte kan uitmonden in een volstrekt ver
werpen van onze samenlevingsvorm, dat er een partij is die probeert vaak 
ongenuanceerde of ongestructureerde protesten - en zeker voor zover zij 
voortkomen uit dezelfde hervormingsverlangens die basis vormen van onze 
politieke aanwezigheid - te kanaliseren en daaraan parlementaire vormen 
te geven. 
Zo proberen wij onze bijdrage te geven aan een uitgebalanceerd rechts
besef. 
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keiijk verstek laten gaan omdat zij de solidariteit met het protest en met 
het streven naar vernieuwing zwaarder laten wegen dan de behoefte aan 
een uitgebalanceerd rechtsbesef, dat zij als zij aan het bewind komen 
dringend nodig hebben. 

1.3 Een zaak apart is de democratisering van het bedrijfsleven. Daarbij 
gaat het niet om organisatie en functionering van wetgeving en bestuur, 
maar om de machtsverhoudingen van kapitaal en arbeid. De nieuwe ven
nootschapswetgeving, waaronder ik die op de ondernemingsraden begrijp, 
was een eerste aanloop deze te reguleren. Het is wel duidelijk dat het hier
bij niet zal blijven. Ik geloof niet, dat bij het zoeken van nieuwe regelingen 
in deze sector de staatkundige en bestuurlijke structuren model kunnen 
staan. Wél rijst hier de vraag in hoeverre, als partijen elkaar niet kunnen 
vinden, de toepassing van dwangmiddelen als staking en bedrijfsbezetting 
aanvaardbaar is. Naarmate hier meer naar gegrepen wordt, zal de wetgever 
eerder voor de noodzaak komen te staan regelend in te grijpen. Dat zal 
wel neerkomen op een verdere beperking van de bewegingsvrijheid van 
de ondernemers of, zo men wil, van de macht van ondernemers en kapitaal
verschaffers. Consequent doorgedacht kan men dan voor de vraag komen 
te staan, of in redelijkheid van de kapitaalverschaffers nog kan worden 
verlangd het risico van de onderneming te blijven dragen. Wordt die grens 
overschreden - aangenomen een ogenblik dat Nederland zich in die 
situatie ten opzichte van het buitenland een economisch isolement kan 
veroorloven - dan staan wij voor diepinsnijdende structuurveranderingen, 
die zich intussen ook langs lijnen van geleidelijkheid kunnen voltrekken. 

1.4 Men dient er zich terdege van bewust te zijn dat achter de roep om 
democratisering allerlei oogmerken schuil kunnen gaan. Sommigen ver
wachten ervan vermindering of opheffing van het heersende onbehagen. 
Anderen zien de democratisering als een breekijzer in de bestaande orde, 
waarbij zij zich keren tegen de parlementaire democratie of tegen het 
maatschappelijk bestel in het algemeen. 
Wie democratisering voorstaat, moet wel weten waar hij uit wil komen. 
Het is een gevaarlijk spel zich daarover voorlopig geen zorgen te maken. 
Het is een illusie te menen dat men zich te zijner tijd altijd nog kan 
losmaken van toevallige medestanders die meer willen en de democratise
ring gebruiken voor doeleinden die men verwerpt. 
De democratie die het humane vooropstelt, heeft slechts in een klein deel 
van de wereld vaste voet en wordt daar nog voortdurend aangevochten en 
belaagd. Daarom is waakzaamheid geboden. 
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1.3 Op het punt van de democratisering van het bedrijfsleven schijnen er 
tussen u en ons wel verschillen te zijn. 
Wij zijn méér bezorgd over de neiging die een enkele rechter soms heeft 
een staking onwettig te verklaren dan over een te vrijmoedig gebruik van 
het stakingsmiddeL Nederland is nog steeds een land dat in verhouding 
tot andere landen weinig door stakingen getroffen wordt. 
Bedrijfsbezetting is zeker geen eerste middel bij arbeidsconflicten, maar 
deze methode kunnen wij aanvaarden wanneer de tegenpartij 'kennelijk 
onredelijk' is, zoals dat bij het ENKA-conflict - zeker achteraf toen een 
groot aantal werknemerswensen plotseling wel verwezenlijkt kon worden 
- duidelijk het geval was. 
Ook bij deze ontwikkeling zijn wij van oordeel dat van de kapitaalverschaf
fers gevraagd mag worden een stuk risico in de onderneming te dragen. 
Wij zullen er zelfs graag aan meewerken dat de factor arbeid in de onderne
mingen minstens even invloedrijk wordt als de factor kapitaal en wij hopen 
- experimenterend - een weg te vinden waarbij deze factoren samen
vloeien. 

1.4 Wanneer het democratiseringsstreven een dekmantel zou zijn voor 
een strijd die er in feite op gericht is de parlementaire democratie om hals 
te brengen, dan zullen wij aan die acties geen deel hebben. 
Ik dacht dat wij in de praktijk geen aanleiding geven tot andere conclusies. 
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1.5 Naar mijn overtuiging is bij de lagere vertegenwoordigende lichamen, 
afgezien van de aan het staatsrecht en de bestuurskunde ontleende motie
ven, een afspiegelingscollege te verkiezen boven een meerderheidscollege, 
omdat daarin tot uitdrukking komt dat met minderheden wordt rekening 
gehouden, wat tot de wezenskenmerken van de democratie behoort. 
Ik voeg hieraan toe, dat het naar mijn mening niet van respect voor een 
gezonde democratie getuigt wanneer partij-instanties de leden van hun 
partij in de vertegenwoordigende lichamen voorzien van bindende instruc
ties. Nog bedenkelijker is het, als zij de vertegenwoordigers van de partij 
in de bestuurscolleges tot tussentijds aftreden nopen en dat te meer als het 
gebeurt onder pressie van actiegroepen. 
De hier ontwikkelde opvattingen zullen wellicht nog wel binnen de partij 
leven. In haar beleid komen zij echter beslist niet tot uitdrukking. 

2. Polarisatie 

Het 1s volkomen verantwoord in de politiek de wezenlijke tegenstellingen 
te accentueren en op het scherp van het mes uit te vechten. Dat is een le
vensvoorwaarde voor de parlementaire democratie. Wél is het des te 
overtuigender naar de mate waarin vooraf gepoogd is de tegenstander te 
overtuigen en te betrekken bij het zoeken van een oplossing, die voor zo 
breed mogelijke lagen van de bevolking aanvaardbaar is. Bovendien mag 
bij het uitvechten van de zaak respect verlangd worden voor de eerlijke 
mening van de tegenstander. 
De polarisatie die tegenwoordig opgeld doet, is echter dikwijls niets anders 
dan een machtsmiddel om eigen wil te doen zegevieren. Men spitst be
staande en latente tegenstellingen toe om op een zo breed mogelijk front 
strijd te kunnen leveren en schept zodoende een sfeer waarin de democratie 
niet kan gedijen. Dit kan er zelfs toe leiden dat met democratische metho
den de democratie wordt uitgeschakeld en wij hebben bij de opkomst van 
het nationaal-socialisme nog net op tijd begrepen dat verweer daartegen 
niet alleen geoorloofd maar ook geboden is. 
Ik weiger eens en voor al een keus te doen tussen conflict en harmonie, 
maar ik geef de voorkeur aan harmonie omdat deze ruimte laat voor 
overleg, voor respect voor de medemens en voor verdraagzaamheid. 
De bovendrijvende stroming in de partij denkt, naar ik meen, anders over 
polarisatie. 

3. Vrijheid 

De fout van de christelijke partijen is naar mijn oordeel geweest dat zij hun 
politieke macht gebruikten om het openbare leven te modelleren naar het 
beeld en de gelijkenis van hun levenspatroon zoals trouwens het liberalisme 
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1.5 De partij heeft nog geen enkele uitspraak gedaan in de richting van 
een voorkeur voor een meerderheidscollege boven een afspiegelingscol
lege in de gemeenten. 
Waar wij wel bezwaren tegen koesteren, is dat soms - geheel in tegen
spraak met de bedoelingen - het College van B en W zich tegenover de 
raad gaat verhouden als de regering tegenover het parlement. Dat werkt 
een situatie in de hand waarbij het voorkomt dat wethouders zich eerder 
solidariseren met de collega's in het college, dan met de leden van de eigen 
raadsfractie. 
Die ontwikkeling kan dan weer leiden tot vervreemding van de partij 
waaruit hij afkomstig is en het programma op basis waarvan hij van de kie
zers het vertrouwen kreeg. 

2. Polarisatie 

Wij zien de polarisatie niet als een machtsmiddel om eigen wil te doen zege
vieren. Wat met 'polarisatie' wordt aangeduid en voor zover wij daar deel 
aan hebben, slaat op onze pogingen om de confessionelen vóór de verkie
Z:ingen kleur te doen bekennen, opdat niet opnieuw de situatie ontstaat die 
de Nederlandse politiek te lang gekenmerkt heeft, waarbij de confessionele 
partijen kiezers ter linker- en ter rechterzijde aan zich kunnen binden en 
na de verkiezingen pas bij de regeringsvorming een keuze maken, waarbij 
socialisten en liberalen tegen elkaar worden uitgespeeld en de invloed van 
de kiezer op regeringssamenstelling en kabinetsbeleid tot een minimum 
wordt teruggebracht. 
Onze contacten met de andere progressieve partijen wijzen er bepaald niet 
op dat onze werkmethode gekenmerkt wordt door onverdraagzame door
drijverij. Wij menen met ons streven naar grotere duidelijkheid in de 
Nederlandse politiek juist een dienst te hebben bewezen aan de democra
tie, ook al brengt dat in de overgangsfase - zie de kabinetsformatie -
zekere problemen met zich mee. Onoplosbaar zijn deze echter zeker niet. 

3. Vrijheid 

Vrijheid van de individuele persoon kan naar ons inzicht slechts gaan tot 
de grens die ontstaat door het even gerechtvaardigd vrijheidsverlangen van 
anderen. Dat kan dus geen vrijheid zijn die zich aan anderen niets gelegen 
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dat in de vorige eeuw had gedaan. Het is dan ook niet te verwonderen dat 
het in brede kring als een opluchting wordt gevoeld dat de sporen die dit 
streven in wetgeving en publieke moraal heeft achtergelaten, geleidelijk 
aan worden uitgewist. Nu dreigt vrijheid echter te gaan betekenen dat ieder 
rustig kan doen wat goed is in zijn ogen, zonder zich aan anderen iets 
gelegen te laten liggen. 
Deze vrijheidsopvatting is onhoudbaar voor allen die wantrouwend staan 
tegenover de autonome mens en daarom hun aarzelingen hebben ten op
zichte van het telkens weerkerende beroep op de mondigheid van de mens. 
Bovendien kan deze vrijheidsopvatting geen geschikt uitgangspunt zijn 
voor de opbouw van een verantwoorde en verantwoordelijke samenleving. 
Zij moet leiden tot een reeks sub-culturen, die als met waterdichte schotten 
van elkander gescheiden zijn, terwijl elke samenleving gebaat is met een 
brede overeenstemming over richtinggevende normen en waarden. 
Het zal gegeven de heersende verwarring en onzekerheid, een moeizaam 
en langdurig proces zijn deze overeenstemming te bereiken. Voorwaarde 
daarvoor is dat elke dwang daarbij vermeden wordt, maar ik meen dat de 
overheid, zonder in de rol van zedenmeester te vervallen, deze ontwik
keling heeft te steunen. 
Ik betwijfel of in de partij op het ogenblik nog veel begrip te vinden is voor 
het hier ontwikkelde standpunt. 

4. Macht 

4.1 Het gaat in de politiek om macht. Het verkrijgen van macht dient aan 
regels gebonden te zijn en de uitoefening ervan behoort te worden gecon
troleerd. Tot de controle-middelen behoren de verantwoordingsplicht 
maar ook een deugdelijke rechtsbescherming van de burger en een instituut 
als de van het parlement onafhankelijke ombudsman. Ook in de sfeer van 
het bedrijfsleven zal de controle op machtsuitoefening tot ontwikkeling 
moeten worden gebracht. 
Alle inspanning behoort erop gericht te worden dat het stelsel waarin de 
in de samenleving werkzame machten en krachten elkander controleren 
en binnen de perken houden, wordt versterkt en uitgebouwd. 
Dit eist een gekanaliseerd en vooral ook geprofileerd staatsbestel. Daarom 
ben ik 
a. voor de erkenning dat het staatshoofd, of het nu een koning of een 
president is, binnen het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid, 
de mogelijkheid van een eigen inbreng moet houden. Daarbij is de aanwij
zing van een kabinetsformateur niet essentieel. In mijn gedachtengang past 
niet de aanwijzing van de kabinetsformateur door de kiezers, maar wél de 
inschakeling daarbij van het parlement; 
b. tegen een wettelijke of feitelijke volstrekte onderworpenheid van de 
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laat liggen. Maar die overeenkomst tussen uw en onze opvattingen behoeft 
er toch niet toe te leiden dat wij wat u 'de mondigheid van de mens' noemt, 
moeten relativeren. 
Een politieke partij als de onze hoeft geen uitspraak te doen over de vraag 
welke 'de hoge stem' is, die de mens moet volgen. 
In onze partij kan de enige vraag zijn of de manier waarop de mondigheid 
van de mens gestalte krijgt in overeenstemming is met ons beginselpro
gramma. 
In een maatschappij waar de mondigheld van de mens minder centraal 
staat, kan inderdaad ook minder verwarring en onzekerheid bestaan. Rijk 
is rijk, arm is arm. Er zijn bazen en knechten. 
Dat is helder en overzichtelijk, de psychiater heeft weinig aanloop. 
In een democratische samenleving, waar de vrije ontplooiing van de 
mensen meer ruimte krijgt, zijn onzekerheden onvermijdelijk. Die begelei
den per definitie de groei naar nieuwe vormen. Aan politieke partijen mede 
de zorg voor een ontwikkeling waarbij de maatschappij bestuurbaar blijft 
en door de mensen als veilig wordt ondergaan. 

4. Macht 

4.1 a. U bent (was) bepaald niet de enige in de partij die niet warm loopt 
voor het idee van de door de bevolking gekozen kabinetsformateur. Toch 
heeft dit punt een plaats in ons programma gevonden, omdat dit middel 
ertoe kan leiden dat min of meer gelijk gerichte partijen tot samenwerking 
worden gebracht en over het meest gewenste regeringsprogramma moeten 
onderhandelen. Dan ontstaat pas de basis waarop men samen tot aanwij
zing van een kandidaat-formateur kan komen. Voordeel: de kiezer heeft 
een duidelijk beeld van wat hem te wachten staat. 
b. Zonder totale onderworpenheid van de regering: het laatste woord aan 
het parlement. Volstrekt akkoord! 
c. Wij zien geen specifieke functie voor de Eerste Kamer naast de Tweede. 
Wel eventueel een vergrote Tweede Kamer. De afschaffing van de Eerste 
Kamer is overigens een punt dat reeds sedert jaren in het programma van 
de partij is opgenomen. 
d. Onzerzijds wordt niet getornd aan de gekwalificeerde meerderheid bij 
grondwetswijziging. 
e. Wij zijn tegenstanders van de benoemde burgemeester of Commissaris 
van de Koningin vanuit de opvatting dat het van bovenaf over de burger 
geplaatste gezag veel eerder als iets vreemds en afstandelijks zal worden 
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regering aan de politieke partijen of het parlement, al zal dat steeds het 
laatste woord moeten hebben; 
c. tegen de afschaffing van de Eerste Kamer, mits de bevoegdheden daar
van zo worden gereorganiseerd dat zij niet langer aan een doublure van 
de Tweede Kamer doet denken; 
d. voor handhaving van een gekwalificeerde meerderheid voor beslis
singen van grote importantie; 
e. voor handhaving van de benoemde burgemeester en commissaris in de 
provincie, met dien verstande dat de betrokken organen de gelegenheid 
krijgen in het openbaar hun voorkeur uit te spreken. 

4.2 Naast de traditionele drie machten heeft men andere machten in het 
vizier gekregen. De meest bekende daarvan is de vierde macht, waarmee 
het ambtelijke apparaat wordt bedoeld. Ook de politieke partijen zijn een 
macht. Zij zijn weliswaar afhankelijk van de kiezers, maar het is bekend 
dat slechts een betrekkelijk klein percentage van de kiezers bij een partij 
is aangesloten. De grote meerderheid heeft op het doen en laten van de 
partijen geen rechtstreekse invloed. 
Dit vereist dat zij de beperkingen, die in de staatkundige structuur te hun
nen opzichte zijn ingebouwd, respecteren. Daarmee is niet in overeenstem
ming dat zij hun vertegenwoordigers in de openbare lichamen en bestuur
colleges manipuleren of als mandatarissen behandelen. Evenmin is het 
toelaatbaar als zij de vertegenwoordigers in de lagere organen onder druk 
zetten op hun niveau verzet te plegen tegen een onwelgevallig beleid van 
de centrale overheid. 

5. Deconfessionalisering 

Deconfessionalisering betekent het loslaten van christelijke partijvorming, 
niet de ontkenning van het verband tussen geloof en politiek. De erkenning 
van dit verband was eens grondslag en uitgangspunt van de doorbraak. 
Binnen de PvdA lijkt tegenwoordig de opvatting te overheersen dat 
politiek en geloof niets met elkaar te maken hebben. Ook buiten de PvdA 
denken velen er ook zo over. 
Als men denkt op die manier de deconfessionalisering te bevorderen, die 
de progressieve drie zo dringend nodig hebben om aan een meerderheid 
te komen, vergist men zich. Het is eerder een aanwijzing dat men de gods
dienst ziet als een verschijnsel dat zijn tijd gehad heeft. Dat hoeft niet eens 
meer bestreden te worden. Het is beter het te negeren omdat het zichzelf 
wel liquideert. 
Toegegeven moet worden dat de confessionele partijen deze houding in 
de hand werken door zich terug te trekken op de weliswaar gemeenschap
pelijke, maar vage en smalle basis van de erkenning van het evangelie als 
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beschouwd als het zelf gekozen gezag, dat vervolgens ook uitdrukkelijk 
tot het afleggen van rekening en verantwoording kan worden uitgenodigd. 

4.2 Er is inderdaad een niet geringe discrepantie tussen het aantal kiezers 
en het aantalleden van een politieke partij. Maar onze partij vraagt de kie
zers geen blanco mandaat. Zij bindt zich tegenover de kiezer aan de uit
voering van een vooraf gepresenteerd programma. Dan kan de uitspraak 
van de kiezers zonder twijfel worden uitgelegd als een ondersteuning van 
deze voornemens. 
Het is in de eerste plaats aan de gekozen fracties en mede aan de leden 
van de partijen, die aan het tot stand komen van een dergelijk programma 
hebben meegewerkt, om op de uitvoering ervan toe te zien. Een dergelijke 
gang van zaken zal op den duur wellicht meer burgers ertoe brengen actief 
deel te hebben aan het werk van de politieke partijen. 

5. Deconfessionalisering 

Wij zijn geen verdedigers van de stelling dat politiek en geloof niets met 
elkaar te maken hebben. Wij weten en waarderen het dat velen vanuit de 
opdracht die zij aan hun godsdienstige overtuiging ontlenen tot een keuze 
voor onze partij komen. 
Wij weten ook dat zich daaronder weer velen bevinden die deze relatie 
publiekelijk zelf weinig onderstrepen, bevreesd als zij zijn voor de gevolgen 
van het aanmerken van een bepaalde politiek als 'christelijk'. Maar wij 
sluiten onze ogen niet voor het feit dat sinds de afschaffing van onze werk
gemeenschap voor godsdienst en politiek, de interne discussie over en be
zinning op de relatie godsdienst en politiek, hoe persoonlijk en verschillend 
dan ook, enigszins is verwaterd. 
Het vorig jaar heeft het partijbestuur het besluit genomen over te gaan tot 
oprichting van een Bezinningscentrum voor Levensbeschouwing en Poli
tiek, maar door gebrek aan mankracht en andere mogelijkheden tot 
begeleiding, zijn we niet verder gekomen dan één bijeenkomst op beschei-
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inspiratiebron voor het politieke leven. Dat lijkt oecumenisch, maar kan 
ook een dekmantel zijn voor de huivering met het traditionele patroon te 
breken. Bovendien maakt deze erkenning de deconfessionalisering ver
dacht, aangenomen dat men die mocht beogen. 
Erkend moet tevens worden dat degenen buiten de confessionele partijen, 
die zich door Bijbelse noties willen laten gezeggen, zich als een opgejaagde 
koppel patrijzen her en der verspreid hebben en op de meest uiteenlopende 
wijzen het verband tussen geloof en politiek beleven. Ook dat werkt de 
neiging in de hand er maar geen rekening mee te houden. 

Ik breek met de PvdA omdat ik daarin op fundamentele punten on
voldoende van mijzelf terugvind. Dat is uit het voorafgaande wel gebleken. 
Hetzelfde geldt in versterkte of geringere mate voor de andere partijen van 
de progressieve concentratie. Daarom blijft er voor mij geen andere 
mogelijkheid dan bedanken. Alleen zo kan ik degenen die nog waarde 
hechten aan mijn oordeel of dit althans vroeger hebben gedaan duidelijk 
maken waar ik sta. 
Mijn afscheid van de PvdA, die in mijn leven een belangrijke plaats heeft 
ingekomen en waaraan ik vele goede herinneringen bewaar, betekent niet 
dat ik mij bij een andere partij ga aansluiten. Ten tweede male in mijn leven 
schaar ik mij onder de politiek-daklozen of, zoals men tegenwoordig zegt, 
degenen die niet partij-gebonden zijn. Ik kan voortaan vrij mijn stem uit
brengen. Als zich omstandigheden zullen voordoen dat ik weer op de PvdA 
kan stemmen zal dat voor mij een vreugde zijn. Groter nog zou mijn vreug
de zijn als ik het nog meemaken kon dat ik in vol vertrouwen weer zou 
toetreden tot de PvdA of, liever nog, tot een brede progressieve volkspar
tij, waarin ook de PvdA is opgegaan. 

Met vriendelijke groeten, 

G. E. van Walsurn 
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den schaal als aanloop tot deze oprichting. 
Uw kritische woorden zijn voor ons mede aanleiding om in de komende 
maanden alles in het werk te stellen om dit Centrum van de grond te 
krijgen. Dat zou ook de plaats kunnen zijn waar fundamentele vragen als 
die over betekenis en grenzen van het begrip vrijheid, zoals u dat in uw 
brief behandelt, aan de orde zouden kunnen komen. 

Resumerend: Op een aantal punten lopen onze opvattingen niet erg uiteen, 
op een aantal andere zijn er inderdaad verschillen. 
Enkele kritische opmerkingen uwerzijds verdienen stellig onze aandacht. 
Zijn de gesignaleerde verschillen zo groot en fundamenteel dat een breuk 
met onze partij daardoor gerechtvaardigd wordt? Naar onze mening niet. 
Maar wij hebben, tot onze spijt, uit uw brief moeten begrijpen dat uw 
besluit definitief is. Daarom zullen we die beslissing moeten aanvaarden 
en respecteren. 
Dat respect wordt overigens nog vergroot door de wijze waarop u - we 
wezen daar in de aanvang van deze brief reeds op - uw bezwaren formu
leert. 
Wij willen u langs deze weg ook hartelijk dankzeggen voor het vele belang
rijke werk dat u voor of namens de partij, ook in publieke functies heeft 
verricht. 
Wij weten ook dat ondanks uw vertrek uit de partij, bij een aantal PvdA
leden die het voorrecht hadden met u te mogen samenwerken, gevoelens 
van vriendschap en achting niet zullen verdwijnen. 
Deze brief is - evenals de uwe - vrij omvangrijk geworden. Toch is het 
mogelijk dat niet op al uw bezwaren en vragen even gedetailleerd is 
ingegaan. Mede hierom is het Partijbestuur gaarne bereid een aantal van 
de door u aangesneden zaken, die ook naar ons inzicht voor de ontwik
keling van de partij van grote betekenis zijn, in uw aanwezigheid nog eens 
door te praten. 

Mocht u er de voorkeur aan geven de discussie tot deze briefwisseling te 
beperken, dan rest ons thans niets anders dan de wens uit te spreken, dat 
toekomstige ontwikkelingen in uw of ons denken ons weer nader tot elkaar 
zullen brengen. 
Want uw vertrek wordt ook door ons beschouwd als een verlies voor de 
partij. 

Hoogachtend, 

A. A. van der Louw (voorzitter) 
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Consumentisme 

Enige historische gegevens 

De lust medemensen te bedriegen is van alle tijden. Toen de waarde van 
het muntmetaal nog overeenstemde met de erop gestempelde waarde, 
werden de randen van de munten afgeslepen. Met het grootste stuk 
voldeden de boosdoeners hun geldelijke verplichtingen (dat wel), het 
slijpsel werd in de smeltkroes gedaan. Met tekens op de rand - in Neder
land het bekende 'God zij met ons' - werd paal en perk gesteld aan dat 
soort activiteiten. 
In de goederenwereld is het klaarblijkelijk ook niet altijd geweest wat het 
moest zijn. Kampelmacher* 1 verhaalt dat in 1196 in Utrecht een vismarkt 
werd ingesteld waaraan keurders werden verbonden die moesten beoorde
len of de aangevoerde vis goed was. Hiervan kan men tenminste nog zeggen 
dat de overheid de consument te hulp kwam. Dat was echter niet altijd het 
geval. Een verordening in het jaar 1435 in Straatsburg bepaalde, dat vlees 
van zieke dieren of bedorven vlees uitsluitend aan ziekenhuizen verkocht 
mocht worden. Bescherming van de zwakkere consument, zoals dat tegen
woordig op de voorgrond staat, is het allerminst. 
Een andere - overigens ook zonderlinge - onderscheiding van gebruikers 
werd gemaakt in Bazel in de 13e eeuw. Daar werd een verordening uitge
vaardigd dat vis beneden een bepaalde kwaliteit uitsluitend aan vreem
delingen mocht worden verkocht. 
In de moderne tijd vinden wij deze methode soms terug bij de bestrijding 
van milieuhinder. Fabrieken bijv. die overal beter passen dan in de eigen 
woonomgeving en ook vliegvelden met het daarmee gepaard gaande lawaai 
worden onbekommerd verschoven naar andere gebieden. De bestrijding 
van supersonische vliegtuigen daarentegen is minder spectaculair dan de 
strijd om de uitbreiding van Schiphol. Te bedenken valt in dit verband dat 
supersonisch vliegen louter en alleen een prestigezaak is, waaraan geen 
enkel economisch voordeel kan worden ontleend.** 

Na deze afdwaling keren we terug naar de voedselvoorziening. In 1906 
publiceerde Upton Sinclair een boek, getiteld The Jungle. Hij stelde daarin 

* De nootcijfers 1 t/m 12 vcrwijzen naar de literatuur, opgenomen aan het slot van dit 
artikel. 

** De bouw van supersonische vliegtuigen is in l'l71 gestopt na de weigering van het Ameri
kaanse Congres nog meer gelden te voteren. Tot dat moment was er 3,25 miljard gulden 
aan besteed. Het ontwikkelde prototype (kosten ruim 35 miljoen gulden) is op 24 april 
1 'l72 bij opbod verkocht voor f 100 000. 
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zaken in de Amerikaanse vleesindustrie aan de kaak, die eigenlijk niet voor 
de Bazelseingreep onderdoen. Alleen werd er nu geen onderscheid meer 
gemaakt naar consumenten ... 
Bijna 60 jaar later blijken de na deze publikatie getroffen maatregelen in 
de Amerikaanse staten nauwelijks te functioneren en in het handels
verkeer, d.w.z. vleesvervoer tussen staten helemaal niet. Overzichten van 
het Federale Departement van Landbouw in 1962 wijzen zulks uit. Daaruit 
bleek wat iedereen in de vleesindustrie overigens wel wist, dat er levendig 
gehandeld werd in 4-D-dieren (dead, dying, diseased, disabled). Bijv.: 
kankerdelen werden uit de koe gesneden, de rest werd verkocht. 
Merkwaardigerwijze zijn deze officiële (!)gegevens 5 jaar in de archieven 
gebleven. In 1967 echter 'rook' Nader, een bekende Amerikaanse voor
vechter van consumentenbelangen, misstanden, stapte naar het Departe
ment van Landbouw en spitte deze rapporten uit de archieven. Meteen lag 
de knuppel in het hoenderhok. In een nota sprak Nader van een soort van 
wet van Gresham (bad money drives out good money).* Slecht vlees was 
dermate profijtelijke handel dat op sommige lokale markten het goede 
vlees werd verdreven door het slechte vlees. 
Onder druk van dit en ander materiaal werd eind november 1967 een wet 
op de vleesinspectie aangenomen. Blijkbaar werkt deze ook niet voldoende 
want in 1971 publiceerde Nader opnieuw een rapport over vlees. Daarin 
staat dat er geen vaste normen zijn en er vrijwel geen toezicht is op 
controleurs. 

Consumentisme 

Dit begrip is niet duidelijk af te grenzen. Vance Packard heeft met zijn 
publikaties ongetwijfeld bijgedragen tot ongerustheid c.q. onbehagen bij 
het kopend publiek. Maar met een aanmerkelijk grotere dosis wetenschap 
heeft wijlen Rachel Carson (Silent Spring) dat op geheel ander terrein ook 
gedaan. Zij heeft indringend aangetoond dat wij bezig zijn met verdelgings
middelen het milieu te verpesten. Hier te lande is op dit gebied bekend 
C. J. Briejer met zijn boek 'Zilveren sluiers'. Onvrijwillige consumptie van 
industriële bijprodukten als lucht- en waterverontreiniging, in levensmid
delen aanwezige residuen van bespuitingsmiddelen etc., heet dat. De 
'consument' moet daar evenzeer tegen worden beschermd als tegen ge
varen bij vrijwillig gebruik. 
Hier is dus reeds een afwijking met de traditionele consumentenbescher
mers, d.w.z. de organisaties die een vaste plaats in de samenleving hebben 
verworven. Zij hielden zich tot voor kort niet met milieu bezig. Organen 
als Consumer Bulletin en Consumer Reports worden regelmatig gevuld 
met vcrgelijkende warenonderzoeken over auto's, maar opmerkingen over 
pollution zal men er niet in aantreffen. Vervuiling van lucht, water en 

* Bad money = gesnoeide munten; good money = volledige munten. 
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bodem is een nieuw element. Het is echter niet het enige wat de moderne 
consumentisten onderscheidt van de traditionele. 
Acties als die van de Lastige Zwanenburger, de Lastige Amsterdammer, 
de wasmiddelenbestrijders - voorzover die gericht zijn op een leefbare 
omgeving - moeten eveneens tot de moderne verschijningsvorm worden 
gerekend. Uitsluitend een algemene zaak als milieu hebben zij gemeen
schappelijk. Concrete milieuproblemen verschillen evenwel van plaats tot 
plaats en de agerende figuren van de Lastige Zwanenburger zijn niet in 
de groep Anti-witter-dan-wit terug te vinden. Vermoedelijk zelfs niet in 
groepen die uitbreiding van Welschap in Eindhoven trachten te voorko-

men. 
Met herinnering aan de verhinderde vestiging van Progil in Amsterdam 
kan deze beknopte opsomming worden besloten. Er valt uit af te leiden 

dat: 
behalve het bedrijfsleven ook de overheid het mikpunt is van consumen-

tisten; 
er vooral bij milieugroepen eerder sprake is van comités dan van 
organisaties; om een modewoord te gebruiken: de beweging is niet 

gestructureerd. 

Er is weinig samenhang in de concrete doelstellingen. Daaruit vloeit voort 
dat er geen allesomvattende organisatie op te bouwen valt. 
Ook in Amerika, waar vooral door de invloed van Ralph Nader het 
consumentisme sterk in de politieke belangstelling staat, is toch geen 
sprake van een afgeronde consumentenvisie. Men behoeft de reeks van 
wetten, die er in de laatste jaren tot stand zijn gekomen maar voor op een 
rij te zetten om dat vast te stellen. Om een voorbeeld te noemen: the 
Wholesome Meat Bill in 1967 vereiste klaarblijkelijke aanvulling in 1968. 
Toen werd namelijk the Wholesome Poultry Bill aangenomen. Dan praten 
wij nog maar niet eens over de ontstaansgrond. De Truth-in-Packaging Bill 
bijv. is vooral het werk geweest van senator Hart. En waarom? Omdat hij 
op een ochtend constateerde dat de netto inhoud van een pak cereals was 
verminderd en de prijs niet. Men kan zich afvragen of er niet iets anders 
uit de bus zou zijn gekomen als de senator zich die ochtend had bekommerd 
om de voedingswaarde van de inhoud. 
Het bovenstaande samenvattend kan consumentisme worden omschreven, 
zoals Day en Aaker dat doen. Zij stellen2 dat consumentisme refereert aan 
het verruimende terrein van activiteiten van overheid, bedrijfsleven en 
onafhankelijke organisaties die bestemd zijn om personen te beschermen 
tegen praktijken (zowel van bedrijfsleven als van de overheid) die de 
rechten van consumenten tekort doen. 

Wat zijn dan wel de rechten van de consument? In de befaamde Kennedy
boodschap van 15 maart 1962 .werden zij als volgt omschreven. 
1. Het recht op veiligheid - bescherming van de consument tegen het op 
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de markt brengen van goederen die gevaarlijk zijn voor gezondheid of le
ven. 
2. Het recht om geïnformeerd te worden- bescherming tegen bedrieglijke 
of grovelijk misleidende informatie, advertenties, etikettering of andere 
praktijken en verschaffing van gegevens die de consument nodig heeft om 
zijn keuze te bepalen. 
3. Het recht om te kiezen - verzekerd te zijn van toegang tot een reeks 
van produkten en diensten tegen concurrerende prijzen en in bedrijfstak
ken, waarin de concurrentie niet effectief is of waar de overheid regulerend 
optreedt, het recht op bevredigende kwaliteiten en diensten tegen redelijke 
prijzen. 
4. Het recht om gehoord te worden - de zekerheid hebben dat consumen
tenbelangen volle en welwillende aandacht krijgen bij de formulering van 
het overheidsbeleid en faire, snelle behandeling bij de wetgevende orga
nen. 

De marketinggedachte 

In de marketingliteratuur struikelt men over de woorden Customer-orien
ted en Consumer-oriented. De ondernemingsstrategie is niet altijd op de 
verbruiker afgestemd geweest. Voor 1930 lag het accent op de produktie; 
van 1930-1950 waren de inspanningen meer gericht op het brengen van de 
goederen bij de consumenten, distributie dus. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam de consument in het zonnetje. Het werd tijd. Reeds in 1776 schreef 
Adam Smith zijn veel geciteerde passage 'Consumption is the soleend and 
the purpose of all production'. De mensheid heeft echter 175 jaar moeten 
wachten - nl. op een reorganisatie bij the General Electric Company -
aleer daadwerkelijk ernst met deze uitspraak werd gemaakt. 
Wat houdt de vernieuwde ondernemingsstrategie in? De marketingge
dachte is gebaseerd op twee fundamentele ideeën, t.w. de behoeften van 
de consument enerzijds en de winst anderzijds. Als de totale inzet van het 
bedrijf is gericht op de afnemer, vanwaar dan de onmiskenbare onte
vredenheid van de consumentisten? 

Keuzevrijheid 

Beperken wij ons (voorlopig) tot de filosofie die rond de marketing is op
gebouwd, in het bijzonder waar zij de keuzevrijheid betreft, dan blijkt dat 
daarop het nodige kan worden afgedongen. Keuzevrijheid is een puur 
theoretisch begrip, dat in de praktijk niet te realiseren is. Wikken en wegen 
is immers reeds onmogelijk vanwege: 
- de onvoldoende voorlichting, die het bedrijfsleven verstrekt omtrent de 

aangeboden produkten; 
- het gebrek aan tijd om het ene artikel tegen het andere af te wegen, 

gesteld dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn. 
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Afgezien nu van de omstandigheid dat de vrije keuze onhaalbaar is, kan 
de vraag worden gesteld of er wel sprake is van echte vrijheid. 

De gezinsuitgaven kunnen worden verdeeld in noodzakelijke voorzienin
gen en vrije bestedingen. Het meest kenmerkende verschil tussen beide 
is dat het in het ene geval gaat om goederen, die in de letterlijke zin van 
het woord noodzakelijk zijn en in het andere geval om goederen die best 
kunnen worden gemist. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat er geen keuzeprobleem is t.a.v. 
goederen, die dienen voor het naakte levensonderhoud. Bij nader toezien 
valt dat wel mee. Een mens moet inderdaad eten om te leven, maar ook 
bij het allernoodzakelijkste is nog wel ruimte voor beslissingen. Er zijn im
mers produkten, die aan dezelfde behoefte voldoen: verschillende soorten 
kaas, vlees, jam etc. Binnen beperkte grenzen - prijs vormt hier meestal 
de doorslaggevende factor - kan uit deze verschillende soorten worden 
gekozen. De voedingssoorten zijn zelfs onderling verwisselbaar. 
Noodzakelijke voorzieningen bieden dus meer keus, althans in het Weste
lijk deel van de wereld, dan op het eerste gezicht lijkt. Daarentegen is bij 
vrije bestedingen de vrijheid niet zo groot als de aanduiding suggereert. 
Vrijheid is namelijk een betrekkelijk begrip. Onder invloed van reclame 
en omgeving wordt de consument( e) gedrongen in de richting van aanko
pen, die op zichzelf beschouwd niet strikt noodzakelijk zijn. Als die echter 
als essentieel worden ervaren, blijft er van vrijheid niet veel over. 
Consumentengedrag is immers niet, zoals de economische wetenschap stil
zwijgend veronderstelt, onafhankelijk van de consumptieve bestedingen 
van anderen. Mensen willen zich kleden, recreëren, kortom zich gedragen 
zoals hun medemensen dat doen. Veelal kan het zelfs niet anders, wil men 
een gerespecteerd lid van de groep blijven. 
In 1949 ontwikkelde Duesenberry het demonstratie-effect.' Van de con
frontatie met andermans kwalitatief betere goederen gaan impulsen uit op 
de eigen bestedingen. Men moet dit niet verwarren met het bekende 
keeping-up-with-the-Jones, waarmee de soms voorkomende neiging om 
gelijk op te gaan met mensen uit de omgeving wordt bedoeld. Het demon
stratie-effect ligt dichter bij de Nederlandse zegswijze 'zien eten, doet 
eten'. Hier is dus sprake van een exogeen (van buiten komend) effect op 
het nut van een goed. Voordien kwamen de economen niet toe aan een 
systematische verwerking van dergelijke invloeden op de bestedingen. Zij 
beperkten zich tot de aan een produkt inherente eigenschappen. 

Onafhankelijk van Duesenberry presenteerde Leibenstein in 19504 een 
nog meer verfijnde aanpak van exogene factoren. Hij onderscheidt: 
1. Het meeloperseffect - de mate waarin de vraag naar een goed wordt 
gestimuleerd omdat anderen het goed gebruiken. Men zou dit verschijnsel 
kudde-consumptie kunnen noemen. 
2. Het snob-effect- de vraag paar een goed daalt als anderen het betrok-
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ken artikel ook gaan kopen. Dit is de tegenpool van kudde-consumptie. 
Men wil juist niet meedoen, exclusief zijn. 
3. Het Veblen-effect - de mate waarin de vraag naar een goed wordt 
gestimuleerd als gevolg van de hogere prijs. Veblen noemde dit verschijnsel 
'conspicuous consumption'. Er wordt mee te kennen gegeven dat men zich 
de uitgave kan veroorloven, ook al is het produkt duur. Bij het snob-effect 
is dus het gedrag van anderen bepalend, bij het Veblen-effect de prijs. 

Galbraith bracht deze zaak in 19585 op macro-economisch niveau. Hij 
ontwikkelde het Dependence-effect. Hij wil daarmee zeggen dat behoeften 
voortvloeien uit het produktieproces, uit het enkele feit dat er produkten 
beschikbaar zijn. De omgekeerde wereld dus, want uit deze analyse volgt 
dat goederen niet worden geproduceerd omdat er behoeften zijn, maar het 
juist de artikelen zijn die de behoeften oproepen. 
Met deze theorie waant men zich langs het hek van een schutsluis. De sluis
deur wordt geopend, het water loopt erin en de boten komen hoger te lig
gen. Na het openen van de andere deuren varen zij eruit met dezelfde snel
heid, dezelfde lading en in dezelfde hoedanigheid, zij het op hoger niveau. 

Het bovenstaande maakt aannemelijk dat er artikelen zijn die best kunnen 
worden gemist. Dank zij een aanstekelijke (of besmettelijke?) omgeving 
krijgen zij het aanzien van onmisbaarheid. 
Twijfel aan de vrijheid van keuze zet de beginselen van market-getting op 
losse schroeven. Het is immers niet meer de consument, de mens waar het 
om gaat maar de produktie. De mens wordt aangepast aan het produkt 
en niet omgekeerd. 
Het is niet uitgesloten dat de consumenten, mede onder invloed van 
actiegroepen en publikaties, zich daarvan steeds meer bewust worden. Zou 
deze hypothese juist zijn dan ligt hier al een verklaring voor het snel om 
zich heen grijpende onbehagen van consumenten. 

Consument en winst 

Hiervoor is aangegeven, dat wordt gesuggereerd dat het winstgevend zou 
zijn de consument te dienen. Deze stelling gaat niet op, d.w.z. het is een 
halve waarheid wat erger is dan een volstrekte onjuistheid. 
De laatste is immers gemakkelijk herkenbaar. In wezen is gericht zijn op 
de klant evenwel kijken naar zijn behoeften om een leidraad te hebben wat 
met winst kan worden verkocht. Wat, hoe en wanneer moet passen in de 
winstgedachte. Henry Ford I heeft het in de twintiger jaren eens onom
wonden gezegd. 'Bij mij kunnen de mensen alle kleuren auto's nemen als 
zij maar een zwarte kiezen.' 
Wat niet wordt gemaakt, blijft buiten het bereik van de consument. Als 
zodanig is dat geen opzienbarende uitspraak, maar het is een van de zaken, 
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die bijdragen tot de boven gesignaleerde halve waarheid. De wensen van 
de consument worden slechts vervuld indien en voorzover zij de uitko"msten 
van het bedrijf gunstig beïnvloeden, m.a.w. zij zijn een middel en geen 
doel. 
Zelfs aan de gerichtheid op de consument mankeert nogal wat. Gedeelte
lijk hangen deze onvolkomenheden samen met het winststreven, bijv. hoge 
prijzen, niet nakomen van garantie, gebrekkige service. Hieronder zullen 
de genoemde verschijnselen op daaraan inherente aspecten worden onder
zocht. De samenhang met de winst blijft buiten beschouwing. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat zowel de winst als gebreken in 
de consumenten-oriëntatie ertoe bijdragen dat de idealen van de marke
tinggedachte niet kunnen worden verwezenlijkt. 

Het commerciële aspect 

'De marketinggedachte plaatst de industriële organisatie onherroepelijk 
in de rol van een roofzuchtig werktuig, een grote vennootschap die steels 
en gespannen de markt besluipt, altijd klaar om op een nieuwe markt te 
springen, of een concurrent te verslinden.' Deze uitspraak kon geplukt zijn 
uit een radicaallinks blad, maar is in werkelijkheid ontleend aan een artikel 
in Business Horizons. 6 Vermeldenswaard is dat dit artikel als ondertitel 
meekreeg 'Marketinggedachte is vandaag de dag uit de tijd'. 
De formulering is stellig overtrokken, gezwollen zo men wil. De bedoeling 
van de schrijver is evenwel te stellen dat winst een menselijke oplossing 
van de problemen vaak belet. 
De bouwmaatschappij die bewoonbare en onbewoonbare woningen in een 
stedelijk gebied vervangt door kantoren en hotels is er een voorbeeld van. 
Woningen laten staan of renovatie zou de menselijke oplossing zijn; wat 
gebeurt is de profijtelijkste. Een actiegroep van de bedreigde bewoners 
komt in een dergelijk geval gauw van de grond, compleet met wijkkranten 
en meer of minder ludieke protesten. Blijkens een reportage in de Volks
krant van 22 april 1972 tieren deze wijkkranten welig, vooral vanwege de 
informatie die zij verstrekken. 
Helaas blijkt uit dergelijke publikaties dat de betrokkenen soms schande
lijk om de tuin worden geleid. Van het bedrijfsleven is een dergelijke 
houding al niet te verteren, maar van overheidsinstanties helemaal niet. 
Het is nuttig vast te stellen dat de kiem van dergelijke ontwikkelingen is 
gelegen in een niet verzoenbare tegenstelling tussen menselijk en winst
motief. Het maakt daarbij niet uit of het om bouwen van een fabriek, 
kantoor of om de aanleg van wegen en vliegvelden gaat. Betreurd moet 
worden dat de interpellatie van onze Tweede-Kamerfractie over de sloop 
van de Julianawijk in IJsselstein op dit punt (renovatie verdient de voor
keur) door de houding van staatssecretaris Buck en regeringspartijen de 
mist in is gegaan. 
De moderne verschijningsvorm van consumentisme kan niet worden 
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begrepen als men aan de politieke Uitingen voorbijgaat. Ralph Nader, 
wiens naam zozeer verbonden is aan het consumentisme, dat in Amerika 
de aanduiding Naderism in zwang is gekomen, schuwt de politiek ook niet. 
Evenmin trouwens als zijn tegenstander het bedrijfsleven dat vlijtig het zo 
geheten 'industrial lobbying' beoefent. 
Toch antwoordde Nader op een vraag 'wat vindt u van de links-radicalen?' 
o.m. 'De meeste mensen voelen zich niet betrokken bij theorieën over 
monopolistische maatschappijstructuur'. Daarom houdt hij zich bij wat hij 
noemt 'brood- en boterproblemen'. 'Je moet beginnen bij het bedorven 
voedsel, te dure verzekeringspolissen, gevaarlijke auto's en elektrische ap
paraten, de vervuiling die het recht om adem te halen verstikt'. 7 Hij 
'beperkt' zich tot de constatering dat volgens een sub-commissie van de 
Senaat 200 miljard dollar (d.w.z. meer dan 25%) van de bestedingen aan 
consumptiegoederen en diensten verloren gaat door fraude, prijsafspra
ken, illegale verkooppraktij ken, excessieve rente, bedrieglijke verpakking. 
Wij zijn van mening dat dergelijke praktijken niets met consumentenbelang 
van doen hebben maar alles met de winst van ondernemingen. 

Hiermee zijn wij gekomen bij het tweede fundament van de marketing
gedachte. Teneinde niet in een aaneenrijging van incidentele punten te ver
vallen, zullen twee hoofdlijnen worden getrokken. Achtereenvolgens zul
len de service/garantie en de sociale verantwoordelijkheid aan de orde 
komen. 
Alvorens de beschouwing te vervolgen is het wellicht nuttig tussentijds de 
balans op te maken. De marketinggedachte zou de belangen van de 
consument primair stellen, weliswaar gekoppeld aan de winst, maar toch 
primair. Zonder nadere oriëntatie kan worden vastgesteld dat een dergelij
ke voorstelling van zaken de werkelijkheid niet weergeeft. Er kan aan geen 
enkele consumentenwens worden voldaan, die niet winstgevend is. Ergo 
is er een onderschikking - en geen koppeling - van het consumenten
belang aan de winst. Bij vergelijking van winstgevende objecten valt de 
keus op de profijtelijkste zaak, respectievelijk uitvoering en die behoeft 
niet in overeenstemming te zijn met het belang van de mensen. 
Er zijn ook gevallen, waarin de consument wordt verwaarloosd. Daarmee 
zullen wij ons in het resterende deel van het artikel bezighouden. 

Garantie en service 

Voor veel gezinshuishoudingen is de producent een naam, een extern 
telefoonnummer met daaraan gekoppeld een aantal interne telefoontoe
stellen. Daarmee wil gezegd zijn dat bij een defect artikel de onderneming 
in al haar onpersoonlijkheid op hem afkomt. Als de detailhandelaar hem 
niet te hulp schiet, bij voorkeur met een eigen service-dienst, is de koper 
min of meer hulpeloos. Zeker als de producent in het buitenland is ge
vestigd, maar ook wel in Nederland. De consument weet dan mogelijk een 
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telefoonnummer, evenwel niet de naam van een functionaris waar hij zich 
kan beklagen. 
Garanties worden niet nagekomen, sterker er zijn garantieverklaringen die 
uitsluitend ten doel hebben de leverancier tegen aansprakelijkheid te 
beschermen. Van service, d.w.z. bijstand na het verstrijken van de garan
tietermijn is helemaal geen sprake.H Het verhaal dat computers worden 
geprogrammeerd op het afpoeieren van klachten is misschien niet (hele
maal) waar, doch wel illustratief. 
Natuurlijk veroorzaakt dit ongenoegen bij de consument. Vermoedelijk 
zullen wij in de toekomst langer met onze produkten moeten gaan doen. 9 

Aan de service-activiteiten van detailhandel en producenten zullen dan bij
zonder hoge eisen worden gesteld. 
Langzamerhand begint het bedrijfsleven zich ongerust te maken over deze 
bron van onbehagen bij de consument. Bij Me Cann Ericson werd in 
januari 1971 een coördinator consumentenzaken aangesteld. Whirlpool 
verbindt de klant rechtstreeks door naar de klantendienst, de zgn. coolline. 
Ford Motor Co. heeft haar service-afdeling gebracht op het niveau van de 
verkoopafdeling, wat inhoudt dat de directeur van de servicedienst in het 
bedrijf dezelfde bevoegdheden heeft als zijn collega bij de verkoop. In 
Nederland heeft het levensverzekeringbedrijf een ombudsman aangesteld. 
Tijdens het schrijven van dit artikel (medio juni) lanceerde de Unie van 
Schadeverzekeraars het bericht dat er gewerkt wordt aan een klachtenin
stantie. Blijkens het desbetreffende bericht in de NRC is het werk van 
V ARA-ombudsman Marcel van Dam hieraan niet vreemd. Hij zond eind 
april zelfs al 370 dossiers toe. 
Zie hier een greep uit de getroffen maatregelen. Het is niet de bedoeling 
om volledig te zijn, wel echter om erop te wijzen dat met de oplossing een 
begin is gemaakt en nog meer om in het licht te stellen dat het probleem 
op verschillende manieren kan worden aangepakt. Deze mogelijkheden 
zullen uiteindelijk tot het inzicht moeten leiden dat de onderneming niet 
alleen potentiële klanten heeft maar ook bestaande klanten niet aan hun 
lot kan overlaten. J uran 10 stelt zelfs: 'Ik geloof dat het tijd wordt dat onze 
fabrikanten de volle verantwoordelijkheid op zich nemen voor de duur
zame apparaten tijdens de gehele levensduur en dit niet overlaten aan 
handelaren in reserve-onderdelen en aan reparateurs'. De bedrijfsman 
Juran wil de reparaties in eigen beheer houden. In zoverre is de oplossing 
mogelijk subjectief gekleurd. Wie het doet, respectievelijk moet doen, is 
in dit artikel niet aan de orde. Ons ging het erom te wijzen op uitlatingen 
van 'onverdachte' zijde dat het bedrijfsleven* er zich niet meer alleen met 
de verkoop van het produkt vanaf kan maken. 
Terecht heeft Miss Ackroyd - maar dat is een vertegenwoordigster uit de 
consumentenwereld - bepleit het marketingonderzoek uit te breiden met 
kritische beoordeling van binnenkomende klachten. Een Amerikaanse 

* 'Wie?' blijft bij deze term in het midden. Dit begrip omvat immers ook de detailhandel. 
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consumentenman bepleit een systematische analyse van brieven aan 
ondernemingen, aan overheidsinstellingen, die consumentenaangelegen
heden behandelen en aan de Better Business Bureaus (een door het 
Amerikaanse bedrijfsleven opgerichte en geëxploiteerde organisatie). 

Sociale verantwoordelijkheid 

Aan dit thema zou een zelfstandig artikel kunnen worden gewijd. Kort
heidshalve moet worden volstaan met het aanstippen van enige punten, 
zij het in het besef dat daarmee de betekenis van het probleem geweld 
wordt aangedaan. 
Het bedrijfsleven wordt gebrek aan sociale verantwoordelijkheid ver
weten. Een ernstige aanklacht, maar te algemeen om er iets mee te kunnen 
beginnen. 
Het is zinvol enige onderscheidingen aan te brengen. Veronachtzaming van 
andermans belangen - het klinkt iets vriendelijker - uit zich op tweeërlei 
wijze: 
I. bij het produkt als zodanig; 
2. bij de vervaardiging van het produkt. 

Ad 1 Een onderneming kan tekort schieten in de afwerking van consump
tiegoederen. Binnen deze categorie kunnen 2 verschillende typen worden 
waargenomen, t.w. gevaarlijkeproduktenen rouwkopen. 
Met gevaarlijke produkten wordt bedoeld: schadelijk voor de gezondheid. 

Volgens Nader heb je een Geigerteller nodig om een kleurentelevisie 
te kopen. 
Hij stelde in 1971 nog eens aan de orde dat ondanks alle wettelijke 
regelingen met vlees wordt geknoeid. 

- In Nederland blijken exploderende frisdrankflessen ernstig lichamelijk 
letsel te veroorzaken. 
Levensmiddelen met pesticiden worden dagelijks gegeten. 

- Bij de vervaardiging van de meeste auto's wordt wel rekening gehouden 
met rijden maar niet met ergens tegen aanrijden. 

De opsomming zou nog met een willekeurig aantal voorbeelden kunnen 
worden uitgebreid. Rouwkopen, d.w.z. aankopen die niet voldoen aan de 
verwachtingen, zijn er eveneens bij de vleet. Lekkende daken, defecte 
wasmachines, krimpende shirts, snelle slijtage van vloerbedekking; ieder
een heeft wel eens iets dergelijks meegemaakt. 

Ad 2 De produktie van een consumptiegoed vervuilt de omgeving. Deze 
omstandigheid veroorzaakt een welhaast vijandige houding t.o.v. het 
bedrijfsleven. Ondernemingen op hun beurt verweren zich met publikaties 
over milieuzorg, die honend worden ontvangen. Een soort van spiraal
werking ontstaat, waarvan het eindresultaat is: totaal gebrek aan com
municatie. 
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Vermeldenswaard is in dit verband dat de Federal Trade Commission in 
Amerika een proces heeft aangespannen tegen de Standard Oil of Califor
nia. Deze maatschappij is o.a. verantwoordelijk voor een uitlating in een 
TV -spot: F-310 een grote doorbraak van een van de kritieke problemen 
van onze tijd. Reeds is een getuige-deskundige van de FTC gewraakt, het
geen o.i. tekenend is voor de middelen waarmee het bedrijfsleven soms 
werkt. 
Steeds duidelijker wordt dat marktgoederen die worden verkocht t.b.v. de 
individuele welvaart vaak maatschappelijke overlast meebrengen. 

Wasmiddelen vervuilen het water. 
Elektrische apparaten bevorderen het verbruik aan energie dat ener
zijds bijdraagt tot lucht- en thermische vervuiling, anderzijds de ener
gievoorraden uitput. 
Kunststoffen bezorgen de bevolking luchtvervuiling en scheppen af
valproblemen. 

Consumenten en niet-consumenten 

De problematiek van het milieu brengt vaak mensen in het spel die het 
produkt niet gebruiken. Met hen houdt de marketinggedachte geen reke
ning. De vraag rijst of onder alle omstandigheden aan deze - op zichzelf 
logische - beperking kan worden vastgehouden. 
Wij zien nu even af van de problemen van de onvrijwillige consumptie. Er 
zijn nog gevallen, die daarvan totaal verschillen, de tabaksindustrie bij
voorbeeld. De toekomst van deze bedrijfstak hangt niet alleen af van de 
capaciteit om te voldoen aan de verlangens van de afnemers, maar ook van 
het slagen van acties als die van dr. Meinsma. 
Aan de bereidheid om tegemoet te komen aan de wensen van de rokers 
behoeft niet te worden getwijfeld. King size, filter, menthol zijn enige 
uiterlijk waarneembare veranderingen. Blijkens een persbericht 11 kan 
daar in sausvorm nog bijkomen: glycerine, sorbitol, propyleenglycol, 
butyleenglycol, suiker, melasse, blokdrop, vruchtenstropen, honing, vanil
line, resinoïden, vruchtenzuren, magnesiumnitraatperformiaat, natrium
benzoaat. 
Wij betwijfelen niet dat een tabakssaus, waarin een aantal van de opgesom
de ingrediënten is verwerkt, het resultaat is van zorgvuldig marktonder
zoek. Of - anderzijds - de consument zulks nadrukkelijk wenst, wil er 
bij ons ook weer niet in. Dat is echter een ander verhaal. 
In hetzelfde vlak ligt het opkomende verzet tegen de aanleg van wegen. 
Slaagt men erin de wensen van een gedeelte van de bevolking - zij die 
geen auto bezitten - doeltreffend te bundelen dan mist de autofabrikant, 
die zich alleen met zijn afnemers bemoeit, letterlijk en figuurlijk de bus. 
Zover is het nog niet, maar 10 jaar geleden werd ook geen rekening ge
houden met een verbod van tabaksreclame. In tal van landen is dit nu reeds 
jaren een feit. 
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Ten besluite kan worden vastgesteld dat de marketinggedachte niet tegen 
een kritisch onderzoek bestand is gebleken. Bovendien veronachtzaamt 
de idee een deel van de bevolking, dat wel degelijk in het stuk voorkomt. 
Door dik en dun vasthouden aan de boodschap van General Electric zou 
het consumentisme wel eens kunnen bevorderen. De tevredenheid van de 
consument kan niet worden aangetoond met verwijzing naar voortgaande 
of zelfs stijgende aankopen. Men zou evengoed kunnen stellen dat regel
matige betaling van belastingen duidt op tevredenheid met het overheids
beleid.12 
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De pen op papier 

PvdA en Terrorisme 

De in het oktobernummer door Mozer en Van der Louw & Ter Beek 
vertolkte standpunten inzake de terrorisme-resolutie gaven mij begin no
vember aanleiding hun schriftelijk enkele kritische opmerkingen te doen 
toekomen. De kous zou hiermede voor mij af zijn geweest, wanneer niet 
in het decembernummer drie pro-resolutie schrijvers aan het woord waren 
gekomen, aan wie evenals de drie voorgaanden een ernstige omissie in de 
resolutie ontgaan is. 
De bezwaren van prof. Köbben inzake het tweede argument van Van der 
Louw c.s. en het ontbreken van een definitie van terrorisme deel ik. M.i. 
heeft prof. K. ook terecht 'reële bedenking' tegen het ontbreken van 
geclausuleerd begrip voor de positie van de underdog en ik denk hierbij 
ook nog aan Zuid- en Midden-Amerika. Aan dit Wiegeliaanse karakter 
van de resolutie til ik zwaar. Deze gaat echter ook nog aan het lot van mil
joenen anderen voorbij. 
In de aanhef wordt verklaard: 'Democratie socialists have always rejected 
every form of terrorism as a methad in the politica! struggle.' De resolutie 
beperkt zich echter niet tot terrorisme in de politica! struggle sfeer. In op 
één na de laatste alinea wordt immers het kwaad van 'right-wing terrorism 
by fascist regimes and military dictatorships' aan de kaak gesteld. 
Gezien de aanhef van de resolutie was dit overbodig. Wijdt men echter 
aandacht aan terrorisme van regeringen, dan dient men ook left-wing ter
rorisme te veroordelen. Nu men het naliet krijgt de resolutie een huichel
achtig karakter. 

Deze resolutie is dan ook m.i. onaanvaardbaar: 
1. omdat hij elke vorm van geweld afwijst voor de underdog die noch het 

recht van vrije meningsuiting, noch dat van vereniging heeft en die bij 
vreedzaam protesteren neergeschoten wordt, en 

2. omdat hij nalaat af te keuren dat in Moskou geweldloos protesterenden 
in krankzinnigengestichten worden opgesloten, om maar niet te spre
ken over wat zich een paar jaar geleden in China afspeelde en momen
teel in Praag. 

Vele goede ontwerp-resoluties worden vaak zwaar gehavend door opname 
van voor inwilliging vatbare wensen, die soms op het laatste moment op 
tafel komen. Ik vermoed dat de kwestie Ierland, de Palestijnen en de 
Baadergroep de stoot gaven tot de resolutie en een van de partijen in bal
lingschap later de right-wing regeringen aan de alinea toevoegde. Men is 
toen tegemoetkomend geweest, zonder zich rekenschap te geven van de 
consequentie ervan voor left-wing regeringen. 
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Het zou ernstig te betreuren zijn indien de delegatie vóór deze resolutie 
had gestemd. 

Paul J. Kapteyn 

De vlag en de lading. 

Op 26 oktober ontving ik het nummer van 'Socialisme en Democratie' van 
die maand met mijn verslag van het congres van de Socialistische Interna
tionale te Wenen en het antwoord van de partijvoorzitter André van der 
Louw en de internationaal secretaris Relus ter Beek. 
Het maakt een enigszins vreemde indruk wanneer daarbij woord en weder
woord is weergegeven in een merkwaardige volgorde: éérst het weder
woord (op pag. 408), dan een aantal artikelen van uiteenlopende strekking, 
tenslotte op pag. 445 het woord ... 
Het zou verleidelijk zijn om hierover te filosoferen: is dit volgens het 
nieuwe establishment de juiste rangorde in de verhouding tussen partijbe
stuurders en gewone leden? Die veronderstelling zou in strijd zijn met de 
bewering van de heer Leo Klatser (in de Volkskrant over het partijcon
gres), namelijk dat de PvdA intussen de meest democratische partij is 
geworden. Dus moet er een andere verklaring zijn. 
Ik meen ze te hebben gevonden in het volgende feit. Normalerwijze tracht 
men nummers van S & D te openen met een kort stukje dat aansluiting 
zoekt bij de actualiteit, voorzover dit bij een maandblad mogelijk is. Dat 
was ook wel nu de bedoeling. Uiteraard had dit stukje betrekking moeten 
hebben op het congres van de PvdA, begin oktober. Daarvoor was zelfs 
een vergadering van de redactie halverwege oktober gepland. Die vergade
ring is - zonder opgave van redenen - afgelast. 
Ik kan dus slechts concluderen dat niemand een zinnig woord over dit 
congres wist te zeggen, zonder in conflict te komen met de vleugels. Maar 
de plaats moest opgevuld worden. Wat lag meer voor de hand dan het stuk 
van de twee bestuurlijke gezagsdragers in deze ruimte te stoppen? Daarme
de was tevens de sprakeloosheid over het congres gecamoufleerd. 
Maar nu dat stoppertje. 
Er wordt mij verweten een aanval op de houding van de delegatie van de 
PvdA op dit congres van de Socialistische Internationale gedaan te hebben. 
Dat klopt. 
Dat die aanval niet recht op de man af zou zijn geschied, maar via suggestie
ve, 'om niet te zeggen insinuerende' vragen, waarbij 'het pistool op de 
borst' niet ontbreekt - dat is onzin. 
Het zou slecht passen, om enerzijds de PvdA haar stemonthouding inzake 
de resolutie tegen het terrorisme te verwijten en anderzijds haar vertegen
woordigers 'het pistool op de borst' te zetten ... 
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Ik heb gezegd en ik herhaal: een lid van een democratische partij heeft er 
recht op te weten of die partij het middel van terrorisme ter verwezenlijking 
van haar doeleinden accepteert of niet; of zij voorstanders van dit middel 
als bondgenoot aanvaardt of niet. 
Aanvaardt zij terrorisme, dan dient zij op te houden om te schermen met 
het begrip democratie. Ontwijkt zij een beslissing, dan zal zij van haar 
leden terecht de vraag gesteld krijgen: hoe staat het met het terrorisme? 
Nog steeds begrijp ik niet in hoeverre de vraag naar dit antwoord insinue
rend zou kunnen zijn. 
Misschien vanwege het hypothetische voorbeeld dat ik aanhaalde: name
lijk een moord op Golda Meir? Laat ik heel duidelijk stellen: ik twijfel geen 
ogenblik dat Van der Louw en Relus ter Beek een dergelijke misdaad on
voorwaardelijk zouden veroordelen. Maar geschiedenis en levenservaring 
hebben mij geleerd niet naar een eindfase van het terrorisme te kijken, 
maar het begin te weren. Anders is er alleen nog de escalatie van kwaad 
tot erger. 
Hier kan ook geen sprake zijn van een partij- of verkiezingstaetisch beleid 
van partijbestuur of Kamerfractie. Natuurlijk ben ik van het inzicht en de 
bekwaamheid van deze organen diep doordrongen en zou aan hun 'predes
tinatie' niet durven twijfelen. 
Desondanks zou ik mij niet door hen laten verordonneren, welk terrorisme 
ik wél en welk terrorisme ik niet dien te aanvaarden. Als deze wens naar 
een principiële uitspraak beschouwd wordt als het 'pistool op de borst' om
dat ik daarmede het beslissingsrecht inzake terrorisme niet aan die organen 
overlaat, dan is er van enige trouw aan een sociaal-democratisch beginsel 
in deze partij geen sprake meer. En het is daarom teleurstellend voor mij 
dat ik dit duidelijke antwoord ook door de uiteenzetting van Van der Louw 
en Ter Beek niet heb gekregen. 

Eer ik hierop nader inga, eerst nog een andere, in deze partij kennelijk 
onduidelijke kwestie. 
Ik verbaas mij over de opwinding en de diskwalificatie, die mijn vraag aan 
partijbestuur en Kamerfractie tot gevolg heeft. 
Wanneer Van der Louw zijn eigen meningen serieus neemt en weet wat 
hij zegt, dan zou hij niet eens reden hebben om over een werkelijke 
insinuatie verontwaardigd te zijn. Immers, gedurende het congres te 
Wenen heeft hij een gesprek met een redacteur van de Wieoer 'Arbeiter
Zeitung' gevoerd. In dit gesprek zegt Van der Louw: 

'Wir gehen davon aus, dass Demokratie nicht delegiertes Vertrauen ist. Vielmehr 
glauben wir, Demokratie muss organisiertes Misstrauen sein. Dies gilt auch für die 
innerparteiliche Demokratie.' 

Na de lectuur van dit fraais heb ik - te Wenen - tegen Van der Louw 
gezegd dat ik eens met hem hierover zou willen spreken. (Ik weet dat het 
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ontzettend ouderwets is om een hedendaags partijbestuurder of Kamerlid 
van de PvdA op een stukje geschiedenis van het socialisme te willen wijzen. 
Desondanks had ik aan Bongers polemiek tegen Kautsky in 'Problemen 
der Demokratie' willen herinneren.) Wij hadden afgesproken dat Van der 
Louw later in Nederland het initiatief tot dit gesprek zou nemen. (De stem
ming over de terrorisme-resolutie vond pas later, op de laatste dag plaats.) 

Eerlijk gezegd had ik deze uitlating van Van der Louw niet als een politieke 
halszaak gezien, maar wel als een politieke, sociale en psychologische dom
heid. Mijn bedoeling zou geweest zijn om hem duidelijk te maken dat 
iedere bestuurder op ieder ogenblik genoodzaakt is om beslissingen te 
nemen. Het is nonsens te veronderstellen dat hij daarbij in ieder geval eerst 
de 'basis' kan raadplegen. Wie dit betwist doet aan zelfbedrog, zo niet aan 
bedrog. Leden van welke gemeenschap dan ook geven aan een gekozen 
bestuurder het vertrouwen in de veronderstelling dat hij hen niet willens 
en wetens bedondert. Hij zal zich moeten verantwoorden ten aanzien van 
het gebruik van dit vertrouwen. In welke maatschappelijke formatie dan 
ook uit te gaan van democratie als georganiseerd wantrouwen betekent het 
aanvaarden van de veronderstelling dat kwalijke streken van iedereen 
tegen iedereen de normale gedragsregels zijn. Democratie berust voor mij 
op georganiseerd vertrouwen. En ik zal blijven vertrouwen tot het bewijs 
van het misbruik van dit vertrouwen is geleverd. Daarom ook zal ik niet 
insinueren. Van der Louw zou zich zelfs over werkelijke insinuaties niet 
mogen opwinden. Immers hij aanvaardt wantrouwen als basis en dus de 
conclusie, dat de partijbestuurder een rotzak is, die men op de vingers dient 
te kijken omdat hij er op uit is om zijn leden er in te luizen. Het lijkt mij 
een gezellige atmosfeer om solidariteit te kweken! 

Wat nu de werkzaamheden in het bureau van de Internationale betreffen: 
beide schrijvers tonen mij aan hoe vlijtig en ijverig zij in het bureau aan 
de voorbereiding van de congresbesluiten op velerlei en belangrijk gebied 
hebben medegewerkt. (De heer Heldering bevestigt in NRC/Handelsblad 
dat minister Schmelzer het hun niet zou kunnen verbeteren ... ) Nu heb ik 
vlijt en ijver van die heren nooit in twijfel getrokken. En van de houding 
van Van der Louw en Ter Beek bij de genoemde onderwerpen heb ik door 
de verklaring van beide hereninS & D voor het eerst kennis kunnen nemen 
en goede nota genomen. Ik heb het congres beoordeeld overeenkomstig 
de besluiten, die het congres in openbare zitting heeft genomen. Dat 
namelijk zijn de resultaten van de meningsvorming in de Socialistische 
Internationale; dat is haar politiek gezicht tegenover de buitenwereld. 
Het is een dooddoener wanneer de vertegenwoordigers van een partij, die 
voor duidelijkheid en openbaarheid pleit, zich achter de onjuiste suggestie 
verschuilen dat niet het congres, maar het bureau van de Internationale 
haar hoogste orgaan is. Er zijn in en door het congres een aantal resoluties, 
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door het bureau voorbereid, gewijzigd; er zijn vanwege de duidelijkheid 
door verschillende partijen bij verschillende gelegenheden stemverklarin
gen afgelegd - waar deze partijen voor hun houding en de beoordeling 
daarvan, in het openbaar die houding wensten te motiveren. Het tijdschrift 
van de Internationale brengt dan ook terecht en in volledige overeenstem
ming met de statuten van de Internationale de besluiten van het congres 
als het laatste woord - en niet de voorstellen van het bureau. 

Het ontbreekt mij zeker niet aan een kritische beoordeling t.a.v. een aantal 
zwakke plekken in de Internationale. Mijn verslag toont dit aan. Maar de 
ledenpartijen van de Internationale zouden zich terecht unaniem verzetten 
tegen de suggestie van Van der Louw en Relus ter Beek, dat niet het 
congres, maar wel het bureau het besluitorgaan van de Internationale is. 
Daarmede zou ik mij kunnen afmaken van het herhaalde verwijt dat ik in
formatie niet gezocht heb, maar zelfs ontlopen ben, om tot een kwade 
beoordeling van de houding van de PvdA inzake het terrorisme te kunnen 
komen. Niet tijdens en niet na het congres zou ik mij, aldus de schrijvers, 
enige moeite getroost hebben om geïnformeerd te worden. 

Tegenover deze bewering stel ik de volgende feiten. 

Hoewel niet lid van de Nederlandse delegatie, was ik op het congres wel 
naast haar geplaatst. Bij enig tussentijds overleg werd ik niet betrokken. 
Ik zeg dit bepaald niet verwijtend. Het leek mij vanzelfsprekend, aangezien 
ik niet tot de partijdelegatie behoorde. Maar dan moet men mij achteraf 
niet verwijten dat ik geen moeite heb gedaan om mij in dit overleg te 
dringen. 

Zover ten aanzien van het ontbreken van mijn informatiebehoefte op het 
congres. 

Wat nu de tijd na het congres betreft, het volgende: mijn verslag heb ik 
op 10 juli 1972 aan Van der Louw gestuurd. Ik kreeg op 31 augustus 1972 
antwoord. Daarop heb ik op 14 september 1972 gereageerd. Mijn verslag 
is op 26 oktober in S & D verschenen. 
Ik meende het 'wederwoord' als het laatste antwoord te moeten beschou
wen. Intussen kreeg ik op 10 november 1972 een brief van Van der Louw. 

Wanneer de schrijvers van het wederwoord menen dat zij in die meer dan 
drie maanden belangrijker dingen hadden te doen dan op mijn verslag te 
reageren, dan heb ik ook daarvoor begrip. Alleen, dan moeten zij niet met 
het onredelijke verwijt komen dat ik de kans op informatie ben ontlopen. 

Opmerkelijk is dat in het 'wederwoord' van Van der Louw en Relus ter 
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Beek niet meer wordt gerept van de motivering, die Van der Louw in zijn 
brief van 31 augustus geeft. Daar heet het: 

'Onze internationale secretaris, Relus ter Beek, had naar aanleiding van een 
voorafgaande discussie in ons partijbestuur een andere tekst voor de terrorisme
resolutie aan de voorbereidingscommissie voorgesteld. Kern: meer aandacht voor 
de uitdaging waarvoor de socialisten in deze door ongelijkheid getekende samenle
ving staan en die slechts op democratische wijze tegemoet kan worden getreden 
en het niet over één-terreur-kam scheren van alle vormen van anarchisme en nco
anarchisme.· 

Daaruit blijkt immers dat men na een discussie in het partijbestuur op een 
relativering van het terrorisme gesteld moest zijn. 
In het 'wederwoord' in S & D is hierover gezegd: 

'Daarom is door de PvdA keer op keer gepleit om met een resolutie te komen, 
waarin de nadruk zou worden gelegd op de wijze waarop en de methoden waarmee 
democratisch-socialisten wezenlijke hervormingen van maatschappelijke structu
ren nastreven.· 

Deze bemoeienis, als ze bedoeld is zoals ze daar staat, lijkt mij volstrekt 
overbodig. Wat hier gevraagd wordt staat immers duidelijk en voor geen 
misverstand vatbaar in de beginselverklaring van de Internationale. Dit 
willen overdoen kan dus slechts een poging zijn (in de zin van de discussie 
in het partijbestuur) om een uitspraak over het terrorisme te voorkomen, 
als een relativering niet lukt. De vrees voor het 'over-één-kam-scheren' 
van het terrorisme is duidelijk genoeg. 

De Nederlandse sociaaldemocratische beweging heeft in het verleden 
zowel in de SDAP als in de PvdA het anarchisme bestreden, en wel het 
terroristische zowel als het niet-terroristische. 
Uitgangspunt was daarbij dat het anarchisme niet het toppunt, maar het 
einde van de vrijheid betekent. Ook van de vrijheid om noodzakelijke 
veranderingen in een onrechtvaardig gestructureerde maatschappij door 
te zetten. Deze duidelijkheid is voor de PvdA niet meer aanvaardbaar. 
Hier wil en moet zij schipperen. Daarmede is zij op een hellend vlak. Aan 
het einde daarvan zullen juist zij, voor wier materiële en immateriële 
belangen zij beweert op te komen, de dupe zijn. 
Deze strijd om de methoden beschouw ik in de PvdA als een verloren zaak. 
De partij zwalkt tussen de 'smalle marge van de democratie' van Den Uyl 
en het 'zwaluwstaarten' mét die democratie vanVoortmannin 'Interlinks'. 
De vlag dekt de lading niet meer. 
Daaraan verandert, pmmer genoeg, de kreet aan het slot van het 'weder
woord' niets. In partijbestuur en fractie hebben zij, die een - vandaag 
natuurlijk nog gematigd - terrorisme als middel aanvaardbaar achten 
(vandaag met vernielde ruiten, morgen met een beetje meer), voldoende 
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invloed om een eens bestaande duidelijkheid uit te vlakken. Wanneer ik 
nog twijfels had, dan heeft het partijcongres die weggenomen. Jammer. 
In het partijbestuur en meer nog in de fractie zitten laatste mohikanen, 
die ter wille van het voorkomen van het grootste kwaad bereid zijn om het 
kleine kwaad te slikken. Ik heb die redenering weleens meer gehoord. Het 
is een meelijwekkende leiding, die achter de hand om hulp smeekt en 
jarenlang de moed miste om te durven zeggen, waarop het in de partij staat. 
Tenslotte wordt haar positie geïllustreerd door een stuurloos congres, waar 
dan een buitenstaander de resten van een hulpeloze leiding overeind moest 
houden. 
Men dient zich goed te realiseren wat die ommekeer van 180 graden 
betekent. Er is niet een omstreden program uitgepraat. Er is niet een 
congres door de argumenten van de leiding overtuigd. Er is om Verkie
zingstactische redenen een program in de ijskast geplaatst. 

Twee opmerkingen hierbij: 
Wat het congres aanvaard, en later onder de druk van D'66 voorlopigweg
gemoffeld heeft, is - hoe men ook tegenover die programmapunten mag 
staan - in ieder geval veel meer aan concessies dan een tot coalitie bereide 
PvdA in het verleden ooit aan concessies aan confessionele partijen heeft 
gedaan. De leider van de PvdA is het eens- niet met zijn partij, maar met 
D'66. Hij is niet bezig aan een triomfale optocht aan de top van zijn partij 
naar het Catshuis. Als wilsvoltrekker van D'66 is hij op de vlucht voor zijn 
partij naar het Catshuis. Dit Catshuis behoeft men geenszins als het sum
mum van glorie te zien - méér dan een schuilkelder voor iemand, die als 
partijleider moest capituleren, dient het wél te zijn. 
In zijn partijpolitiek gevolg heeft Den Uyl twee soorten medestrijders. 
Zij, die met hem de strijd voor redelijkheid en sociaaldemocratische 
beginselen in deze partij hebben verloren. Het zijn de slachtoffers van hem, 
die in 1967 niet slechts de strijd niet aandurfde, maar die de werkelijke 
tegenstelling tussen democraten en schijndemocraten bagatelliseerde, om 
het overzoenlijke te verzoenen. 
Vandaag zet hij het op een lopen naar de stoel van de kamervoorzitter: 
niet minder dan een vlucht voor de partij. 

Daarnaast pronken zij, die teleurgesteld zijn over een partij, die hun 
polariserende leuze naar aanleiding van een (emotioneel volstrekt te 
begrijpen) weerzin over de 'nacht van Schmelzer' serieus hebben genomen. 
Deze heren verwijten hun partij dat ze volhoudt wat zij haar enkele luttele 
jaren geleden hebben opgedrongen, terwijl de vaders van die polarisatie 
allang naar het kussen hunkeren. Tenslotte zijn Guy Mollet en Paul Henry 
Spaak ook als nieuw-linksers aan de top van hun partij gekomen. Dat mag 
dan niet alleen voor Han Lammers een troost zijn. 

Wat verder blijft, is een partij, die op gezag van enkele manipulators, die 

162 Socialisme en Democratie 3 (1973) maart 



binnen en buiten het partijbestuur zetelen, naar het disciplinebeginsel van 
de kaderpartij een congres naar besluiten of naar inslikken dirigeren. Ik 
ben de cynische les van Han Lammers, hoe men een partij verovert, niet 
vergeten. 

Dat is dan het 'grote blok' binnen de 'progressieve' formatie. De rest, die 
te vroeg over de overwinning op de PvdA jubelt, is in D'66 een verzameling 
van goedwillende dromers tot keiharde zakenlieden, in feite mensen, die 
pragmatisme gelijkstellen aan beginselloosheid. Blijven de sympathieke 
dwazen van de PPR, die de gezonde leuze 'de kerk dichter bij de wereld' 
vertalen met de transformatie van theologische dogma's op de maatschap
pij en waarvan de leider vier jaar Zambia nodig had om te beseffen dat 
onze manier van eten met mes en vork nog niet het toppunt van cultuur 
is ... 
Zo ziet het er uit achter het ijzeren gordijn van de polarisatie, overigens 
een muur die opgetrokken wordt, terwijl men er trots op is andere muren 
te kunnen slechten ... 
De rechtvaardiging van die polarisatie wordt gezocht met een argumenta
tie, die een vuil stukje demagogie en misleiding is. De hardste schreeuwer 
en de vurigste voorstander van anti-, niet buiten-parlementaire democratie 
is de meest 'progressieve'. 
Zij die nooit in een ander kamp hebben gestaan dan in dat van het democra
tisch socialisme, die tevens vast willen houden aan beginselen en methoden 
van dit democratisch socialisme, zijn in die visie slappelingen, die het echte 
radicalisme missen. Want slechts dit echte radicalisme zal structurele 
veranderingen in de maatschappij teweeg brengen. De rest zijn armzalige 
kwakzalvers aan het ziekbed van het kapitalisme ... 

Het is al weer vijftig jaar geleden dat in de Socialistische Internationale 
en in de internationale vakbeweging de discussie een rol heeft gespeeld: 
zijn wij de dokters aan het ziekbed van het kapitalisme of zijn doodgravers? 
De geluidssterkte van de hedendaagse zwetsers van het 'radicalisme' staat 
in omgekeerde verhouding tot hun kennis van de geschiedenis van de 
moderne arbeidersbeweging. Geschiedenis is uitgevlakt, is overbodige 
luxe. 
Zonder uitzondering beginnen die heren te zwammen, wanneer zij zouden 
moeten formuleren wat socialisme is en wat kapitalisme is, tenminste wan
neer dit socialisme niet de democratie als een milieuvervuilend produkt 
heeft weggegooid. De rechtsstaat moet WIJken voor de goedgeprate wil
lekeur. Aan het einde zal een sinistere tegenstelling overblijven: in het 
kapitalisme wordt de mens uitgebuit door de mens; in dit soort maatschap
pij van de willekeur, met welke kleur dan ook, is het net andersom ... 
Daar staat tegenover dat enige kennis van de geschiedenis der maatschap
pelijke verhoudingen tot geen ander resultaat kan leiden dan het inzicht, 
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dat in enkele tientallen jaren veranderingen en verbeteringen zijn tot stand 
gebracht, die toen onvoorstelbaar leken. Dat is bepaald geen redenering 
om bij de pakken neer te zitten. Maar het is wel een reden om vast te 
houden aan de democratische rechtsstaat. De 'voorbeelden', die vandaag 
opgeld doen, zijn landen en stelsels, waar de democratie zoek is, meestal 
nooit heeft bestaan. Daar vecht men voor een rechtsstaat. Daar vecht men 
voor een stukje democratie. Hier is men bezig haar te verguizen, uit te hol
len door fraseologie. Er is geen voorbeeld in de geschiedenis, waaruit zou 
kunnen blijken, dat een stelsel van willekeur, van welke kleur dan ook, 
de gewone burger, juist de minder bedeelde - materieel en immaterieel 
- meer gegeven zou hebben dan de democratische rechtsstaat heeft gedaan 
en kon doen. 

Ik schreef dit stuk enkele dagen voor de verkiezingen. Ik schreef het 
bepaald niet ten bate van welke andere partij dan ook. Het is de diepe 
teleurstelling over de partij, die eens mijn partij was, en die nu, onder het 
mom van nieuwe taken, waarvoor men staat, de beginselen van weleer over 
boord gooit. Ten aanzien van een programma zal men als goed democraat 
moeten aanvaarden in zijn eigen partij ook tijdelijk in de minderheid te 
zijn. In deze positie heb ik mij sinds enkele jaren bevonden. Nu echter gaat 
het om de middelen, om de methoden, die men aanvaardt of stilzwijgend 
duldt, omdat men het maatschappij-ontbindende deel in deze partij niet 
durfde te trotseren en nu de gevangene ervan is geworden. 

Alfred Mozer 

Vlag, lading en vervreemding 

Eerst een opmerking vooraf. Zowel Köbben als Van der Lee zijn gestrui
keld over de toon van ons artikel. Het is maar wat men onder 'opgewonden 
uitlatingen die nauwelijks een antwoord verdienen' verstaat. Wij zijn in 
ieder geval zo vrij Mozer's laatste zin, waarin hij zich afvraagt of de voorzit
ter van de PvdA een moordaanslag op Golda Meir tot een toelaatbare of 
ontoelaatbare vorm van terrorisme rekent, daartoe te beschouwen. En dan 
mag Mozer een scherp waarnemer en een internationaal bekend com
mentator zijn, zoals Van der Lee terecht opmerkt, dat doet aan de kwaad
aardigheid van zijn slotzin niks af. 
Maar, ter zake. De bezwaren van Köbben, Wijne en Van der Lee tegen 
ons weerwoord vallen in een drietal (hier besproken) categorieën uiteen. 
1. Köbben en Wijne spreken over de inhoud van de resolutie die geen 

stemonthouding zou rechtvaardigen. 
2. Wijne en Van der Lee vinden onze verdediging die voor een deel is 

gebaseerd op de gang van zaken in het Bureau, zwak, omdat wij ons 
zouden verschuilen achter de gebeurtenissen in het Bureau. 

164 Socialisme en Democratie 3 (1973) maart 



3. Van der Lee tenslotte is van mening dat wij zelf schuldig zijn aan het 
ontstane misverstand over de houding van de PvdA tegenover het ter
rorisme door onvoldoende zorg voor de procedure. 

Als laatste nog enkele opmerkingen onzerzijds over de algemene achter
gronden van deze discussie (sub 4, p. 168). 

Wat is terreur? 

1. Wij herhalen dat wij van het begin af aan een louter defensieve, van 
zich af sprekende resolutie van de SI over het terrorisme onnodig vonden. 
Dat was en is nog steeds ons hoofdbezwaar tegen de resolutie. Wij wilden 
ook een uitspraak over de wel aanvaardbare middelen voor socialisten om 
tot structurele maatschappelijke veranderingen te komen. Juist Köbben 
brengt overtuigend naar voren, dat in sommige situaties het wel degelijk 
rechtmatig kan zijn geweld te gebruiken. Daarmee geeft hij in feite ook 
al een antwoord op de vraag van Wijne, waarom in de zin 'Geen zinnig 
mens kan veronderstellen, dat gewelddadige activiteiten, waarvan on
schuldigen het slachtoffer worden, niet door democratisch-socialisten 
veroordeeld zouden worden' het woord 'onschuldigen' voorkomt. Niet 
elke gewelddadige activiteit wordt door ons veroordeeld, niet elk geweld 
is ook onmiddellijk terrorisme. Scherpe lijnen die het onderscheid overdui
delijk markeren zijn inderdaad moeilijk te trekken. Maar geweld, waarvan 
letterlijk 'onschuldigen' het slachtoffer worden, kan nooit in een democra
tisch-socialistische kraam te pas komen. Om echter Köbben nog even te 
volgen, hij komt met het voorbeeld van de moordaanslag op Hitier. 
Geweld, terrorisme welke naam moet je daar nu aan geven. Maar te 
veroordelen, met Köbben zeggen wij, nee. 
Maar wij willen een ander, meer actueel voorbeeld geven. Is een aanslag 
van het FRELIMO, de bevrijdingsbeweging in Mozambique op de Cabora 
Bassa dam, terrorisme of niet. Het is een gewelddadige activiteit en behal
ve Portugese soldaten die de dam bewaken zullen misschien ook een aantal 
Westerse technici bij zo'n aanslag om het leven komen. Wie, zoals wij de 
gewapende strijd van het FRELIMO tegen zijn koloniale onderdrukker 
rechtmatig noemt, zal het middel van zo'n aanslag niet verwerpen. Hoog
stens zouden wij kunnen zeggen, en ook Köbben duidt hierop, het is niet 
(erg) doelmatig. 
In deze opstelling beschouwen wij de westerse technici dan niet als 'on
schuldigen', maar als mensen die willens en wetens door hun assistentie 
bij de bouw van de dam meewerken aan een onderdrukking van het volk 
van Mozambique. En dat doen wij dan juist, vanuit onze opvatting over 
democratie en socialisme. 

Niet iedereen in de SI zal waarschijnlijk een dergelijke stellingname in dit 
door ons genoemde voorbeeld voor zijn rekening willen nemen. Maar dat 
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verplicht socialisten dan wel weer tot een zinnige discussie over middelen 
die wel en die niet aanvaardbaar zijn. Daaraan leverde naar ons gevoel de 
resolutie over het terrorisme vanwege zijn defensieve karakter geen 
bijdrage. Dat hebben wij ook in het Bureau tot uitdrukking trachten te 
brengen. 
Dat wij geen moeite hebben de in de resolutie genoemde voorbeelden van 
terrorisme te veroordelen, mag blijken uit onze opstelling tegenover de 
Lod-resolutie van 12 juni 1972. En wanneer het Bureau of een ander 
orgaan van de SI naar aanleiding van een actuele gebeurtenis zich wenst 
uit te spreken over die actuele gebeurtenis en dit gepaard laat weten te gaan 
met een concrete actie, zal de PvdA niet dwars liggen. Integendeel. 

Köbben vindt ook dat wij de resolutie slecht gelezen hebben door eruit te 
halen, dat neo-anarchistische bewegingen als Provo en Kabouter er als ter
roristisch in veroordeeld worden. Tekstkloverij is nooit een plezante bezig
heid, maar als het dan toch moet. Het 'Linkse terrorisme' dat veroordeeld 
wordt, is het terrorisme van 'verscheidene neo-anarchistische minder
heidsgroeperingen'. Een nadere aanduiding wordt niet gegeven. Wormen 
schijnen dus alleen in peren voor te komen. Dan moet het toch wel aan 
de peren liggen. En wij blijven erbij dat wij de Kabouter-peer niet ter
roristisch vinden. 

Wenen: voorgeschiedenis en resultaat 

2. Wijne meent, dat wij zouden schrijven, dat alleen ingewijden over 
ingewijden of nog sterker, alleen regenten over regenten mogen oordelen. 
En dat dan vanwege onze opmerking ' ... wie vrijmoedig over de opstelling 
en het stemgedrag van partijen op het congres oordeelt, moet de voorge
schiedenis van de Bureau-vergaderingen kennen'. Dat is een beetje flauw. 
Zoals het van ons erg flauw was geweest, wanneer wij Mozer hadden ver
weten dat zijn congresverslag onvolledig en onjuist was geweest, omdat 
hij geen melding heeft gemaakt van de speeches die Van der Louw (over 
de partij-politieke samenwerking van socialisten op het Europese vlak), 
Ter Beek (over BanglaDesh) en Van der Bergh (over vrouwen-gelijkheid) 
op het congres hebben gehouden. Per slot was het aan Mozer om te 
beoordelen of hij deze PvdA-bijdragen belangwekkend genoeg vond voor 
een weergave ervan of niet. Ons verwijt is, dat Mozer ten aanzien van geen 
enkel onderwerp ingaat op de voorgeschiedenis. Hij volstaat met de op
merking 'de voorgevechten waren reeds in de Bureau-vergaderingen over 
het hete toneel gegaan'. 
Zo'n benadering moet altijd tekort schieten. Wijne trekt de vergelijking 
met een fractievergadering, alleen wie daar geweest is, mag over het 
fractiebeleid oordelen. Dat is natuurlijk onzin. Hopelijk voelt Wijne zich 
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door een andere vergelijking aangesproken. Wij weten niet of hij op het 
oktobercongres is geweest. Maar stel dat dit niet het geval was. Had hij 
dan iets van de gebeurtenissen op zaterdag begrepen, wanneer niet een 
verslaggever de gang van zaken in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de 
doeken had gedaan? 
Mozer heeft het bij de 'zaterdag' gelaten en heeft 'het nachtelijk beraad' 
weggelaten. Daarom was zijn congresbeeld onvolledig en daardoor ook on
juist. En dat hebben wij in ons weerwoord geprobeerd aan te tonen. Niets 
meer, maar ook niets minder. 

Onvoldoende 'informatie' 

3. De reactie van Van der Lee is een beetje jij-bakkerig. Van der Louw 
en Ter Beek hadden Mozer maar moeten inlichten, dan was zijn artikel 
wel anders geweest. Ofschoon Van der Lee geen inhoudelijke bezwaren 
tegen onze opstelling aanvoert, is hij toch van mening dat het misverstand 
niet door Mozer, maar door ons is geschapen. 
Natuurlijk zou het een armzalige indruk maken, wanneer wij ons achter 
de besluitvorming in de beslotenheid van de Bureau-vergadering zouden 
verschuilen. Dat hebben wij dan ook niet gedaan. Iets anders is, of datgene 
wat er in die Bureau-vergaderingen gebeurt in belangrijke mate bepalend 
is voor het stemgedrag op het congres zelf. En juist, omdat dit het geval 
is, hebben wij in ons weerwoord bepaalde gebeurtenissen in die besloten 
vergaderingen weergegeven. Inderdaad, hebben partijleden het recht 
daarover geïnformeerd te zijn en is het geen gunst wanneer zij daar toeval
lig over geïnformeerd worden. Dat geldt ook voor Alfred Mozer. Maar 
om over het gedrag van Mozer tijdens en na het congres geïnformeerd te 
raken is het waarschijnlijk het beste nog enkele opmerkingen te maken 
over de relatie met Mozer tijdens en na het congres van de Socialistische 
Internationale. 
Op het congres in Wenen bestond een volstrekt open relatie tussen de leden 
van de 'officiële' delegatie onderling die zich in niets onderscheidde van 
de relatie tussen de officiële delegatie en 'waarnemer' Alfred Mozer. Toen 
na het debat met de onverwachte interventie van de Labour-delegatie onze 
stem moest worden uitgebracht, was tussentijds overleg met Mozer, die 
zich elders in de zaal bevond, niet mogelijk. Het zijn details die in een 
politieke discussie nauwelijks relevant lijken. Maar nu Van der Lee op
merkt dat 'Geen van de vijf delegatieleden het blijkbaar nodig vond Mozer 
in te lichten' is deze informatie misschien toch op zijn plaats. 
Het contact met Mozer direct ná de zitting, waar de resolutie behandeld 
werd, maakt zijn houding alleen maar onbegrijpelijker. Wij hebben bij het 
afscheid nog wat nagepraat. Daar was ook Mozer bij aanwezig. Mozer had 
eerder op het congres al eens de wens te kennen gegeven dat hij over een 
aantal zaken eens een gesprek wilde hebben met Van der Louw. Daarvoor 
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over de werkelijkheid van onze partij en de politieke verhoudingen in ons 
vestigd werd. Maar Mozer gaf tijdens dit contact op geen enkele manier 
te kennen dat hij het sterngedrag van de Nederlandse delegatie afkeurde. 
Hij roerde de hele kwestie zelfs niet aan. 
Daarna gebeurde er weer iets vreemds. Met een brief van 10 juli stuurde 
Mozer aan de partijvoorzitter een afschrift van zijn bekende artikel in 
S & D. Laatste zin van de brief: 'Mochten de partij- en fractie-organen 
de sternonthouding inzake de terrorisme-resolutie bevestigen dan is er 
geen aanleiding meer voor ons gesprek'. We vonden dit een beetje een 
spookachtige rnanier van communiceren. Van der Louw schreef dan ook 
in zijn antwoord: 'Ik ben erg teleurgesteld over je brief. Het verbaast me 
natuurlijk dat we samen op een (Weens) congres zitten, af en toe met elkaar 
contact hebben, bij het afscheid elkaar (naar mijn gevoel) hartelijk groeten, 
de gemaakte afspraak bevestigen en dan ... komt er een wat ultimatieve 
brief waaruit blijkt dat er zich op het congres iets heeft voorgedaan dat je 
vreselijk dwars zit. Dan wil je geen gesprek meer wanneer onze in Wenen 
ingenomen houding bevestigd wordt. Dat vind ik geen goede rnanier van 
met elkaar omgaan.' 

Algemene achtergronden 

4. We zijn hierover - ondanks het feit dat dit voor de lezer allemaal niet 
zo erg interessant is - wat uitvoeriger omdat in die hele gang van zaken 
iets onverklaarbaars zat. Intussen is er wel meer duidelijkheid gekomen. 
Mozer heeft voor het lidmaatschap van de partij bedankt en dat gemoti
veerd in een stuk getiteld 'De vlag en de lading'. Daaruit blijkt dat Mozer's 
bezwaren tegen de PvdA veel algemener zijn. Hij koestert bijvoorbeeld 
de vreemdste denkbeelden over de verhouding tussen partijleiding en 
S & D-redactie. 
Als woord en wederwoord in omgekeerde volgorde inS & D gepubliceerd 
worden zoekt hij daar een stuk beïnvloeding van het 'nieuwe establishment' 
achter. (Misschien ligt het op de weg van de redactie dit misverstand uit 
de weg te ruimen.) Maar andere uitlatingen en bezwaren van Alfred Mozer 
zijn moeilijk terug te voeren op oppervlakkige misverstanden en com
municatiestoringen. De leiding is volgens Mozer's 'Vlag en lading' 'meelij
wekkend', het .Çongres 'stuurloos'. Den Uyl en zijn 'medestrijders' hebben 
'de strijd voor redelijkheid en sociaal-democratische beginselen verloren'. 
Mozer spreekt over 'manipulators', o.a. binnen het partijbestuur. Er kan 
inderdaad niet gezegd worden dat Mozer met zo'n uitspraak op de man 
speelt omdat hij zelfs niet de moeite neemt namen en voorbeelden te 
noemen. Hij heeft ook grote bezwaren tegen de progressieve samen
werking en de gevolgen daarvan (D'66: 'goedwillende dromers tot kei
harde zakenlieden'; PPR: 'sympathieke dwazen'). Onze rechtvaardiging 
van de polarisatie noemt hij een 'vuil stukje demagogie en misleiding'. Het 
is slechts een keuze uit de emmer vol kwalificaties en verwijten die minder 
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was een principe-afspraak gemaakt die tijdens dit na-gesprek nog eens be
land vertellen dan over de gemoedstoestand van Mozer. Daarom komt het 
ons voor dat de gang van zaken in Wenen alleen door Mozer tot het niveau 
van een fundamenteel geschil werd opgeblazen omdat hij uitzag naar een 
kapstok waaraan hij zijn vervreemding van de partij kon ophangen. 
Want die vervreemding is er. Die betreuren we overigens. We willen 
ondanks het onheuse karakter van Mozer's verwijten en de aard van zijn 
beschuldigingen deze discussie dan ook niet besluiten zonder onze dank
baarheid tot uitdrukking te brengen voor het vele dat Mozer voor onze 
partij en in het algemeen voor de sociaal-democratie heeft gedaan. Die ver
vreemding heeft intussen niet alleen ten opzichte van ons plaatsgevonden. 
Ook in de Socialistische Internationale ziet Maser allerlei verwerpelijke 
ontwikkelingen. In zijnS & D-artikel zegt hij dat 'voor velen hier niet het 
lot van de volkeren van Indo-China een rol speelt, maar de kans om hun 
anti-Amerikanisme bot te vieren'. Mozer schijnt zelfs het verschil tussen 
anti-Amerikanisme en diepe verontwaardiging over de Nixon-politiek niet 
waar te nemen. Een zelfde gebrek aan onderscheidend vermogen speelt 
een rol in de discussie over de terreurresolutie. Op 14 november jl. schreef 
Van der Louw dan ook o.m. 'Ik vind niet dat er enige reden is om aan onze 
houding ten opzichte van het terrorisme te twijfelen. Wij verwerpen ook 
deze vorm van gewelddadigheid. 
Je hebt dan ook geen voorbeelden kunnen geven waaruit blijkt dat wij het 
met die opvatting ooit op een akkoordje hebben gegooid. Waar onze 
discussie om ging is het volgende: kun je terrorisme en anarchisme over 
één kam scheren? 
Dat kan naar onze mening niet. Zoals gezegd, het terrorisme wijzen wij 
af en het anarchisme bestrijden wij vanuit onze sociaal-democratische op
vattingen. Maar daaruit vloeit niet voort dat terrorisme hetzelfde is als 
anarchisme. Er zijn vormen van anarchisme, die wij als utopisch of ondoel
matig van de hand kunnen wijzen, maar die nimmer in de buurt van het 
terrorisme komen. 
Dit onderscheid lijkt mij zo duidelijk dat ik werkelijk niet begrijp dat dit 
betoog niet naar je overkomt.' 

Mozer concludeert dat wij sociaal-democratische beginselen over boord 
gooien. Wij zien geen aanleiding Mozer van hetzelfde te beschuldigen. Wij 
vinden een discussie over dit soort zaken onder socialisten, die elkaar 
respecteren legitiem en gewenst maar vinden ook dat dit moet kunnen 
zonder elkaars beweegredenen verdacht te maken. 
Dat is Mozer, helaas, niet gelukt. 
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Naschrift 

1. Voor een aantallezers moet het vreemd geweest zijn dat in het oktober-nummer 
eerst het commentaar van Van der Louw en Ter Beek werd gegeven en dat enkele 
pagina's verder het betreffende stuk van Mozer stond, waarop dat commentaar 
betrekking had. Meestal worden bij het zetten de eerste pagina's vanS & D gereser
veerd voor reacties op actuele zaken. Om het commentaar van Van der Louw en 
Ter Beek nog in hetzelfde nummer te kunnen plaatsen, is van die pagina's toen 
gebruik gemaakt. Het waren dus praktische overwegingen die ons tot deze volgorde 
deden besluiten. 

2. Met de plaatsing van bovenstaande stukken van Kapteyn, Mozer, Van der Louw 
en Ter Beek sluit de redactie de discussie over het Congres van de SI van juni 1972 
te Wenen. Wij betreuren het in hoge mate dat Alfred Mozer, in 1933 uit Duitsland 
gevlucht voor de Nazi-terreur en in deSDAPopgevangen door Vorrink en Molen
dijk, bedankt heeft voor de PvdA en daarmee ook voor de redactie van ons blad. 
Voor het vele dat Mozer ook voorS & D sinds de oprichting van het blad, heeft 
gedaan, blijven wij hem erkentelijk. 

Redactie 

Rectificatie 
In 'Een sociaal-progressief arbeidsmarktbeleid I' (S & D, januari) is op pagina 11, onder c 
een storende fout geslopen. Er staat: 'Militaire incentives zijn in de eerste plaats financiële 
incentives'. Dit moet zijn: 'Materiële incentives ... '. 

Redactie 
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Binnenkort verschijnt: 

De demokratisering 
van het geluk 

door Gerard van Beusekom-Fretz 

'In dit boek ontpopt Van Beusekom zich als een een schrijver die met het 
grootste gemak en uiterst smakelijk zijn ideeën uiteenzet. Ik heb zelden een 
boek op dit 'zware' gebied gelezen dat zo speels, helder en clean en daaren
boven uiterst prettig leesbaar is, niet in het minst door de gebruikte under
statements, relativeringen en milde ironie. 

Niet belast met het jargon en het gekonditioneerde begrippenstelsel van de 
professies in de geestelijke gezondheidszorg, komt de schrijver tot een zeer 
eigen terminologie en tot originele formuleringen over wat geestelijk ge
zond, wat geluk of wat welzijn eigenlijk is. Hij vergelijkt de werking van hulp
verleningssystemen met marketingprocessen, hetgeen - althans voor mij 
- uiterst verhelderend werkt. 

Wat mij bij lezing van dit boekje het meest heeft geboeid zijn de hoofdstuk
ken over sociale aktie in de welzijnszorg. Het is voor het eerst dat ik een uit
gewerkte en systematische uiteenzetting over sociale aktie in het kader van 
de geestelijke gezondheidszorg gelezen heb. 

Doel van de geestelijke gezondheidszorg, zo kunt u in het tweede hoofdstuk 
lezen, is de demokratisering van het geluk. En in het negende hoofdstuk 
staat dat de alleraardigste - maar niettemin uiterst serieuze -taak voor de 
geestelijke gezondheidszorg bestaat uit het verschaffen van geluk als alter
natief voor overvloedige konsumptie (daarmede dan tevens het milieu
vraagstuk oplossend). Maar dat moet u allemaal zelf maar eens lezen, waar
bij ik u enige uren prettig leesgenot garandeer, wat tenslotte ook een vorm 
van geluksbeleven is'. 

prof. dr. C. J. B. J. Trimbos 

De prijs van dit boek (ca. 116 pag.) bedraagt ca. f 10,- (incl. O.B. en excl. 
verzendkosten) 

Van Loghum Slaterus - Deventer 
POLSTRAAT 10, TELEFOON 05700-74411 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel 



WBS-CAHIERS 
Publikaties van de Wiardi Beekman Stichting 

Gemeentelijke democratie 
2e druk, 100 pag., f 8; bij intekening f 7 

Wetenschapsbeleid: planning en democratisering 
88 pag., f 8,25; bij intekening f 7,25 

Vereenvoudiging van de sociale verzekering 
80 pag., f 8; bij intekening f 7 

Verbeter de mens, verander de wereld 
2e druk, 54 pag., f 6,25; bij intekening f 5,25 

Sociale dienstverlening 
64 pag., f 6,90; bij intekening f 5,90 

Wijkraden 
84 pag., f 9; bij intekening f 8 

Het particuliere verzekeringsbedrijf 
134 pag., f 13,25; bij intekening f 10,25 

Ruimtelijk beleid in Nederland 
112 pag., f 12,25; bij intekening f 10,25 

Maatschappelijke ontwikkeling, politieke besturing en persoon
lijke vrijheid 
48 pag. f 5,50; bij intekening f 4,50 

Bij intekening op de serie WBS-Cahiers worden de nieuwe delen on
middellijk na verschijnen met een reductie van minimaal een gul
den toegezonden; de intekenprijs van de cahiers varieert van f 4,50 
tot f 10,50; de omvang van 48 tot 140 pagina's. 

KLUWER - DEVENTER 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 



H. A. van Wijnen 

Moeten we wel zo blij zijn met die 
'open' kabinetsformatie? 

De kabinetsformatie 1972/'73 is, zo kan men in alle politieke richtingen 
horen, de meest open formatie die wij sinds het begin van de discussie over 
de bestuurlijke openbaarheid- de formatie-Cals incluis- hebben beleefd. 
Het is een algemeen aanvaarde opvatting die in de kring van politici en 
pers zo weinig bestrijding ondervindt, dat zij de kracht van een absolute 
waarheid is gaan krijgen. Voor wie dat nog niet overtuigend genoeg mocht 
zijn, is er ook nog een positief getuigenis van de wereld der politieke 
wetenschap. 
Wie zou op dat oordeel durven afdingen? Dr. Ruppert is gedurende de 
twee maanden van de informatie vrijwel wekelijks voor de pers verschenen 
om het verloop van zaken te verklaren. Aan iedereen die het zien wilde 
gaf hij zo goed als zijn gehele politieke boekhouding ter inzage. 
Mr. Burger heeft het minder in perscontacten met de buitenwereld ge
zocht, maar hij heeft een geheel nieuwe figuur op het toneel van het 
ongeschreven recht neergezet: de corresponderende kabinetsformateur 
wiens brieven niet alleen als publieke documenten van groot belang zijn 
- en ook in hoge mate amusant - maar ook door hun eigen aard een in
vloed op de voortgang van de kabinetsformatie hebben gehad. 
Dat laatste gaat eveneens op voor de correspondentie van de informateur, 
maar ook hier is het de formateur die de ongeschreven regels van het spel 
vrijmoediger heeft uitgelegd. 
In de correspondentie-Ruppert is het belangrijkste moment de non-Pos
sumus verklaring van de KVP jegens de VVD, een uitspraak die dr. Rup
pert niet ten onrechte van de aantekening 'historisch moment' heeft voor
zien. 
De correspondentie-Burger telt verscheidene belangwekkende momenten 
- in de volgende uitgave van S & D zal daarop nader worden ingegaan 
- maar in betekenis blijft die toch in de schaduw van het politiek effect 
van Burgers werkwijze. De brieven vermelden zowel de reacties van de 
formateur op de feiten van de dag als de mededelingen die zijn gespreks
partners hebben gedaan. De notulen van die besprekingen zijn er als het 
ware in verwerkt. Het is bij geen formatie ooit voorgekomen dat de notulen 
soms nog op de dag van de besprekingen al zijn gepubliceerd. Het is 
gebleken dat de christen-democratische Kamerfracties met deze voort
varende methode niet erg ingenomen zijn geweest. Immers, hun 'wend
bare' tactiek werd van brief tot brief onflatteus te kijk gezet. 
In de formatiebrieven zijn de wisselende steunpunten van die fracties 

Socialisme en Democratie 4 (1973) april 171 



notarieel vastgelegd. Het is geen wonder dat de christen-democratische 
fractievoorzitters die manier van corresponderen - dat wil zeggen: die 
manier van formeren - met hun veto hebben willen treffen. Uitzichtloos 
schrijven van Burger, maar Burger vond het niet uitzichtloos en cor
respondeerde voort. 
Een ieder die belang stelt in de politieke werkelijkheid van het proces van 
kabinetsvorming kan zich door Ruppert en Burger niet tekort gedaan 
voelen. Men moet hun erkentelijk zijn voor hun bijdrage en de uitbreiding 
van het begrip openbaarheid in de kabinetsformatie. 
Zij hebben de klassieke formateurs, die pas sprekend achter hun kamer
scherm plachten tevoorschijn te komen als zij hun opdracht tot een goed 
einde hadden gebracht, vervangen door moderne makelaars die zich steeds 
op het publieke belang hebben georiënteerd. Hier kan de vraag gesteld 
worden of alle Kamerfracties zich op gelijke wijze aan die norm hebben 
gehouden. In de volgende aantekeningen zal tot het tegendeel worden 
geconcludeerd. 
Eerst enige typeringen van hoe kabinetsformaties in het recente verleden 
plachten te worden beredderd. Om dicht bij huis te blijven: nog maar ze
ventien jaar geleden vond buiten de journalistiek niemand het abnormaal, 
dat de kabinetsformateur - dat was in 1956 dezelfde boedelberedderaar 
als nu - niemand in zijn kaarten liet kijken. 
Dr. Cramer schreef toen: 'Geheimzinnigheid hangt als een waas over het 
bezonnen Binnenhof. Er wordt fluisterend getwist over de intrigerende 
vraag of mr. Burger en prof. Romme tijdens hun pril uitstapje naar Parijs 
nu werkelijk over niets anders gesproken hebben dan over de vurig-ver
langde vereniging van Europa. n 
Ruim tien jaar later stonden de zaken er niet beter voor. Dr. J. van Putten, 
destijds parlementair journalist, vatte in een vakblad de frustraties van de 
journalistiek aldus samen: 'Het schrijven over kabinetsformaties komt in 
feite neer op het oplossen van vergelijkingen met onbekenden(). Voordat 
zij echter zover zijn, hebben zij dikwijls wél het gevoel, dat zij al zwoegend 
tevens zichzelf hebben gereduceerd tot bedelaar of hond die onderdanig 
om een brokje nieuws komt vragen en kwispelend zijn dankbaarheid moet 
tonen als dat brokje hem wordt toegeworpen. '2 

De commissie 'heroriëntatie.overheidsvoorlichting'- kortweg: de commis
sie-Biesheuvel - beval als principieel uitgangspunt aan, 'dat de vorming 
van een kabinet, welke een publieke zaak is, uit een oogpunt van democra
tie, in alle fasen een zo groot mogelijke openbaarheid vereist'. 3 

Thorbecke heeft al in 1828 in zijn bekende Gentse college-aantekeningen, 
de klassieke liberale legitimatie voor de politieke openbaarheid geformu
leerd. Hij had niets op met geheimzinnigdoende politici en stond al voordat 
hij zelf in het progressieve kamp terecht kwam, de overtuiging voor, dat 
de regering 'eene opgeklaarde ontwikkeling' der publieke opinie moest be
vorderen, 'door aan dezelve alle middelen te verschaffen om zich van den 
waren staat der zaken grondig te onderrichten'. Thorbecke verafschuwde 
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het vooroordeel, 'dat een onwetend volk het gemakkelijkst kan worden 
bestuurd'. Hij ging evenwel uit van een ideaalbeeld: hij dacht aan staatslie
den met een hoge opvatting van de publieke zaak, aan politici die voor het 
publiek niets te verbergen hadden. Burger en Ruppert hebben met zulke 
politici in het confessionele kamp niet te doen gehad - al gelave niemand 
dat Den Uyl de verpersoonlijking van de ideale onschuld is. Het zou noch 
reëel noch fair zijn de vergelijking confessioneel-progressief in deze als 
zwart-wit voor te stellen. De confessionele is geen geheimzinnigheid in 
formele zin aan te rekenen, verre van dat. Ze hebben in stapels brieven 
hun gehele hebben en houden op tafel gelegd. Maar wat is de toeschouwer 
daarvan werkelijk wijzer geworden? Niet meer dan dat hij de buitenzijde 
van de proceduretwist die de confessionele kamerfracties enige maanden 
achtereen hebben opgevoerd, dank zij de 'open' formatie, heeft kunnen 
waarnemen. Van de gecompliceerde politieke belangentegenstellingen 
binnen die fracties heeft hij, alle journalistieke interpretaties ten spijt, de 
dessous niet kunnen volgen. Dat kon ook niet, omdat de fracties, verdeeld 
als zij zijn, meer politiek belang hebben bij zwijgen dan bij spreken. 
Veel principieel verschil tussen het gedrag van confessionelen en progres
sieven is er op dit punt niet. Beide groeperingen hebben collectief het 'be
heersen' van hun onderlinge tegenstellingen tot een bijna-kunstvorm 
ontwikkeld. En die werkelijkheid verdraagt zich nu eenmaal niet harmo
nieus met het leerstuk van de openbaarheid. Hier wringt de schoen in meer 
algemene zin. De openbaarheid van onze democratie, die terecht als een 
van de hoofdtrekken van Thorbeeke's grondwet4 wordt beschouwd, is de 
laatste jaren hoe langer hoe meer teruggedrongen van de openbare beraad
slaging in de Kamer naar de beslotenheid van de fractievergaderingen. 
Er is hier sprake van een min of meer geruisloos proces, dat zich niet alleen 
bij kabinetsformaties doet gelden, maar ook in de algemene parlementaire 
praktijk, waar het intussen een structurele trek van de politiek is geworden. 
De standpunten worden niet meer in de Kamer, maar achter de gesloten 
deuren van de fractievertrekken gevormd. In de Kamer zijn ze al gefixeerd 
als ze daar per stemverklaring worden toegelicht. Wie de karakatuur ziet 
als 'de kwaad geworden waarheid', zie hier de conclusie: openbare beraad
slagingen in de oorspronkelijke geest van de grondwet komen alleen nog 
voor in het brein van de schrijvers van leerboeken. 

LITERATUUR 

1. 'Balans van het Binnenhof', Parool 24 sept 1956. 
2. 1. van Putten, 'De Journalist', jrg. 1967, blz. 443/44. 
3. Openbaarheid openheid, rapport van de commissie Heroriëntatie Overheids

voorlichting, Den Haag, 1970, blz. 9 e.v. 
4. Staatsinrichting en Staatsbestuur, J. R. Thorbecke, Arnhem, 1968. 
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0. G. de Vries Reilingh 

De Europese vakbeweging 
en de uitbreiding van de EEG 

Het spreekt vanzelf dat de uitbreiding van de EEG ook voor de Europese 
vakbeweging de nodige consequenties met zich heeft gebracht. Conse
quenties die in eerste instantie op organisatorisch vlak liggen. De toetre
ding van landen met krachtige en democratische vakbewegingen zal im
mers voor de Europese vakbeweging, wier kracht nog altijd in de nationale 
organisaties ligt, een aanzienlijke versterking kunnen betekenen. 
Afgezien van de principiële voorkeur voor een zo open mogelijke EEG, 
is dit ook de reden waarom de niet-communistische EEG-vakbeweging 
altijd zo'n vurig pleitbezorger van deze uitbreiding is geweest. Het enthou
siasme aan de andere kant is minder groot; de weerzin van de Britse TUC 
tegen de EEG is bekend, terwijl de Deense vakbeweging, overtuigd van 
de onvermijdelijkheid van het EEG-lidmaatschap, toch nog een half oog 
gericht houdt op de andere Scandinavische landen. De nieuwe inbreng zal 
ongetwijfeld consequenties hebben voor de doeleinden en strategie van de 
Europese vakbeweging binnen de EEG. Bij het proces van aanpassing aan 
de nieuwe situatie (i.c. de uitgebreide EEG) zijn deze vraagstukken echter 
nauwelijks aan de orde geweest. De reden hiervoor ligt in het feit dat niet 
gekozen is voor de eenvoudigste organisatorische aanpassing, nl. toetre
ding van de vakbeweging uit de nieuwe EEG-staten tot één van de bestaan
de vakbandsorganisaties in de EEG, maar dat er de voorkeur aan gegeven 
is een nieuwe Europese vakbandsorganisatie op te richten die een wijder 
gebied dan de uitgebreide EEG zou gaan bestrijken. Omdat zich daarbij 
nogal wat problemen hebben voorgedaan, heeft dit oprichtingsproces het 
hele jaar 1972 in beslag genomen. 
Alvorens hier nader op in te gaan, is het nodig zeer globaal aan te duiden 
hoe de Europese vakbeweging eind 1971 gestructureerd was en hoe de 
onderlinge verhoudingen waren. 
In EEG-verband waren op dat moment drie Europese organisaties werk
zaam, samenhangend met de drie wereldorganisaties. Het Europees Ver
bond van Vrije Vakverenigingen (EVVV), vanaf het begin van de EEG 
met een secretariaat in Brussel, omvatte alle bij het Internationaal Ver
bond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) aangesloten vakcentrales uit de 
EEG-landen. Ook het voorheen christelijke Wereldverbond van de Ar
beid (WV A) had in 1958 reeds een secretariaat in Brussel en vertrouwde 
de EEG-zaken aan zijn regionale Europese Organisatie (EO/WV A) toe. 
Het communistische Wereldvakverbond (WVV) had alleen leden in 
Frankrijk en Italië, die tezamen sinds 1967 een verbindingsbureau in Brus
sel hadden opgezet. 
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In de volgende tabel is een uit diverse bronnen samengesteld overzicht 
gegeven van de aanhang van de drie Europese organisaties. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat de ledentallen in Italië en Frankrijk ruwe schat
tingen zijn, die echter wel een adequaat beeld geven van de onderlinge 
krachtsverhoudingen tussen de organisaties uit die twee landen. 

Vakbeweging in de Europese Gemeenschap 

EVVV: ledental EO/WVA: ledental CGT/CGIL: ledental 
België ABVV ilOO 000 ACV 1 000 000 
Duitsland DGB 6 700 000 CGB 50 000 
Frankrijk Force Ouvrière 600 000 CFDT 800 000 CGT 2 500 000 
Italië CISL 2 200 000 CGIL 3 200 000 

UIL 800 000 
Luxemburg CGT 30 000 LCGB 15 000 
Nederland NVV 630 000 NKV 400 000 

CNV 240 000 
--- ----

Totaal 11760000 2 505 000 5 700 000 

Daarnaast heeft de EO/WV A in de rest van democratisch West-Europa 
nog aanhang in Oostenrijk en Zwitserland, welker omvang echter niet 
groot is. 
Buiten de EEG bestaat er dan nog een samenwerkingsverband tussen de 
IVVV -organisaties in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie, 
de zgn. EFT A/TUC met de volgende aangesloten organisaties en ledental
len: 

ÖGB Oostenrijk 1 541 000 
LO Denemarken 900 000 
TUC Groot-Brittannië 10 002 000 
LO Noorwegen 600 000 
LO Zweden 1 700 000 
TCO Zweden 750 000 
SGB Zwitserland 435 000 

Totaal 15 928 000 

De onderlinge verhoudingen tussen de drie EEG-organisaties werden van
zelfsprekend beïnvloed door de verhoudingen tussen de drie wereldorgani
saties, maar vooral ook door de verhoudingen op nationaal niveau. Op 
mondiaal niveau voerde het IVVV nog steeds de politiek van geen betrek
kingen met het WVV en waren de verhoudingen met het WV A in andere 
werelddelen en in de Internationale Arbeidsorganisatie nogal stroef te 
noemen. Daarentegen poogde het WV A, weliswaar nog steeds de voor
keur gevend aan het IVVV, bepaalde contacten aan te knopen met het 
wvv. 
Op nationaal niveau waren er de eenheidsstrevingen in Italië, de stroeve 
verhoudingen in België, het streven in Nederland naar federatievorming 
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door het NVV en het NKV met een tegenstribbelend CNV, terwijl in 
Frankrijk de CFDT een radicaal-socialistische koers insloeg, streefde naar 
een modus operandi met de CGT en de fel anti-communistische Force Ou
vrière zich geheel isoleerde. 

De rol van het verbindingsbureau 

Het zal duidelijk zijn dat een aantal van deze ontwikkelingen remmend 
werkte op de samenwerking in EEG-verband. Aan de andere kant bestond 
er een interne stimulans naar samenwerking die gevormd werd door de 
noodzaak de beperkte financiële middelen en mankracht zo efficiënt 
mogelijk voor het Europese werk aan te wenden, terwijl als externe 
stimulans naar grotere integratie tussen de vakbewegingen uiteraard de 
ontwikkeling van de EEG zelf een belangrijke rol speelde. Vandaar dat 
steeds weer pogingen zijn ondernomen de samenwerking tussen de Euro
pese vakbandsorganisaties te vergroten naarmate het Europese integratie
proces voortschreed. In de eerste plaats gold dit voor hetEVVVen de EO/ 
WV A, wier opvattingen over de meest wenselijke richting van de Europese 
integratie (nl. in supra-nationale richting) en over het Europese sociaal
economisch beleid nauw op elkaar aansloten. Zij werkten vanaf het begin 
van de EEG samen, o.m. via gemeenschappelijke voorbesprekingen bij 
consultaties door de Europese commissie en het vormen van de werkne
mersgroep in het Economisch en Sociaal Comité. Het gezamenlijk voor
bereiden van standpunten verliep, met een enkele uitzondering, aanzien
lijk stroever, wat terug te voeren was op de doorgaans afzonderlijk werken
de secretariaten en de aparte besluitvorming. Om dit euvel te ondervangen 
hadden beide organisaties via congresbesluiten in 1969 aangedrongen op 
een meer permanente en gestructureerde samenwerking. Een voorstel om 
door middel van een verbindingscomité tussen de besturen en een fusie 
van de secretariaten hieraan concrete uitwerking te geven, werd echter in 
de loop van 1970 afgewezen vanwege interne tegenstand in zowel het 
EVVV (ABVV en Force Ouvrière) als de EO/WVA (ACV en CNV). 
Gedurende 1971 werden geen verdere pogingen ondernomen aan de 
congresbesluiten uitvoering te geven. 
Het verbindingsbureau CGT/CGIL heeft vanaf zijn oprichting getracht tot 
samenwerking met het EVVV te komen. Dat is toen afgewezen, vooral 
omdat een gemeenschappelijk politiek uitgangspunt, nl. bevordering van 
de Europese integratie in supra-nationale richting, ontbrak. Het probleem 
van de verhouding tot de CGT/CGIL werd pas accuut toen de Europese 
Commissie in 1969 het verbindingsbureau als Europese overlegpartner 
erkende en in 1970 CGT- en CG TL-vertegenwoordigers voor de eerste 
maal benoemd werden in het Economisch en Sociaal Comité. De vraag 
waarvoor de andere twee EEG-organisaties zich gesteld zagen was of de 
CGT en deCGIL tot de werknemersgroep van het ESC toegelatenzouden 
moeten worden. Binnen hetEVVVwaren het ABVV, de CGT-Luxem-
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burg en de beide Italiaanse organisaties voor toelating van zowel de CGT 
als de CGIL. De Force Ouvrière was faliekant tegen, terwijl de DGB en 
het NVV wel deCGIL het lidmaatschap van de werknemersgroep wilden 
aanbieden, doch de CGT niet. Dit laatste standpunt, voorgesteld door het 
NVV, kreeg binnen het EVVV de vereiste meerderheid. De EO/WVA, 
hoewel voorstander van toelating van beide organisaties, legde zich bij dit 
besluit neer. De solidariteit tussen de CGT en de CGIL leidde er echter 
toe dat de CGIL het aanbod van het EVVV afwees. Naast de principiële 
argumentatie, nl. dat de CGIL min of meer het streven naar Europese 
integratie in supra-nationale richting aanvaard had, terwijl de CGT daar 
nog niets van moest hebben, speelde in de besluitvorming van het EVVV 
uiteraard de vakhondssituatie in Frankrijk en Italië een belangrijke rol. 

Onder invloed van de tamelijk constructieve wijze waarop de CGT en de 
CGIL aan de werkzaamheden van de raadgevende organen binnen de 
EEG deelnamen en in het besef dat niet bij voortduring de grootste vak
centrales van twee grote EEG-landen geïsoleerd konden worden gehouden 
zonder schade aan een effectieve belangenbehartiging op Europees niveau, 
veranderde het NVV eind 1971 van standpunt. In een resolutie van zijn 
Verhondsvergadering werd ervoor gepleit dat het EVVV werkcontacten 
met het verbindingsbureau CGT/CGIL zou aanknopen, hetgeen ook 
opneming in de werknemersgroep van het ESC impliceerde. Dat aan deze 
resolutie tot dusver geen uitvoering is gegeven komt omdat inmiddels de 
voorbereidingen voor een nieuwe Europese organisatie op gang waren 
gekomen en het eleganter leek niet vlak voor de oprichting ervan binnen 
het EVVV nog fundamentele beleidsombuigingen voor te stellen. 
Op Europees bedrijfstakniveau werd al langer de noodzaak gevoeld 
bepaalde werkcontacten met CGT- en CGIL-bonden aan te knopen. 
Reeds 1969 zijn deze tot stand gekomen in twee Europese vakhondscomi
tés die aangesloten zijn bij het EVVV, nl. van de metaalarbeiders en van 
de werknemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie, juist twee 
sectoren waar nog al wat multinationale bedrijven opereren. Belangrijkste 
overweging voor de samenwerking was, dat de werkgevers, c.q. onderne
mingsleidingen weigerden besprekingen te voeren, waarbij niet de grootste 
vakorganisaties van Frankrijk en Italië waren betrokken. Internationale 
fusies als tussen Fiat en Citroën onderstreepten deze noodzaak. De andere 
EVVV -vakbondscomités, waarvan die in de landbouw en het vervoer 
verder de belangrijkste zijn, wachten nog op een algemene uitspraak van 
het EVVV. 
Ook bij de EO/WV A zijn Europese afdelingen van internationale bedrijfs
takorganisaties aangesloten. Hun gewicht is echter niet groot. Dit leidde 
ertoe dat de Bouwbond NKV en drie bonden van de CFDT, werkzaam 
in de metaalsector, de chemische industrie en de voedings- en genotmid
delenindustrie, overgestapt zijn naar de algemene vakbondsinternationa
les, c.q. EVVV -vakbondscomités. In de laatste twee sectoren veroor-

Socialisme en Democratie 4 ( 1973) april 177 



zaakte dit het uittreden van de bonden aangesloten bij de Force Ouvrière. 
Bij dit alles moet in gedachte gehouden worden dat de Force Ouvrière in 
de particuliere industrie (die voor de EEG-werkzaamheden uiteraard het 
belangrijkst is) beduidend zwakker is dan de CFDT. 

De Scandinavische vakcentrales 

In grote trekken was dit het beeld van de Europese vakbeweging toen begin 
november 1971 onder auspiciën van het EVVV en de EFT A/TUC verte
genwoordigers van de Europese IVVV -vakcentrales in Oslo bijeenkwa
men ter voorbereiding van een nog in 1972 op te richten nieuwe Europese 
vakbondsorganisatie, die zou beantwoorden aan de eisen gesteld door de 
uitbreiding van de EEG. Op basis van de daar genomen besluiten zou een 
werkgroep van het EVVV en de EFT A/TUC de statuten van de nieuwe 
organisatie voorbereiden. In Oslo werd nl. een eenvoudige uitbreiding van 
het EVVV met de vakcentrales uit de tot de EEG toetredende landen niet 
wenselijk geacht, omdat met name de Scandinavische vakcentrales hun 
hechte onderlinge samenwerking wilden voortzetten en inbrengen in het 
grotere Europese geheel. 
Bovendien zou de uitgebreide EEG bijzondere verdragen afsluiten met 
Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en Finland, zodat een deelname van de 
vakcentrales uit die landen aan de nieuwe organisatie ook uit dien hoofde 
gerechtvaardigd was. In principe werd daarom overeengekomen dat de 
nieuwe organisatie open zou moeten staan voor alle democratische vak
centrales in Europa en geen formele bindingen zou moeten hebben met 
de wereldorganisaties. 
Dit laatste kwam in eerste instantie vooral de Italiaanse organisaties goed 
uit. In hun eenheidsstreven waren nl. naast de partijpolitieke onafhanke
lijkheid, de internationale verbindingen het grote knelpunt. Nog geen drie 
weken na de bijeenkomst in Oslo besloten de drie Italiaanse vakcentrales 
zich in september 1972 op te heffen, waarmee automatisch hun internatio
nale en Europese lidmaatschappen zouden vervallen, en begin 1973 een 
Italiaanse eenheidsvakcentrale op te richten die niet bij één van de wereld
organisaties aangesloten zou zijn maar wel zou kunnen toetreden tot een 
autonome Europese organisatie. 
Dit boeiende perspectief werd in de eerste helft van 1972 verstoord, toen 
bij de vervroegde algemene verkiezingen in Italië bleek dat de partijpolitie
ke onafhankelijkheid van met name deCGIL toch nog niet zo groot was. 
Volstaan werd daarom voorlopig met de oprichting van een soort overleg
orgaan tussen de drie vakcentrales. Tegelijk met het verdwijnen van het 
uitzicht op een snelle eenwording, verstomden langzamerhand ook de 
pleidooien van de CISLende UIL voor een directe toelating vandeCGIL 
tot de nieuwe Europese organisatie. 
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Veel serieuzer was de poging de EO/WV A bij de oprichting van de nieuwe 
organisatie te betrekken. Op initiatief van het NVV werden begin februari 
1972 in Den Haag oriënterende besprekingen gehouden tussen het EVVV 

. en de EO/WV A om te onderzoeken of de EO/WV A in principe bereid 
was deel te nemen aan de nieuwe Europese organisatie en wat in het be
vestigende geval de reactie van het EVVV daarop zou zijn. Aan de kant 
van de EO/WV A waren het NKV en CFDT het meest enthousiast over 
de 'Oslo-formule', terwijl het ACV en het CNV na enige aarzeling zich 
eveneens akkoord verklaarden. Later zou dit standpunt op het congres van 
de EO/WV A met grote meerderheid formeel bevestigd worden, met de 
restrictie dat de EO/WV A op enigerlei wijze bij de voorbereidingen 
betrokken zou worden. Of zoals de secretaris-generaal van de EO/WV A 
het in zijn inleiding tot het activiteitenverslag uitdrukte: 'Wij blijven geheel 
ter beschikking om te praten over alle problemen die gesteld worden door 
de oprichting, samen met anderen, van een eenheidsstructuur, maar wij 
zijn niet onvoorwaardelijk bereid om in een reeds door anderen gebouwd 
en ingericht huis onze intrek te nemen.' 
In Den Haag bleef aan EVVV -zijde de Force Ouvrière gekant tegen een 
samengaan, maar verklaarde de ABVV-vertegenwoordiger zich na enig 
tegensputteren bereid de deelname van de EO/WV A aan de nieuwe 
organisatie op positieve wijze in zijn eigen organisatie aan de orde te stel
len. Dit hoopvolle resultaat werd nog versterkt door een succesvol bezoek 
van een CFDT-delegatie aan de DGB. 
In Frankrijk zakte echter kort daarop de verhouding tussen de Force Ou
vrière en de CFDT tot ver onder het nulpunt toen de Chemiearbeidersbond 
van de Force Ouvrière overstapte naar de CFDT. De Force Ouvrière, die 
in deze gebeurtenis allerlei machinaties van de CFDT zag, reageerde 
furieus, hetgeen pregnant tot uitdrukking kwam in de woorden van zijn 
algemeen-secretaris: 'On disait que la CFDT avait abandonné toute 
référence à la morale chrétienne; elle a abandonné toute référence à la 
morale tout court' (Le Monde, 15-2-1972). Op zichzelf was deze ontwik
keling nog niet onheilspellend voor het samengaan op Europees niveau. 
In een aantal sectoren was immers ook al gebleken dat de Force Ouvrière 
niet over een veto tegen toelating van de CFDT beschikte. 

De gang van zaken in België 

De ontwikkeling in Belgiëwas in deze veel belangrijker, zo niet doorslagge
vend. Dat daarbij de nationale verhoudingen een grote rol zouden spelen 
kwam treffend tot uiting in de volgende zinsneden uit een officiële voor
bespreking van het congres van de Algemene Centrale, de allergrootste 
bond van het ABVV: 
'Deze neiging van de christelijke vakbeweging om op samenwerking aan 
te sturen waar onze organisaties sterk staan en van geen gemeenschap-
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pelijke actie te willen horen daar waar zij sterker zijn, vinden wij terug op 
Europees niveau ... Deze Christelijke Europese Vakbeweging dringt aan 
op de oprichting van één enkele Europese vakbeweging, dit om haar 
minoritaire positie in Europa te verhelen. Ter zelfder tijd echter verklaart 
het ACV in België zich sterk aan het pluralisme te houden en wil het van 
geen organische samenwerking tussen de vakbonden in België weten. Dat 
is toch geen eerlijk spel! Voor wat een toestand zullen we geplaatst staan 
als we op Europees niveau in één verbond gaan zetelen met organisaties 
die ons in eigen land bekampen? Hoewel we voorstander zijn en blijven 
van een eenheidsvakbeweging, menen we dat vooraleer tot dat uiteindelij
ke doel te geraken, er nog zeer veel hindernissen zullen moeten overwon
nen worden. Hoewel de toestanden enigszins anders kunnen liggen in de 
ons omringende landen, is bij ons de tijd daartoe nog niet gekomen' (De 
Werker, weekblad van het ABVV, 6-5-1972). Het was dan ook niet ver
wonderlijk dat het ABVV ervoor ging pleiten dat eerst met de EFT A/TUC 
tot een principe-overeenstemming over de ontwerp-statuten van de nieuwe 
organisatie gekomen zou worden, alvorens met anderen (de EO/WV A én 
de CGT/CGIL) verder gepraat zou worden. 

Een andere factor die belemmerend werkte op een deelname van de EO/ 
WV A aan de oprichtingsvoorbereidingen waren de mondiale ontwik
kelingen. Allereerst waren er moeilijkheden tussen het IVVV en het WV A 
bij de verkiezingen voor de Bestuursraad van de Internationale Arbeidsor
ganisatie. Het WV A had zich in dat verband verenigd met het WVV en 
een aantal andere organisaties in een poging de sterk monopoloïde positie 
van het IVVV in de Bestuursraad te doorbreken. 
Ongeacht wie het gelijk aan zijn zijde had, beïnvloedde dit met name ook 
de houding van de EFT A/TUC tegenover een onmiddellijk samengaan met 
de EO/WV A. In vrijwel alle landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
is de christelijke vakbeweging immers een onbekend verschijnsel, terwijl 
nog geen ervaring met de noodzaak tot samenwerking binnen de EEG was 
opgedaan. Verder bleek tijdens het !VVV-congres begin juli 1972 in 
Londen, dat de niet-Europese vakbeweging, daarin gesteund door de 
Force Ouvrière ernstige bezwaren had tegen het feit dat de nieuwe Europe
se organisatie geen onderdeel van het IVVV zou worden. Hoofdmotief 
voor deze houding was de angst dat een autonome Europese organisatie 
onvermijdelijk als concurrent van het IVVV zou gaan optreden, dat de 
aandacht steeds meer op de EEG gericht zou worden (en niet op de ontwik
kelingslanden) en dat dit op den duur het einde van het IVVV zou beteke
nen. Onuitgesproken, maar wel sterk voelbaar, was het wantrouwen, dat, 
wanneer de nieuwe organisatie toegankelijk zou worden voor niet-IVVV
leden (zoals de EO/WV A) op den duur ook communistische organisaties 
er deel van zouden uitmaken. 
De Europese IVVV -leden brachten tegen deze bezwaren in dat zij het 
IVVV altijd krachtig hadden gesteund en dat zij dat ook in de toekomst 
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zouden blijven doen. Zij betoogden dat de uitdaging die de EEG vormt 
een adequate organisatiestructuur vergt, waarbij een onderschikking aan 
het IVVV niet past. Juist een effectieve invloed op de Europese politiek 
zou een belangrijke bijdrage kunnen betekenen aan de oplossing van de 
problemen der Derde Wereld. Zij wezen statutaire banden met het IVVV 
af, omdat dan de deur voor mogelijke deelname van andere dan !VVV
organisaties dichtgegooid zou zijn. In Londen bleven de standpunten lijn
recht tegenover elkaar staan en werd de hele kwestie voor verdere discussie 
verwezen naar het IVVV -bestuur. 

In theorie was er op dat moment nog steeds de mogelijkheid de EO/WV A 
bij de oprichting van de nieuwe organisatie te betrekken. Door al deze 
ontwikkelingen werd er echter, ondanks tegenkanting van het NVV, de 
voorkeur aan gegeven eerst de uitkomsten van een na de moeilijkheden 
in de Internationale Arbeidsorganisatie overeengekomen gesprek tussen 
het IVVV en VW A op mondiaal niveau, waar de onderlinge problemen 
nog veel hoger opgestapeld liggen, af te wachten, hetgeen in feite neer
kwam op een afwijzing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de 
laatste fase van de voorbereidingen besloten werd de deelname aan het 
oprichtingscangres te beperken tot de IVVV -organisaties in Europa. Wel 
werd in de statuten vastgelegd dat democratische vakcentrales tot de 
nieuwe organisatie kunnen toetreden en werd ervoor gewaakt dat er geen 
referenties aan het IVVV in zijn opgenomen. Volstaan wordt met de 
constatering in de preambule dat de oprichters allen lid zijn van het IVVV. 
Wat betreft de betrekkingen met het IVVV is een compromis gevonden 
in de regeling dat de secretaris-generaal van het IVVV de vergaderingen 
van de nieuwe Europese organisatie desgewenst kan bijwonen en om
gekeerd de secretaris-generaal van de Europese organisatie de IVVV
vergaderingen. Afgesproken werd deze regeling per briefwisseling vast te 
leggen. 
Hadden deze problemen met het IVVV voor wat vertraging in het oprich
tingsproces gezorgd, ook andere ontwikkelingen werkten daaraan mee. De 
negatieve uitslag van het Noorse referendum en de evolutie in de TUC
houding van een afwijzing van de EEG omdat de voorwaarden te zwaar 
waren naar een principiële afwijzing, deden bij de DGB en het NVV twijfel 
ontstaan of de nieuwe organisatie wel voldoende aandacht aan EEG
problemen zou schenken. De DGB ging zelfs zo ver zich af te vragen of 
het niet beter was het EVVV te handhaven en open te stellen voor de vak
beweging uit de toetredende landen. De Britse TUC en het Deense vakver
bond reageerden hier zeer afwijzend op. Uiteindelijk werd als oplossing 
bereikt dat in de preambule naast algemene Europese problemen ook de 
EEG (en de EVA) speciaal genoemd worden als taakgebieden van de 
nieuwe organisatie. Voor deze specifieke gebieden is voorzien in een stem
recht dat uitsluitend toevalt aan de organisaties uit de betrokken landen. 
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Integratie dwingt tot samenwerking 

Het oprichtingscangres van het nieuwe Europees verbond van Vakvereni
gingen heeft begin februari 1973 in Brussel plaatsgevonden. Tijdens dit 
congres werd aan deze naam de voorkeur gegeven boven handhaving van 
de naam EVVV, omdat daarmee nog eens duidelijk gemaakt zou worden 
dat niet-IVVV -organisaties eveneens deel van deze Europese organisatie 
zouden kunnen uitmaken. De supra-nationale elementen van het oude 
EVVV, nl. besluitvorming bij tweederde meerderheid van stemmen en 
geïntegreerde deelname van de Europese vakbandscomités aan de EVVV
werkzaamheden, vinden we terug in de nieuwe organisatie. Verder krijgt 
het Europees Verbond van Vakverenigingen de beschikking over een sterk 
secretariaat. Dat is nodig ook, omdat de taken die wachten veelvuldig zijn. 
Allereerst dient organisatorisch gestalte te worden gegeven aan het nieuwe 
verbond. Daarnaast moet zo spoedig mogelijk klaarheid in de betrek
kingen met de andere Europese vakbandsorganisaties komen. 
De fusie op Europees niveau met de organisaties van de EO/WV A, die 
begin vorig jaar zo nabij leek, zal voorlopig wel van de baan zijn. De bereid
heid aan de zijde van de EO/WV A om daaraan mee te werken zal door 
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar enige deuken hebben gekregen. 
De Europese !VVV-organisaties zullen van hun kant niet erg bereid zijn 
een nogal moeizaam in elkaar getimmerde structuur weer ter discussie te 
stellen. 
Met betrekking tot het verbindingsbureau CGT/CGIL zal de nieuwe 
Europese organisatie zo spoedig mogelijk moeten besluiten tot het aankno
pen van werkcontacten en het toelaten tot de werknemersgroep van het 
ESC. Nu de Britse TUC zelfs zo ver is gegaan aan zijn principiële afwijzing 
van de EEG een boycot voor ten minste één jaar van de raadgevende 
organen van de EEG te verbinden, en daarmee de werknemerspositie in 
die organen te verzwakken is er geen redelijk argument meer om deelname 
aan de werknemersgroep noglanger te ontzeggen aan de CGT en de CGIL. 
Op het politieke vlak zal de organisatie het juiste evenwicht moeten vinden 
in de taken die gesteld worden. Daarbij zal de EEG-problematiek een 
prioritaire plaats moeten innemen; anders moet gevreesd worden dat het 
zwaartepunt van de vakbewegingsactiviteiten in EEG-verband van de 
Europese organisatie naar de werknemersgroep van het ESC zal verschui
ven. Aangezien het ESC slechts één van de kanalen is die de Europese vak
beweging bij de beïnvloeding van het Europese beleid ter beschikking 
staat, zou een dergelijke ontwikkeling te betreuren zijn. 

Het werkprogramma dat tijdens de Topconferentie voor de EEG is op
gesteld, betekent immers ook voor de Europese vakbeweging een aanzien
lijke uitdaging. 
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Reactie op de brief van Van Walsurn (I) 

Ds. J. J. Buskes 

Voor mij hoeft het niet meer 

'Ik breek met de PvdA, omdat ik daarin op fundamentele punten on
voldoende van mijzelf terugvind', zegt Van Walsurn aan het einde van zijn 
brief aan Van der Louw. Zijn bedanken voor de partij is dus niet zo maar 
een bedankje. Het is een breken met de partij niet vanwege een gevodsma
tig onbehagen, maar op grond van wel doordachte motieven, die Van 
Walsurn in zijn brief aan heel de partij en alle politiek geïnteresseerden 
voorlegt. 
De laatste jaren hebben vele vooraanstaanden, die sinds de oprichting lid 
waren, voor de partij bedankt. Sommigen hebben publiekelijk rekenschap 
van hun heengaan gegeven. Hun heengaan, zelfs niet dat van Drees Sr., 
heeft mij niet zo te denken gegeven als dat van Van Walsurn. Niet zozeer, 
omdat de wijze, waarop hij bedankte en rekenschap aflegde, voor mijn 
besef stijlvoller was dan die waarop de anderen het deden, als wel omdat 
wij beiden als lid van een christelijke politieke partij begonnen, meele
vende leden van de Hervormde Kerk en in geloofsovertuiging aan elkaar 
verwant zijn. 

Evenals Van Walsurn vind ik op het ogenblik in de PvdA op fundamentele 
punten onvoldoende van mijzelf terug. Men vraagt mij wel eens, of ik nog 
altijd lid van de partij ben. Op die vraag antwoord ik in de regel: 'Ja, bij 
gebrek aan beter'. In deze vijf woorden breng ik dan zonder nadere moti
vering mijn onbehagen t.o.v. de PvdA en de gehele politieke situatie in 
Nederland tot uitdrukking. Gevoelsmatig gezegd: ik kan er niet warm voor 
lopen, het doet mij weinig of niets! 
Zoals er voor mij een al groter wordende afstand bestaat tussen wat de kerk 
op zondag gelooft, belijdt en predikt en onze bestaanswerkelijkheid van 
maandag tot zaterdag, zo is er voor mijn besef ook een steeds breder en 
dieper wordende kloof tussen het politieke bedrijf in Nederland en de 
wereld, waarin wij leven. Ik zeg dit niet als toeschouwer. Dan heb je 
gemakkelijk praten. Ik zeg het, zowel wat de kerk als de politiek betreft, 
als deelnemer. Gemakkelijk praten wordt mij niet toegestaan, omdat ik 
mij met mijn kerk en mijn politieke partij in een crisissituatie bevind, die 
veel ingrijpender is dan de meesten (ik zelf inbegrepen) vermoeden. 

Van Walsurn is huiverig voor elke vorm van radicalisme en heeft daarom 
bijv. grote bezwaren tegen de geestesgesteldheid, die zich in het laatste 
verkiezingscangres nagenoeg ongeremd kon uitleven. Dat congres werd 

Socialisme en Democratie 4 (1973) april 183 

I 
I 
I 



geheel in de hoek van het radicalisme gedrukt. Ik meen te begrijpen wat 
hij bedoelt, benader echter de situatie vanuit een andere gezichtshoek en 
wei die van de fundamentele politieke crisis, waarin wij verkeren. De el
lende is m.i. niet, dat de partij onder de druk van de linkervleugel radicaal 
of te radicaal aan het worden is, maar dat ze te weinig radicaal of helemaal 
niet radicaal meer is, waarmee ik zeggen wil, dat zij niet doorstoot tot de 
wortel (radix) en daarom niet in staat is, de woorden te spreken en de daden 
te doen die corresponderen met de situatie, waarin de wereld en in samen
hang met de wereld ons land verkeren. 
Beseffen wij wel, dat er tienduizenden in ons land zijn, die waarachtig niet 
politiek onverschillig zijn, maar die van het huidige politieke bedrijf niet 
koud of heet worden? Het staat hun alleen maar tegen. Ze hebben bij de 
laatste verkiezing hun stem uitgebracht, maar het hakketakken, het touw
trekken, het manipuleren, het schuiven met stukken op het politieke 
schaakbord, om elkaar een pion afhandig te maken, vinden ze miezerig 
en belachelijk, omdat ze niet meer kunnen ontdekken, dat het in dit spel 
om de koning te doen is, en langzamerhand gaan geloven, dat ook de 
vooraanstaande politici het besef zijn kwijt geraakt, dat het inderdaad om 
de koning en niet uitsluitend om een paar pionnen gaat. Dat geldt van alle 
partijen. Wat zich op het verkiezingscangres van de ene op de andere dag 
afspeelde was toch zonder meer een farce. Ik zou dit congres niet noemen, 
wanneer ik het niet als vele anderen als een symptoom zag. Op de ene dag 
een radicalisme, dat op de volgende dag een schijnradicalisme bleek te zijn: 
een kretenpolitiek. Hetzelfde geldt van wat Van Walsurn karakteriseert 
als 'de starre houding voor de verkiezingen en de pretentievolle opstelling 
daarna'. Dit congres (met al wat er zich rondom afspeelde en met al wat 
er voor en na de verkiezingen het gevolg van was) was voor mijn besef meer 
heilloos kinderspel dan heilzaam mannenwerk, in feite een uiting en een 
illustratie van een politieke machteloosheid, die niet alleen voor de PvdA 
en D66 maar ook voor de KVP, de AR, de CHU en DS70 kenmerkend 
is en die samenhangt met de fundamentele politieke crisis, waarin wij ons 
bevinden. 
We modderen maar wat aan. Dit is geen verwijt mijnerzijds. Ik constateer 
alleen het feit en zou willen, dat wij alles op alles zetten om er achter te 
komen, hoe dit alles zo gekomen is. 
De kracht van de oude socialisten was - dat was voor mij al, toen ik nog 
niet bij hen hoorde, het boeiende -, dat ze een visie en een doelstelling 
hadden - laten we zeggen: het socialisme -,maar tegelijk diep doordron
gen waren van het besef, dat het veranderen van de maatschappij niet 
mogelijk is zonder een voorafgaande analyse van de sociaal-economische 
verhoudingen in hun historische ontwikkeling. 
Nu weet ik natuurlijk heel goed, dat de oude beweging veel mee had. De 
bestaande partijverhoudingen hadden zin en sloegen ergens op, terwijl ze 
op het ogenblik verouderd en daarom weinig zinvol, zo niet zinloos zijn 
en vrijwel nergens meer op slaan. 
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De problemen, waarmee de partijen te maken hadden (ik noem slechts: 
de achturendag, het algemeen kiesrecht, het vrouwenkiesrecht, het school
vraagstuk, de emancipatie van bepaalde volksgroepen) waren binnen de 
grenzen van ons land oplosbaar. Behalve met het vraagstuk van bewape
ning of ontwapening en dat van Indië (maar zelfs daarvan ben ik niet zeker, 
Nederland was neutraal en ook deze vraagstukken droegen een nationaal 
karakter) bleven wij met al onze problemen binnen de grenzen van ons 
land. Dat is nu totaal anders. Een uitsluitend nationale politiek is een 
volstrekte onmogelijkheid geworden. Wij zijn een deel van Europa gewor
den en Europa een deel van de wereld. Nationale politiek is alleen mogelijk 
als wereldpolitiek. Wij hebben deze ontwikkeling eenvoudig niet bij kun
nen houden. Slechts enkelen hebben er oog voor. Ik denk aan Mansholt. 
Die wordt niet moe ons op het hart te binden, dat de werkelijkheid van 
nu en de toekomst nieuw zijn, dat die werkelijkheid nog politiek vertaald 
moet worden en dat dit pas kan gebeuren, als een groep mensen een heel 
nauwkeurige en een heel realistische analyse van deze werkelijkheid heeft 
gemaakt. Het gaat hem om een politieke vertaling van een nieuwe visie 
op de maatschappij. En dus gaat het hem om een andere politiek, maar 
die is in Nederland gezien de partijverhoudingen niet mogelijk. Er kan niet 
gebeuren wat gebeuren moet. De partijpolitieke verhoudingen zijn vast
gelopen. 
Met enige aarzeling noem ik ook Bas de Gaay Fortman. Datzovelenop 
de PPR gestemd hebben, zit toch voor een deel in het niet te loochenen 
feit, dat ze bij Bas de Gaay Fortman een visie menen te ontdekken, die 
ze bij de andere partijen niet ontdekken. Met aarzeling, zei ik, omdat naar 
mijn overtuiging die visie wat in de lucht hangt, te weinig doordacht en 
gefundeerd is. De heel nauwkeurige en realistische analyse, waarover 
Mansholt spreekt, ontbreekt. 
In onze partij hebben we vele deskundigen, die zich van de noodzakelijk
heid van de analyse bewust zijn. Maar deze deskundigen, voor wie ik veel 
respect heb, werken te veel op zichzelf. Ze weten van iets zo ongeveer alles, 
maar van alles weten ze weinig en soms niets. Ze werken te weinig in team
verband en dat is noodzakelijk, indien onze partij in haar geheel als 
politieke partij een verantwoorde analyse wil geven en op grond van die 
analyse vanuit haar visie en doelstelling wil afkomen van haar door haar 
verbondenheid met D66 steeds sterker wordend pragmatisme op de korte 
baan. 

In verband hiermee is wat Van Walsurn over de democratie zegt van groot 
belang. Ik weet heel goed, dat de molens van de democratie langzaam 
malen en dat bij de welhaast niet bij te houden ontwikkelingen besluit
vorming langs democratische weg een uiterst moeilijke en moeizame zaak 
is. Een uitsluitend politieke democratie is ontoereikend voor de opbouw 
van een menselijke samenleving. Ze blijft een formele en steriele zaak 
indien zij niet gevuld wordt door een sociale en economische democratie. 
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Hier liggen taken voor een socialistische partij, die niet met kreten zijn op 
te lossen. Werk voor jaren. 

Wat Van Walsurn zegt over vrijheid heeft met wat hij zegt over democratie 
niet iets maar alles te maken. Ook vrijheid is op zich een formeel begrip. 
Vrij waarvan? Vrij waartoe? Vanuit mijn geloofsovertuiging sta ik met Van 
Walsurn wantrouwend tegenover de autonome mens en kan ik met hem 
al evenmin enthousiast zijn over de mondige mens. Daarom ben ik demo
craat (trouwens evenzeer socialist). Niet vanuit een idealistische maar 
vanuit een realistische mensbeschouwing (de mens met zijn mogelijkheden 
en onmogelijkheden). Het gaat in het democratisch-socialisme om de vrij
heid van de mens, zoals wij die kennen, juist daarom om een begrensde 
vrijheid. Wij hebben normen en geestelijke waarden nodig, zullen wij als 
mensen met onze mogelijkheden en onmogelijkheden waarlijk samen-le
ven. 

Ook wat Van Walsurn over de macht zegt vloeit voort uit wat hij over de 
vrijheid zegt. Democratie betekent gedeelde verantwoordelijkheid en 
daarom ook gedeelde macht. Met Van Walsurn acht ik het bedenkelijk -
in strijd met wat wij onder democratie verstaan - dat politieke partijen 
de leden van hun partij in de vertegenwoordigende lichamen van bindende 
instructies voorzien en soms zelfs tot aftreden dwingen onder pressie van 
actiegroepen. Concreet: de leden van de Tweede Kamer zijn volksverte
genwoordigers en geen mandatarissen van hun partij. Zij zijn niet door een 
partij maar door het volk gekozen. Slechts een klein percentage van de kie
zers is bij een partij aangesloten. Het heeft op het doen en laten van een 
partij geen rechtstreekse invloed. Democratie betekent in politiek opzicht 
de afwijzing van dictatuur en anarchie, in sociaal opzicht de afwijzing van 
communisme en kapitalisme. Dictatuur en communisme betekenen col
lectivisme. Anarchie en kapitalisme betekenen individualisme. Democra
tisch-socialisme betekent niet het zoeken van een tussenweg, maar een 
poging boven deze tegenstellingen uit te komen. Daarom is democratisch
socialisme voor alles cultuurpolitiek, het opbouwen van een gemeenschap 
van mensen, die menselijk met elkaar samen-leven. 

Verreweg het belangrijkste voor mij is wat Van Walsurn over de deconfes
sionalisering zegt. 
Wat mijzelf betreft ben ik nooit een voorstander van het personalistisch
socialisme geweest, omdat ik elke gedachte van socialisme als een levens
en wereldbeschouwing, een geloof, een ideologie afwijs. Het socialisme, 
dat mij voor ogen staat is een zakelijk socialisme. Dit betekent voor mij 
echter allerminst, dat politiek niets te maken zou hebben met ons geloof 
of onze levens- en wereldbeschouwing. Voor de één kan dat het christelijk 
geloof, voor de ander het humanisme, voor nog weer een ander het 
marxisme zijn. Maar een zakelijk socialisme zonder geestelijke achter-
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grond, een dus uitsluitend programmatisch socialisme, moet wel steeds 
meer gaan lijden aan bloedarmoe. Nu denk ik aan de PvdA. De Werk
gemeenschappen werden opgeheven. Wij hebben geen dagblad meer, 
waarin zowel de culturele als geestelijke vragen aan de orde komen. De 
laatste jaren wordt weinig of in het geheel niet over de geestelijke achter· 
gronden van het socialisme gesproken. Wij zijn welhaast allen aangetast 
door het proces van de secularisatie, zózeer, dat wij niet in de gaten heb
ben, dat de secularisatie langzaam maar zeker ontaardt in secularisme. 
In de vorige eeuw zei de allang vergeten prof. Martinus des Amorie van 
der Hoeven: 'Werp een edele hartstocht in de ziel ons volk ... '. Persoonlijk 
zou ik andere woorden kiezen, maar dat is in dit verband onbelangrijk. 
Van die edele hartstocht ontdek ik zo bitter weinig. Er wordt geen wezen
lijk beroep op ons gedaan. Een beroep, dat mij raakt in mijn bestaan als 
mens en mijn geweten wekt. Een Neerlandicus, die voor de partij bedank
te, schreef: 'Ik merkte, dat de gedachtenwereld van de PvdA buiten het 
domein van sociaal-economisch leven vlak en ondiep bleef. De politieke 
aard van de mens en de specifiek politieke aspecten van het menselijk 
samenleven worden daar niet voldoende onderkend. Zeer waarschijnlijk 
is deze blindheid zelfs burgerlijk-Hollands, het sociaal-economisch pro
bleem zuigt te veel aandacht op'. We zijn niet voldoende gewapend tegen 
de neiging tot radicale verburgerlijking, die ook ons als socialisten bedreigt. 
Het gevolg is, dat de wezenlijke politieke vragen van onze tijd en onze 
wereld op de achtergrond raken en pro memorie worden uitgetrokken. 
In feite wordt er meer een beroep op onze belangen gedaan dan dat er een 
edele hartstocht in onze zielen wordt geworpen. Dr. Dippel schreef al 
vijftien jaar geleden, teleurgesteld, over de PvdA als een VVD voor de 
kleine man. We weten niet meer van een politiek van bloed, zweet en 
tranen. We lijden niet meer aan de spanning tussen droom en daad (Hen
riëtte Roland-Holst), omdat we het dromen hebben verleerd. Wie durft 
er nog een teruggang in materiële welvaart verdedigen ter wille van de 
droom, die in daad moet worden omgezet? 

De oude SDAP zal ik niet romantisch veridealiseren. Wel staat het voor 
mij vast, dat de oude socialisten een doel voor ogen hadden en door een 
ideaal bezield werden. Ze zongen ervan: 'Dit is het doel, waarnaar wij stre
ven, dit is ons heilig ideaal'. Dat komt niet meer terug. Maar nu de wezen
lijke problemen wereldproblemen zijn, heeft socialisme, dat vrijwel uitslui
tend een nationaal karakter draagt, geen toekomst, omdat er geen wezen
lijk doel is, om van een heilig ideaal maar te zwijgen. Dat hebben mannen 
als Willy Brandt en Heinemann begrepen. 
Ik pleit niet voor een gevoelssocialisme, ook niet voor een religieus socialis
me, maar voor een zakelijk verantwoord en geestelijk gefundeerd socialis
me. Wij zullen al het intellect, waarover wij beschikken nodig hebben. 
Maar wanneer we steeds meer aan geestelijke bloedarmoe gaan lijden, zal 
al dit intellect ons niets opleveren. Dan zullen de belangen onze hele 
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beweging gaan beheersen en zullen wie eens de verworpenen der aarde 
waren uitsluitend belanghebbers worden, die eerder te hoop lopen als het 
gaat om de verhoging van hun vakantietoeslag of de laatste loonronde dan 
dat zij bereid zijn het welzijn te laten prevaleren boven de welvaart en de 
solidariteit met het driekwart van de wereld, dat honger en gebrek lijdt, 
boven de hun aangeraakte begeerte naar een zo groot mogelijk aandeel 
in het nationale inkomen. Kloos heeft hierover bij verschillende gelegen
heden behartenswaardige dingen gezegd. Mansholt niet minder. Ik merk 
er echter weinig van, dat hun woorden weerklank vinden. Ze verwaaien 
in de wind van onze consumptiemaatschappij, die al meer produceert, 
zonder dat gevraagd wordt, of die produktie zin en doel heeft. 

Anders dan Van Walsurn bedank ik niet voor de PvdA, al kan ik zijn 
bedanken zeer wel begrijpen. Het is echter voor mijn besef geen oplossing. 
Voor splinterpartijen voel ik niets, al kan ik ook begrijpen, dat velen, die 
eens met veel verwachting voor de PvdA kozen bij de laatste verkiezingen 
op de PPR hebben gestemd. In mijn onmiddellijke omgeving zijn er dat 
velen. Ik blijf dus lid van de PvdA, maar bij gebrek aan beter en momenteel 
met weinig verwachting. 
Het gehele politieke bedrijf lijdt aan geestelijke bloedarmoe. Wat voorbe
zieling gaat er in christelijke kring van Biesheuvel uit? Maar dat is een 
probleem voor de AR. Ik zit in de PvdA en de progressieve concentratie. 
Wat voor bezieling gaat er uit van Den Uyl en Van Mierlo? Ik twijfel niet 
aan hun intellect, maar van het verband tussen dit intellect en wat ik liever 
niet een edele hartstocht maar een geestelijke achtergrond noem, ontdek 
ik weinig of niets. En al het gemanipuleer rondom de samenstelling van 
een kabinet gaat aan mij voorbij als een onwezenlijke en daarom oninteres
sante zaak, die nergens op slaat. Intussen wordt de kloof tussen het ene 
kwart van de wereld met zijn rijkdom en het overige driekwart van de 
wereld met zijn armoe steeds groter. Intussen schudden de drie wereld
machthebbers elkaar glimlachend de hand en laten kleine volken onder 
tafel terecht komen ten bate van hun eigen machtspositie. Intussen gaan 
de racisten in Zuid-Afrika, Rhodesië en de Verenigde Staten hun gang. 
Ook de kleinere machthebbers in Spanje, Portugal en Griekenland. Met 
het probleem van oorlog en vrede, het vraagstuk van de wereldrijkdom 
en wereldarmoe, de rassendiscriminatie schieten we weinig op. De Club 
van Rome nemen we nauwelijks au serieux. Van een weldoordachte 
cultuurpolitiek (eerst de mensen en dan de dingen) merken we niet veel. 
In ons land vechten we om zaken, die bijzaken zijn, wanneer we ze vergeJij
ken met wat momenteel de hoofdzaken zijn. 
Geestelijke bloedarmoe en geestelijke machteloosheid. Ik maak geen ver
wijten, constateer slechts en tracht uitdrukking te geven aan de politieke 
gelatenheid en onverschilligheid van velen, die in een verantwoorde en be
zielde politiek meer dan ooit geïnteresseerd zijn, maar evenals ik weinig 
of geen interesse hebben voor de steriele en uitziehtsloze politieke strijd 
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in Den Haag. Als het in ons land politiek blijft gaan zoals het de laatste 
jaren gaat, hoeft het voor mij niet meer. 
De lezers van S & D moeten het maar goed vinden, dat dit verhaal geen 
happy end en geen stichtelijk slot heeft. 
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Reactie op de brief van Van Walsurn (II) 

L. H. Ruitenberg 

Afscheid van Van Walsom 

Mr. G. E. van Walsum, oud-burgemeester van Rotterdam, heeft in een 
brief aan PvdA-voorzitter André van der Louw meegedeeld te bedanken 
als lid van de Partij van de Arbeid. Hij maakte dit besluit pas na de verkie
zingen bekend. De brief is in NRC/Handelsblad gepubliceerd. Wij kennen 
dus de motieven van Van Walsum. Die komen, kort samengevat, hierop 
neer: hij kan zich onvoldoende terugvinden in deze partij. De partij, die 
hij in 1945/'46 mede heeft opgericht. 
In ons blad* passen over dit afscheid enige opmerkingen. Van Walsurn 
heeft immers aan ons blad, in de tijd toen hij nog journalistiek actief was, 
hartelijk meegewerkt. 
In de eerste plaats willen wij Van Walsurn danken. Wij leven snel, en de 
jonge generatie is, zo schijnt het, anti-historisch. Toch dient niet vergeten 
te worden, dat Van Walsum, tijdens de Tweede Wereldoorlog veertiger 
geworden, secretaris van de CHU, oud-hoofdredacteur van het toen nog 
CH dagblad De Nederlander, met grote kracht en diepe innerlijke overtui
ging medegewerkt heeft aan de vormgeving van een moderne progressief
democratische partij, die op een andere, nl. niet-frustrerende manier zou 
omgaan met de christelijke geloofsgoederen en die tevens het essentiële 
van de democratisch-socialistische beweging in zich zou opnemen. 
Daardoor vervreemdde hij zich van een aantal van zijn politieke vrienden 
en koos hij voor een groep, waaronder (noodzakelijk) velen waren, die 
vreemd tegenover hem stonden en hem misschien wel vreemd bleven, maar 
met wie hij een stuk politiek wilde verwerkelijken, dat gerechtigheid en 
vrijheid gestalte gaf. Hier opsommen wat Van Walsurn allemaal in partij
verband gedaan heeft, weiger ik. Dat zou op een necrologie lijken. Alleen 
wil er ik erop wijzen, dat hij de man was, die de Protestants-Christelijke 
Werkgemeenschap in de PvdA jarenlang geleid heeft. Hij gaf binnen de 
partij dit verband zijn gezicht en gewicht. 
De vriendschappen, daar gelegd blijven voor het hele leven van waarde. 
In de tweede plaats: dit bedanken mag niet tot enige bitterheid leiden. 
Wél tot zelfonderzoek. Het bedanken van Van Walsum, bepaald geen 
impulsief man, bovendien thans zonder begeerte een politieke rol te 
spelen, moet ons wat te zeggen hebben. Het wil mij voorkomen, dat de 
diepste vervreemding, die bij Van Walsurn (en niet alleen bij hem) ten aan
zien van de PvdA plaatsgevonden heeft, gelegen is in het feit, dat bij de 

*Dit artikel verscheen eveneens in Tijd en Taak van 27 jan. (redactie). 
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veranderingen, die de PvdA ondergaan heeft, diepere bezinning ont
broken heeft. Die veranderingen waren eruptief en hadden onredelijke bij
verschijnselen. Maar dat niet alleen. 
De reden, waarom Van Walsurn en de zijnen kozen voor de PvdA was 
gelegen in de 'doorbraak', en daarbij ging het niet om neutraliteit ten aan
zien van wereldbeschouwelijke zaken in politicis. Het ging er zelfs niet al
leen om de motieven tot socialisme van christen-medestanders te honore
ren. Het ging er vooral om de gezichtspunten, die de christen laat gelden 
bij het omgaan met de dingen, ook met de dingen van de politiek, méé 
te betrekken in de besluitvorming van de gehele partij. En dit ook in de 
wijze van optreden en presenteren van de politiek. 
In de drift naar verandering, in de verschuiving van de wenselijk te achten 
duidelijkheid naar de neiging om polarisatie op ideologische wijze te 
hanteren werd de stem van hen, die daarover ongelukkig waren, nauwelijks 
gehoord. Mede, omdat de mogelijkheid om in zo'n proces aan het woord 
te komen, uiterst gering is. 
En tegen de achtergrond - derde opmerking - van dit verschijnsel kan 
dan een reeks van politieke geschilpunten een vervreemdend effect heb-

ben. 
Die politieke geschilpunten zijn bekend. Wij hebben er in ons land veel 
en uitvoerig over geschreven. Het is de starheid tegenover een coalitie 
met de KVP en tegelijkertijd de vlotheid van wat dan democratisering heet; 
het is het over-moraliseren in de buitenlandse politiek en het ont-moralise
ren van het dagelijks leven. D.w.z. tegenover de NATO gedragen wij ons 
als een gereformeerde ouderling van vroeger jegens de zonde en tegenover 
het abortus-probleem als mensen, die vinden dat alles mag. De wijzigingen 
in politieke standpunten en politiek beleid zijn op zichzelf discutabel. In 
een reguliere discussie, waarbij werkelijk hoor en wederhoor is toegepast, 
kan veel aanvaard worden. Maar als dat gebeurt in een sfeer, waarin 
argumenten projectielen worden, die dodelijk voor de ander zijn, dan gaat 
er geen wervende kracht uit op hen, die de fundamentele vragen achter 
de standpunten willen verwerken. 
Het afscheid van Van Walsurn is een aanleiding om de vraag te stellen, 
of wij onze methode van discussiëren, van voorbereiden, van luisteren niet 
moeten herzien. 
Ik heb er geen enkele behoefte aan te zeggen, dat ik Van Walsums besluit 
onjuist vind. Het is zijn besluit. Hij vindt het juist. En hij heeft dat besluit 
bepaald niet impulsief genomen. Hij heeft daarbij recht op ons respect. 
Ik heb evenmin de neiging om uiteen te zetten, waarom ik, ondanks het 
begrip, dat ik voor het besluit van Van Walsurn op kan brengen, geen 
seconde overweeg een dergelijke afscheidsbrief aan Van der Louw te 
schrijven. Alleen dit: het is werkelijk geen hondetrouw, veeleer een zekere 
gedistantieerdheid, die mij de huidige PvdA doet aanvaarden. En met 
gedistantieerdbeid bedoel ik het besef van het procesmatige, dat zich niet 
laat fixeren door de gebeurtenissen van het moment. De standpunten en 
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de leuzen van het moment zijn in dat proces begrepen. En in dat proces 
naar een democratisch-socialistische samenleving wil ik staan. Niet alleen, 
omdat ik geen enkel ander alternatief zie, maar ook, omdat ik het juist 
acht in diepere zin. Maar ja, dat is mijn houding, en ik weet, dat die anderen 
niet zal overtuigen. Ik weet ook te goed, dat niemand voor anderen 
fundamentele beslissingen kan nemen. 
Dit alles wilde ik, in verbondenheid met Gerard van Walsum, bij zijn 
afscheid van de PvdA publiekelijk zeggen. Met gevoelens van dankbaar
heid en blijvende vriendschap. 

192 Socialisme en Democratie 4 (1973) april 



L. van der Putt 

Rechtshulp en socialisme 

a. Rechtshulp als marktartikel 

De behoefte aan snelle en goedkope rechtshulp blijkt uit het toenemend 
aantal rechtshulpinstanties. Is rechtshulp in alternatieve vorm geboden een 
'nieuw' produkt, waarvan de afzet wordt bepaald door de klassieke wet 
van vraag en aanbod? Alternatieve rechtshulp is immers goedkoper, dan 
het gangbare produkt van advocatenkantoren en in sommige gevallen van 
prijsbewuste notarissen. Het risico voor de cliënt is evenwel groter, daar 
meerdere malen is gebleken dat de kwaliteit van de geboden hulp op een 
laag niveau ligt en dat de verantwoordelijkheid van de hulpverlener zich 
veelal niet verder uitstrekt dan een eerste contact en het (vrijblijvende) ad
vies. Door specialisering, studie en ervaring - de advocaat zal de boer op 
moeten -, subsidies en de instelling van een wettelijk verplichte volksver
zekering tegen juridische bijstand door advocaten, moet het technisch 
mogelijk zijn de bestaande mogelijkheden -advocatuur, notariaat, Relea
se, ombudsteams etc. - zodanig in te richten, dat de cliënt ten volle 
bediend wordt al naargelang zijn smaak en voorkeur: de directeur naar de 
advocaat, de kraker naar Release. 
Zo heeft ieder zijn zin: de maatschappelijke verhoudingen zullen niet 
drastisch gewijzigd worden; aan de bestaande juridische pluimveestapel is 
enkel een nieuw rose kuiken toegevoegd, dat wel eens lastig tegen het gaas 
opspringt, maar zich overigens kiplekker voelt. Veel gevestigde kantoren 
zijn overigens maar wat blij een of meerdere querulanten kwijt te raken 
aan goedwillende jongeren met het hart op de juiste plaats. De rechter 
heeft toch het laatste woord, dus helemaal scheef kan het nooit lopen. 
Het is juist in het belang van het kapitalistische systeem dat deelname aan 
alternatieve rechtshulpinstanties plaatsvindt van de zijde van advocatuur 
en notariaat. 1 Veel oudere advocaten beschouwen het werk van hun 
juniores in de Jonge Balie of in rechtswinkels als een Spielerei, een trai
ningskamp voor de harde economische praktijk van hun eigen kantoor, 
waar geen fouten meer gemaakt mogen worden. De liberale welwillend
heid van sommige seniores tegenover het fenomeen alternatieve rechtshulp 
moet veelal in dat licht bezien worden. 
De maatschappelijke functie van de alternatieve hulporganisatie werd 
nooit zo pijnlijk goed gekarakteriseerd toen Release Amsterdam er geen 
gat meer in zag en zijn activiteiten staakte: de gemeente Amsterdam vond 
het jammer dat de drop-outs geen opvang meer hadden. 
Het ontbreken van een actueel maatschappelijk beleid op het stuk van de 
hulpverlening wordt door veel plaatselijke overheden opgevuld en goed-
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gepraat door de alternatieve organisaties in te passen in het marktmechanis
me van vraag en aanbod. De overheid ontlast zich en vindt het 'jammer' 
dat haar taak-bij-uitstek door een ander niet meer gedaan wordt. Door 
een dergelijk optreden wekt de overheid de indruk dat een andere organi
satie, die vanuit een andere motivering dan zijzelf tot hulpverlening komt, 
de opengevallen plaats kan innemen. Deze schijnbaar pluriforme denk
trant over de inpasbaarheid van organisaties met verschillende politieke 
doeleinden maar met dezelfde middelen, nl. het verlenen van hulp op al
lerlei gebied, gekoppeld aan het open-marktmechanisme met betrekking 
tot de behoefte aan hulp, brengt de overheid in een comfortabele positie. 
Enerzijds wekt zij de indruk door de alternatieve organisaties te tolereren, 
de drop-outs indirect op te vangen in het bestaande systeem, anderzijds 
worden van overheidswege organisaties opgezet - gesubsidieerd en goed 
geoutilleerd -, die, wijs geworden door de ervaringen van de alternatieve 
organisaties, in feite trachten door concurrentie de clientèle over te nemen, 
dan wel pogen de drempelvrees voor gouvernementele instellingen weg te 
nemen, door bijvoorbeeld het aanstellen van raadsmannen( -vrouwen) aan 
de gemeentelijke sociale diensten. 
Een soortgelijk integratieproces wordt door advocatuur en notariaat -
zij het wat aarzelend - nagestreefd. Mr. M. J. A. van Mourik schrijft in 
het Maandblad voor Notariaat: 'Het is derhalve niet verwonderlijk dat op 
verscheidene plaatsen in de juridische tuin zgn. wetswinkels zijn opgericht 
met achter de toonbank fleurig op gedoste jongelieden en in de etalage zeer 
goedkope, maar kwalitatief niet steeds even hoogstaande waren. Als 
reactie op dit tijd-eigen verschijnsel is de Jonge Balie in verscheidene 
plaatsen bijzondere service gaan verlenen, waarmede een doorbraak in de 
vertrouwde werkwijze tot stand kan zijn gekomen. Rondom ons beluiste
ren wij veelvuldig zachte stemmen waaruit een zekere ongerustheid spreekt 
aangaande de toekomst van het notariaat. Sommigen wijzen daarbij op de 
overheersende betekenis van de 'onroerend goed-praktijk', welke als basis 
te smal geacht wordt om een succesvol verweer te voeren tegen vooralsnog 
denkbeeldige maatschappelijke en vooral politieke aanvallen.' Aldus Van 
Mourik2

, die voorts pleit voor de notaris als partijloze vertrouwensman 
(welke kwalificatie inderdaad van oudsher aan het ambt is toegeschreven), 
die door belangstelling voor het rechtsgebeuren en studie-activiteit op 
breed terrein een krachtiger positie binnen het maatschappelijk krachten
veld kan verwerven. 
Wat die positie dan ook moge wezen, die 'belangstelling voor het rechts
gebeuren' waarover Van Mourik rept, wat bedoelt hij daarmede? Als hij 
bedoelt te beweren dat de notariële jurist zijn vakliteratuur moet bij
houden, dan is dat ongetwijfeld een belediging voor de meeste van zijn col
legae. Als bedoeld wordt het ochtendblad 5 minuten langer te lezen om 
alle recht en onrecht van die dag zodanig op de jurist te laten inwerken 
dat deze verheugd is op zijn kantoor weer 'normale' gevallen tegen het lijf 
te lopen, dan is dat mager missioneringswerk. 
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In de advocatuur is m.i. de belangstelling voor alternatieve rechtshulp 
groter dan in het notariaat, hoewel het aantal voorstanders ervan niet meer 
is dan een groepje dissidenten op het totaal. Maar ook hier viert het 
paternalisme en eigenbelang van het gilde hoogtij. 
Mr. J. Th. Vermeulen, deken van de Haagse orde van advocaten en 
plaatselijk voorzitter van het Bureau van Consultatie zegt: 'In een stad als 
Den Haag is de deken een begrip; niet als voorzitter van die club van ad
vocaten, maar wél als de man, waar je terecht kunt voor inlichtingen. Als 
er zich iemand in Den Haag met welk probleem dan ook wendt tot een 
hulpverlenende organisatie, tot een maatschappelijk werker van de fa
briek, waar hij werkt, tot de politie, enzovoorts, dan ligt het op de lippen 
van deze mensen beschoren: 'wendt u tot de deken'. Als de telefoon bij 
mij gaat, dan is dat vrijwel altijd iemand uit het publiek, die vraagt: 'heb 
ik hier een advocaat nodig?', 'hoe kom ik aan een advocaat?'.' 
Van der Meulen's stelling luidt dan ook: 'Het moet worden betwijfeld of 
naast bestaande instituten die zich met het verlenen van juridische bijstand 
bezighouden - advocatuur, bureaus van consultatie, bureaus voor arbeids
recht, deurwaarders, rechtskundig adviseurs, adviesbureaus ingesteld door 
verschillende organisaties' (welke?) - 'nog behoefte bestaat aan andere 

instituten' .3 

Het marktprodukt rechtshulp ligt inderdaad in verschillende verpakkingen 
in de etalage. Ik heb mij beperkt tot notariaat en advocatuur als gevestigde 
instituten tegenover de alternatieve organisaties. 

b. De filosofie achter het marktartikel en kritiek daarop 

Het is opvallend dat het verschijnsel alternatieve rechtshulp als zodanig 
op vele manieren ethisch en filosofisch gerechtvaardigd wordt, echter 
zelden geanalyseerd als een etappe in de actuele maatschappelijke ver
houdingen, als factor in de historische strijd voor socialisering van die ver
houdingen. Sommigen die dit laatste wel doen worden teleurgesteld in 
rechtshulp als methode tot bewustmaking van de massa, als middel in de 
politieke strijd en keren zich af van de hulpverlening om zich enkel aan 
politieke scholing en actie te wijden, getuige de ontwikkeling binnen 
verschillende Release-afdelingen. Of hun analyse juist is en genoemde 
conclusie daarom gerechtvaardigd, trek ik in twijfel, maar daar kom ik later 

op terug. 
Mr. P. C. E. van Wijmen, zoekend naar een rechtvaardiging voor het 
fenomeen alternatieve rechtshulp, beroept zich op de stelling van prof. 
Kwant: 'Via de begrippen schaarste en overvloed komt men bij de wel
vaartstaat, in welke laatste samenlevingsvorm het vanzelfsprekend moet 
zijn dat iedereen ter beschikking heeft wat in overvloed door de maatschap
pij wordt voortgebracht. Sterker: iedereen heeft er een sociaal recht op. 
Dit geldt voor goederen maar ook voor diensten. Dit geldt voor medische, 
maar ook voor rechtshulp.' En verder: 'Als iedereen een sociaal recht op 
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rechtshulp heeft, dan moet die hulp voor iedereen toegankelijk zijn. Dat 
betekent: voldoende hulpverleners (desnoods in soorten), hetgeen weer 
inhoudt behoorlijke honorering. '4 

Door deze welvaartstaatfilosofie wordt de indruk gewekt dat een juiste 
verdeling van goederen en diensten de laatste barrière is, die een naar 
rechtvaardigheid strevende maatschappij nog in de weg staat. De vraag rijst 
of een dergelijk abstract maatschappijbegrip de werkelijkheid niet verte
kent. Ieder kent het adagium: alle burgers zijn voor de wet gelijk. Op al
lerlei terreinen zijn er echter voorbeelden te vinden die de beperktheid van 
het functioneren van genoemd abstract staatsmodel aantonen, welke 
gebonden is aan eigendomsverhoudingen en vooral aan de particuliere 
eigendom van produktiemiddelen. Het scheiden van de begrippen politie
ke en economische democratie, een euvel dat van Wijroen's rechtvaardi
ging bewust of onbewust in zich herbergt, is onmogelijk en daarom onjuist. 
En wat de 'vanzelfsprekendheid' betreft dat ieder de beschikking moet 
hebben over de hoornen des overvloeds: geen enkel recht in deze maat
schappij voor de arbeidersorganisaties en andere democratische groeperin
gen is zonder slag of stoot verkregen. Daarom is het huidige zoeken naar 
recht van juist die groepen die behoren tot de niet-bezitters van produktie
middelen, bij die instanties die zij buiten de gevestigde instituten weten, 
een bewust of in ieder geval een groeiend streven tot politieke groepering, 
bijv. in huurderscomités etc., die na verkregen juridische kennis haar 
politieke eisen gaat stellen. 
Prof. Ter Heide benadert de problematiek vanuit de functie van de ad
vocaat. Hij stelt terecht dat de Jonge Balie nu in instanties die zich op het 
alternatieve terrein bewegen een behoefte aan rechtshulp herkent. 'Dat 
betekent niet alleen dat de latente behoefte manifest is geworden, maar 
ook dat in de balie het bewustzijn is ontstaan, dat zij in haar functie is tekort 
geschoten op een omvangrijk gebied, nl. de preventieve rechtshulp (buiten 
de proceshulp) in het leven van de gewone man, die in moeilijkheden is 
vaak als gevolg van het zeer gecompliceerde bestaan. '5 

Ter Heide zoekt de oorzaak niet in de drempelvrees van de justitiabelen, 
maar in de eigen drempelvrees van de advocaat die o.g.v. een verouderd 
self-concept van een stuk samenleving is vervreemd, juist dat stuk waar 
zijn wetenschap en kunde het meest nodig is, maar het minst wordt ge
vraagd. Ter Heide pleit niet voor een socialisering van de rechtshulp en 
de advocatuur in zijn geheel, 'maar voor een differentiatie van de rechts
hulp en de werkwijze van de balie, aangepast aan de specifieke eisen van 
het veld van werkzaamheid.'5 

Zowel Van Wijmen als Ter Heide beroepen zich op het principe van de 
menselijke solidariteit als algemene rechtvaardiging voor het verlenen van 
(rechts)hulp. Het gecompliceerde bestaan van de gewone man is blijkbaar 
zo gecompliceerd dat enkel het vatten in algemene abstracte termen als 
'menselijke solidariteit', daar nog een verlossend ethische draai aan kan 
geven. 
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Juist bij diegenen die zich wenden tot alternatieve hulporganisaties is het 
besef groeiende dat de gecompliceerdheid van hun leven, dat hun ver
vreemding, concrete betekenis krijgen in hun actieve strijd tegen deze 
onmenselijkheid van het kapitalisme. Kritiek op en strijd tegen vervreem
ding is pas menselijke solidariteit en humanisme, omdat zij verbonden blij
ven met het perspectief van een praktische uitweg. 
Wil er een ethisch imperatief gegeven worden voor het geven van rechts
hulp, dan behoort dit afgestemd te zijn op de historisch-maatschappelijke 
situatie en wel op de werkende massa. Solidariteit gebaseerd op de uit
spraak van Sartre: 'Nous sommes embarqués', 'in de boot zijn', zoals Ter 
Heide dat noemt, is een droeve determinatie. De mens is door de histo
risch-maatschappelijke situatie wel geconditioneerd, maar hij kan zijn 
verantwoordelijkheid niet uitschakelen en is niet gedetermineerd. 
Bovendien is het de vraag welk doel gesteld wordt. Marx doorbreekt het 
idealistische schema van een ideëel doel en materiële middelen en stelt dat 
de ethische relevantie van de keuze der middelen daarin ligt, dat in de keu
ze der middelen het doel geprefigureerd wordt. Voorop moet staan dat met 
alternatieve rechtshulp beoogd wordt de cliënt een middel in de hand te 
geven, waarmede hij en zijn pleitbezorger, juridisch en politiek, de tegen
stellingen afbakenen tussen hem en de opponent, waarbij het inzicht in de 
daarop te voeren politieke actie, als strijd tegen vervreemding, door studie, 
actie en ervaring verdiept wordt. 
Het objectieve historische doel is dan ook niet de bestaande welvaartstaat, 
maar een socialistisch-humanistische maatschappij. De aanwending der 
middelen ter bereiking van genoemd doel is een zaak die bepaald wordt 
door de mate van onderdrukking, vervreemding en bewustwording van 
onderliggende maatschappelijke groeperingen - kortom de arbeidersklas
se - op een bepaald historisch-maatschappelijk moment. 

c. Alternatieve rechtshulp als politieke noodzaak 

Het kader waarin het fenomeen alternatieve rechtshulp wordt geplaatst, 
is beslissend voor de maatschappelijke betekenis ervan. Niet nauw gelieerd 
aan een politieke organisatie die socialistische eisen formuleert, welke o.a. 
gedestilleerd worden uit de ervaringen opgedaan in hulporganisaties, is 
alternatieve rechtshulp inderdaad een puur marktartikeL Beziet men bij
voorbeeld de functie van de vakbonden in West-Europa, organisaties die 
worden verondersteld het bestaande service-pakket - waaronder rechts
hulp - te verdedigen en uit te breiden aan de hand van meer of minder 
radicaal geformuleerde eisen, dan is het verband duidelijk. Het is de 
organisatievorm van de vakbeweging zelf, die de massa's verhinderen de 
bonden tot orgaan van hun wil te maken. A. Pannekoek beweert dat de 
conservatieve macht van de vakbewegingsbureaucratie niet vernietigd of 
verzwakt kan worden door een wisseling van personen. 'De strijd van de 
arbeiders voor een verbetering van hun arbeidsverhoudingen is niets 
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anders dan eenvoudig een dingen om de verkoopprijs van een bepaalde 
waar: hun arbeidskracht. De natuur van het kapitalisme waaraan zij zich 
natuurlijk niet kunnen onttrekken is nu eenmaal zo, dat elke verkoop van 
waren tenslotte in geordende rechtsvormen geschiedt, waardoor de tactiek 
van de vakbeweging het kapitalisme tot basis heeft. 'Ó. 

Nu de vakbeweging eindelijk het begin maakt met het formuleren van im
materiële eisen, als (mede )zeggenschap, volgt daaruit dat deze nieuwe 
politieke opstelling de maatschappelijke tegenstellingen tussen kapitaal en 
arbeid zal vergroten, omdat deze opstelling een wezenlijker strijd tegen 
vervreemding is dan het stellen van looneisen. 
Het probleem van hulpverlening in het kader van de politieke strijd is dus 
eigenlijk een organisatieprobleem van de socialistische partij. Het geven 
van hulp in optimale vorm een wijze van informatieverschaffing en heeft, 
verankerd in een politieke organisatie een bewustmakende functie. Dat 
betekent dat hulpverlening buiten een socialistische organisatie nooit een 
bewustmakingsproces op gang kan brengen, omdat de gesignaleerde 
sociale nood niet onmiddellijk vertaald wordt in politieke eisen. De organi
satie - politieke partij of vakbeweging -die zich niet bezighoudt met hulp
verlening aan individuen, loopt het gevaar de steun van de massa te verlie
zen door haar van zich te doen vervreemden. De politieke organisatie die 
eisen stelt aan de hand van gesignaleerde nood, zonder de belangheb
benden daarin actief te betrekken, gaat voorbij aan een essentieel element 
van goede hulpverlening. Zo lokt de bestaande woningnood niet alleen 
vragen in het parlement uit, ook de huurders verenigen zich in actiegroepen 
en wijkcomités. Rechtshulp verschaft die informatie welke essentieel is 
voor genoemde actiegroepen om hun rechtspositie te kennen, rechtshulp 
is dus een onontbeerlijk strijdmiddel en gaat aan de politieke actie vooraf. 
Aangezien het in het kapitalistisch stelsel niet mogelijk is gerechtelijke 
procedures te winnen met als maatschappelijk juist bevonden politieke 
argumenten, bijv. de Maagdenhuisprocessen, kan rechtshulp zich enkel 
baseren op de bestaande wetgeving. Indien het effect van rechtshulp wordt 
overschat, dan is de kater voor de hulpverlener bijzonder groot, hij kan 
zich dus niet onttrekken aan het voeren van politieke actie naast de hulp
verlening. 
Het academisch element bij de alternatieve rechtshulp is uiteraard groot 
uit hoofde van de genoten juridische opleiding van de hulpverlener. Rosa 
Luxemburg schrijft: 'Stellig valt in de praktijk van de Westeuropese 
sociaaldemocratie tot op heden een niet te ontkennen correlatie tussen op
portunisme en academisch element als ook tussen opportunisme en decen
tralisatietendensen in organisatievraagstukken te constateren.' En voorts: 
'Abstract genomen laat zich slechts vaststellen, dat de 'academicus' naar 
zijn herkomst een aan het proletariaat vreemd, uit de bourgeoisie af
komstig, element is, dat niet in overeenstemming met zijn eigen klassege
voel, maar slechts door overwinning van het klassegevoel, langs de weg 
van de ideologie tot socialisme kan komen en daarom eerder tot op-
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portunistische zijsprongen voorbeschikt is dan de bewuste proletariër, 
wiens directe klasse-instinct - voorzover hij de levendige relatie met zijn 
sociale geboortegrond, met de proletarische massa niet heeft verloren -
een betrouwbaar revolutionair houvast heeft. In welke concrete vorm deze 
geneigdheid van de academicus tot het opportunisme echter tevoorschijn 
komt, welke tastbare gestalte met name van organisatietendensen ze aan
neemt, hangt telkens van het concrete sociale milieu van de samenleving 
waarom het gaat, af.n De grofste vorm van opportunisme is juist te 
bespeuren in de hulpverlening: de academicus kan zich enerzijds op de 
borst kloppen door zijn uiterlijk dienstbetoon en zich onttrekken aan 
politieke actie, anderzijds een cynisme opbouwen onder het motto: 'de 
massa is dom'. Laatstgenoemde kreet is in feite gebaseerd op de redenering 
dat de maatschappij niet verbeterd kan worden. Leopold de Buch schrijft 
hierover: 'Het pessimisme van rechts is niets anders dan de onwil om iets 
aan de bestaande verhoudingen te veranderen; met realisme heeft dat niets 
te maken; aan de kwestie of een gegeven gemiddelde intelligentie al of niet 
toereikend is voor een tolerabele sociale organisatie gaan dan ook verschil
lende vragen vooraf; bijv. welke criteria worden voor dit 'tolerabel' aange
legd? Het bepalende is de concrete verwezenlijkbaarbeid van de objectie
ven die de mensheid zich stelt. Voor een onverwezenlijkbaar doel is alle 
intelligentie in de wereld ontoereikend. 'H 

De vraag naar het effect van rechtshulp in alternatieve organisaties is co
herent aan de vraag naar de politieke opstelling van genoemde organisatie. 
In advocatuur en notariaat is deze probleemstelling onoplosbaar en feite
lijk onbestaanbaar, aangezien deze beroepen - uit hoofde van hun gilde
karakter - volgens de bestaande rechtsorde zich doorgaans pragmatisch 
moeten opstellen en elk maatschappijveranderend positivisme verwijzen 
naar het vak rechtsfilosofie en het inzicht van de wetgever. Medewerking 
van juristen in alternatieve hulporganisaties, die een duidelijk politieke 
opstelling, als door mij omschreven, hebben, is daarom een vereiste. 
Juristen die het Jonge Balie-'spel' spelen, zullen nooit begrijpen dat 
alternatieve rechtshulp een vorm van politieke strijd is. 
Mijn stelling is dus niet zoals die van Van Wijmen, dat juristen dienen te 
participeren in alternatieve hulporganisaties, omdat deze op een kwalita
tief laag peil staan, maar omdat genoemde organisaties voorposten zijn die 
vastberaden de weg moeten aangeven voor de politieke strijd die wordt 
gevoerd in de vertegenwoordigende lichamen, de bedrijven en onder
wijsinstellingen. Om niet te gronde te gaan en te verzanden in het dilemma: 
politieke strijd of 'aangepaste' hulp, dient er een goed-geleide hulporgani
satie te zijn, gebaseerd op of onderdeel van een socialistische organisatie, 
waarbij het aankomt op de juiste aanwending van alles en allen, waarbij 
ieder belast wordt met de taak die hem het beste ligt. 
De leden van het team dienen elkaar voortdurend op de hoogte te houden 
en van gedachten te wisselen over steeds nieuwe informatie. Zij moeten 
het werk op hun vakterrein bijhouden, lezen, studeren, discussiëren en 
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gemotiveerd zijn. De praktische problemen dienen voortdurend getoetst 
te worden aan de maatschappelijke tegenstellingen. Een simpel advies 
zonder te moraliseren, een verwijzing naar een deskundiger instantie is on
vermijdelijk, in het belang van de cliënt. Bewustmaking van cliënten is vaak 
een illusie, omdat een follow-up doorgaans ontbreekt. Enkel wanneer een 
groepsbelang duidelijk waarneembaar voor meerdere cliënten speelt, moet 
er naast het zakelijke advies, gestimuleerd worden een belangengroep of 
-comité op te richten door de belanghebbenden zelf en een actieve dialoog 
tot stand te brengen met de politieke organisatie waarop het team zich 
baseert. 
Pas dan kan de mentaliteitsverandering ontstaan welke vereist is voor 
politieke actie op verschillende niveaus. De tendens tot verzelfstandiging 
van de (hulp )organisatie, een euvel dat alle instellingen in het heersende 
politieke systeem vertonen en een bureaucratie in de hand werkt, kan op 
deze wijze in de hand worden gehouden. 
Politiek niet duidelijke problemen dienen eerst geanalyseerd te worden aan 
de hand van statistische gegevens, welke het team als zodanig verkrijgt 
door rubricering en verwerking van de zich voordoende zaken, waarbij 
subjectiviteit, eenzijdigheid en oppervlakkigheid moeten worden verme
den. 
Het fenomeen rechtshulp in alternatieve organisaties is een nieuwe fase 
in het steeds mondiger en bewuster optreden van de werkende massa, dat 
men niet kan doodverven als een modegril. De vraag kan overigens gesteld 
worden of teams die zich uitsluitend met rechtshulp bezighouden, in aan
merking moeten komen voor toevoegingen. Mr. S. Schuit noemt de 
juridische adviesbureaus van de vakbonden of rechtskundig adviseurs, die 
nu gespeend moeten blijven van overheidssteun bij de door hen verleende 
rechtshulp. 'Als tegenargument wordt door de commissie-Reuder ge
noemd het ontbreken van een wettelijke omschrijving van de taak van deze 
personen, terwijl zij bovendien niet aan een op de wet gebaseerd tuchtrecht 
zijn onderworpen. Alsof een dergelijke wettelijke regeling zonder nadere 
argumenten nodig zou zijn en zo dit het geval mocht blijken, waarom dan 
geen voorstel te dezer zake?~ 

Tot slot: het prestige van het notariaat en de advocatuur als denkers en 
wetenschapsmensen onder het volk is ongetwijfeld groot; dat ligt in het 
gesloten karakter en de erecode van het gilde, maar iedere opvatting heeft 
zijn verdedigers, dus is dit prestige verdeeld. Men kan concluderen met 
Gramsci, 'dat het verbreidingsproces van nieuwe opvattingen om politieke, 
dat is in laatste instantie sociale redenen tot stand komt, maar de formele 
factor - de logische coherentie - de prestigefactor en de organisatiefactor, 
spelen, onmiddellijk nadat de algemene oriëntatie tot stand is gekomen, 
in dit proces een belangrijke rol, zowel waar het om individuen apart als 
om groepen gaat. Dit leidt echter tot de conclusie dat onder de massa's 
als zodanig de filosofie alleen in de vorm van geloof kan bestaan'. 10 
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Bewustwording van de massa, afzwering van autoriteitenangst, betekenen 
evenzovele aanvallen op die gevestigde instellingen die zich niet of niet 
wensen te oriënteren op hun eigen historisch-maatschappelijke functie, op 
die wetenschappers die gewend zijn in juridische termen de politieke wil 
van de massa vanuit een elitair standpunt voor de balie te brengen, omdat 
zij een kennisvoorsprong hebben. 
In het verenigen van theorie en praktijk stelt de alternatieve hulporganisa
tie een politieke daad: rechtshulp wordt rationeel en noodzakelijk, omdat 
het socialisme als realistisch en rationeel wordt gezien. 
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Welk om in Zonnig Saigon 

Tot de meest beklemmende teksten over de oorlog in Viëtnam behoren 
ongetwijfeld de vorig jaar in de Verenigde Staten onder de aan de Ameri
kaanse propagandadienst ontleende titel Winning Hearts and Minds uit
gebrachte gedichten, verschenen bij McGraw-Hill Book Company. Deze 
ruim honderd· pagina's tellende bundel zal in de herfst van dit jaar in 
Nederlandse vertaling het licht zien bij uitgeverij Contact in Amsterdam, 
onder de titel Welkom in Zonnig Saigon. De verzen zijn daarom zo beklem
mend, omdat ze niet uit de pen zijn gevloeid van 'berocpsdichters', maar 
zijn geschreven door militairen van diverse rangen en geledingen, die door 
wat ze in Zuidoost-Azië hebben gezien en meegemaakt, 'tot de poëzie zijn 
geschokt' - ook allijkt het, gezien de kwaliteit van vele van deze gedich
ten, niet onwaarschijnlijk dat sommige makers ervan zich al eens eerder 
met gedichten maken hadden beziggehouden. Hieronder een kleine keuze 
uit deze bundel; deN edcrlandse versies zijn vervaardigd door een vertalers
collectief, bestaande uit Ed Ba yens, C. Buddingh', Harry M. Ekcls, Luc 
Jalvingh, Christine Jonkheer, Henk Knottncrus, Pctervan Ocrs, Maremca 
van de Ven en Martha Voorcn. 
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Lijkenregistratie - Dong Ha 

Het is nieuwjaar geweest. .. alweer, 
en ze hebben het gevierd ... 

De leveranciers van geweld 
hebben alles geregeld 

En nu, na gedane arbeid, 
Ruimen een paar man somber op 
wat er rest van het feest 

en van de feestgangers -
Afgelegd, in stevig plastic verpakt, 
Een kaartje eraan, van geen verder nut meer -
Klaar voor verzending naar huis ... 

Er is een bos geveld ... alweer, 
sloop hout, van stoere bomen afgerukt ... 

De loten van de democratie 
liggen netjes opgestapeld 

Op verscheping te wachten, de vrachtbrieven al verstuurd 
Om handenwringend 

te worden getekend en in ontvangst genomen -
Vaamhout dat is kromgetrokken en ligt te drogen 
Voor het vuur van de verkiezingstoespraken 
Van straks ... 

Landon Thorne 

Dong Ha, Viëtnam 
februari 1969 
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Zomaar een partijtje op zondagmiddag 

Zomaar een partijtje 
op zondagmiddag 
gewoon tien jongens 
die de oorlog even vergeten 

Niemand stoorde zich aan 
de kromme zelfgemaakte basket 
de dikke stofwolken 
of de volleybal 

De tijd is om! Verlenging! 
En in de opwinding 
om nog een punt te scoren 
dacht niemand meer aan doden 

Maar voordat we 't partijtje 
uit konden spelen 
vaagde één enkele mortiergranaat 
de helft van de spelers weg 

De eindstand 
die dag: 
VC- USA 
5-0 

Larry Rottmann 
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Uit het handboek piloot 

Het enige wat je nodig hebt 
Om een 'Viëtnamese hangmat' te maken 
Zijn twee helikopters 
Twee lange stukken touw 
En één elastieken Viëtnamees. 

Larry Rottmann 
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Cobra-piloot 

Plasticblauwe ogen 
en haar 
de kleur van tuimelschakelaars. 
Hij stuurt zijn cobra-haai 
met de precisie 
van een god 
of een revolverheld. 
(Buffalo Bil! 
met een Colt 38 onder zijn oksel) 
Zijn ijskille grijns 
is een mini-kanon 
en zijn darmen 
zitten vol raketten. 
Hij jaagt 
op geelhuiden 
in het Wilde Westen 
van zijn geest 

Don Receveur 

Cobra: gevechtshelikopter 
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De lijkenruimer van LB Gator 

Kijk 
Haar rug staat krom 
Alsof er iets onder ligt 
Daarom dacht ik eerst 
Aan een booby-trap 
Maar dat is het niet 
't Moet eerst over dit rotsblok 
Hebben gelegen 
En eraf zijn gehaald 
Nadat het verstijfd was 
Ik wist eerst niet 
Dat het een vrouw was 
Het was niet te zien 
Maar toen greep ik haar 
Daar vast Het is 
Een vrouw of beter: was er een 
Ik zat er niet mee 
Het kon me niet schelen 
Ik had handschoenen aan 

Michael Casey 

LB: landingsbasis 
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Pech onderweg 

Eddie gooit een oude poncho 
Die we tussen het puin van LB Gator zagen liggen 
Over het meeste van wat er nog rest 
En hij grijpt 
Het in iets betere staat verkerende been 
En sleept het naar de kant van de weg 
Ik raap de afgerukte hand op 
Een rechterhand 
Die nog warm is 
Van de zon 
En loop naar de kant 
Om hem weg te stoppen 
Onder de rechterhoek 
Van de poncho 
Omdat ik een Cong Giao ben 
Heb ik de neiging een 
Kruis te slaan maar wil niet 
Zwak lijken in de ogen 
Van mijn publiek de inwoners van 
Nuoc Man die eromheen staan 
Met dichtgeknepen neus 
Wij Eddie en ik 
Gaan terug naar de jeep 
Waar Hieu al die tijd zat te wachten 
Een zakdoek tegen zijn neus 
Ik kijk nog steeds zo 
Onaangedaan als ik maar kan 
Maar Hieu klopt mij toch op mijn schouder 
En zegt rustig aan maar geen paniek 
En ik raak van slag omdat 
Hij niet hetzelfde bij Eddie doet 
Misschien leek ik toch wel de zwakkeling 

Michael Casey 
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Een doordouwer 

We reden achter elkaar 
Door zijn rijstvelden 
En de boer 
Begon op de voorste tank in te slaan 
Met een riek 
Hij hield maar niet op 
De commandant ging met hem praten 
En de boer 
Haalde ook naar hem uit 
Dus stelden de tanks zich naast elkaar op 
En reden zo, zij aan zij, 
Door z'n mooie rijstvelden 
In plaats van achter elkaar 
Dikke Stijve, Ruige Mietje, 
Doordouwer, George Wallace, Rosemary's Baby, 
De Ziedende Zeepkist 
En 
Pak Ze Hebbes 
Reden zij aan zij 
Door de velden 
Als je een lapje grond in Viëtnam hebt 
En een huis in de hel 
Verkoop je lapje grond dan 
En ga naar huis 

Michael Casey 
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Brief en gesprek 

Heb jij 'mijn vrouw' in States? 
Hoe lang blijf jij Saigon? 
Misschien ti-ti. 
Misschien beaucoup. 
Ik jou vind te lief. 
En ik niet zeg ik bedoel ik van jou hou! 
Als jij weer komt in New York Bar 
Ik teveel van jou hou. 
Nou jij mij geef Saigon thee? 

Mijn schat, 
Gisteravond was te warm. 
Ik riep de wind 
toen, ti-ti, ik val in slaap. 
Misschien midden in nacht 
misschien midden in nacht ik word wakker. 
Ik schrijf jou dit brief 
bij veel kleine kaars 
toen huil ik veel centje pijn. 
Jij ziet waar zij vallen 
op mijn brief? 
Misschien na één jaar jij terug naar States -
geen centje pijn. 
Misschien Vietcong fini jou -
Dan ik heel bedroefd. 

ti-ti: klein beetje 

Herhert Krohn 
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17 augustus 1970 

Vandaag hebben we een 
graf blootgelegd. 
Het lag vlak naast een 
ingestorte 
bunker, 
diep in 
het struikgewas. 
De botten staken 
doodziekgeel 
door de vodden 
en de schedel 
zat even vol 
zweren 
als de borst van een overste 
vol medaljes. 
We moesten wel. 
Ze zeiden 
dat het wel eens iets 
van strategisch belang 
kon bevatten. 

Don Receveur 
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Man Gods 

De predikant van het 25e Jachteskader 
in Cu Chi 
bidt elke zondagochtend voor de zielen 
van de vijand 
en verdient door de week een aardig centje extra 
als boordschutter. 

Larry Rottmann 
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Ballade van de straten van Saigon 

Tu Do is de mooiste straat van heel Saigon. 
Van de Kerk van Onze Vrouwe tot de kroegen van onze soldaten 
dansen bloesems naar de pijpen van de wind. 
Hoeren en de Heilige Maagd zijn TuDo's toeristengenoegens. 
Zij leden al eerder en zij huilen niet. 

Trinh Minh The is Soulville, het Harlem van Saigon, 
waar sepia meisjes, donkere stegen en Negersoldaten 
in wolken zweven van zoete marihuanawind. 
Frans-Afrikaanse souvenirs van voorbije genoegens, 
de meisjes daar leden al eerder en zij huilen niet. 

Café Continental, in het oude Saigon -
Hier zat Maugham met de Fransen, drankzuchtige soldaten; 
hun veldslagen zijn nu dromen, hun schimmen spoken in de wind, 
hun hel. Ze vochten voor hun sjagrijn en dronken voor hun genoegen 
toen ze hier leden maar ze huilden niet. 

Prins, toerist, soldaten Gods, bezet de straten van Saigon, 
die zich voor je ontvouwen met al hun genoegens. 
De wind en de stad zullen blijven, jij leeft maar één keer. 
Zij leden al eerder en zij huilen niet. 

Herhert Krohn 
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Welkom ... 

Ik zag het bord met 'Welkom in Zonnig Saigon' voor het eerst 
op het vliegveld van Tan Son Nhut terwijl de moessonregen 
neerplensde. 
Een jaareeuw later, toen ik in het vliegtuig terug stapte 
scheen de zon en leek het bord absurder dan ooit. 

Larry Rottmann 
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Viëtnam -februari 1967 

Lucht zwanger van regen en vocht, 
Hemel vol dreigende wolken, 
Klamme stank van afval, 
Muggen en vliegen als tapijten op de wind. 

Lappendeken van rijstvelden, 
Kronkelende rivieren en gezwollen beken, 
Waterbuffels log sjokkend door de velden, 
Hoge bergkammen aan de horizon. 

Donderend gebrul van vliegtuigen loerend op buit, 
Wegen versperd door troepen en trucks, 
In de verte gerommel van geschutvuur, 
Knetterend gehuil van geweren. 

Gammele bussen afgeladen met mensen, 
Bamboe hutten met strooien daken, 
Vrouwen met manden die terugkeren van de markt; 
Een kind in lompen staart naar langstrekkende soldaten. 

W. D. Ehrhart 
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In de voetsporen van Dzjenghis Khan 

Daar, waar een Franse légionnaire 
eens patrouille liep 
rond het landingsterrein van het vliegveld 
van Nhatrang 
liep ik tien jaar later 
een soldaat van de Amerikaanse overzeese strijdkrachten 
op nachtpatrouille 
bij Nhatrang 
al eerder bezet 
twintig jaar daarvoor 
(mijn negentien jaar plus één) 
door de Japanners 

Onberoerd door de geesten om ons heen 
zowel levende als dode 
onder het rode pannendak van de Franse kazerne 
of meeluisterend naar de gesprekken over de oude 
Japanse telefoonlijn 
naar Saigon 
voerden we onze opdracht uit 
(een commandohoofdkwartier in te richten 
waar eens een post van het vreemdelingenlegioen was geweest) 
blind voor de ironie 
dat hier nu Amerikanen liepen in de voetsporen 
van Dzjenghis Khan 
Niet bezwaard door de geschiedenis 
onze eigen of die van 13e eeuwse Mongoolse legers 
lang geleden gevlucht of begraven 
door de Viëtnamezen 
deden wij, in Nhatrang, in 1962, gewoon ons werk 
baretten op inplaats van kepies, 'ah so' vervangen door 'goddamn' 

Jan Barry 
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De pen op papier 

De Italiaanse linkerzijde in beweging 

Zeker nu de voortgang van de Europese integratie de vorming van Europe
se partijen en vakbonden tot een dringende noodzaak maakt, is meer 
aandacht voor de ontwikkelingen aan de linkerzijde in onze buurlanden 
gewenst. Een goed voorbeeld daarvan was m.i. het artikel van M. C.A. 
Brongers over NoorwegeninS & D van mei 1972. 
Minder geslaagd acht ik daarentegen de beschrijving van C. de Groot van 
'De toekomst van de sociaal-democraten in Italië' in het jongste oktober
nummer. 
Terecht stelde De Groot eerder, in zijn artikel over het falen van de 
Italiaanse parlementaire democratie bij de overgang naar het na-fascisti
sche industriële tijdperk, de vraag ' ... waarom de rechtervleugel van de 
sociaal-democratische partij zich niet aansluit bij de liberale partij, waar
mee zij in elk geval meer gemeen heeft dan met het socialisme of zelfs de 
sociale democratie' (S & D van juni 1970, blz. 278). Eigenlijk is zijn jongste 
artikel een voortzetting van het andere, met hetzelfde pessimisme. De 
partij die hij beschrijft, de PSDI, noemt zich democratisch-socialistisch, 
net als soortgelijke rechtse afsplitsingen in Nederland (DS '70), Japan en 
Australië. Maar als we spreken over sociaal-democraten verstaan we 
daaronder niet zulke groeperingen, die zich hebben gevoegd bij het blok 
van de burgerlijke partijen, maar de nauw met de vakbeweging verbonden 
massapartijen van de (Tweede) Socialistische Internationale. 

Er bestaat in Italië een partij die trots onder de kop van haar dagblad 
'Avanti!' vermeldt dat zij de Italiaanse afdeling van die Internationale is. 
Dat is de PSI, opgericht in 1892 te Genua en 'moederpartij' van drie latere 
afsplitsingen. Tijdens de eerste wereldoorlog hield zij zich als enige partij 
van de Internationale aan de afwijzing van het vechten van de arbeiders 
van het ene land tegen die van een ander land, waartoe de internationale 
congressen in 1907 en 1912 hadden besloten. Na een periode van bal
lingschap tijdens het Mussolini-bewind, verenigde zij zich in 1943 met de 
guerilla-organisatie MUP (Beweging van Proletarische Eenheid), die werd 
geleid door de later tijdens de internationale Viëtnam-tribunaals bekend 
geworden Lelio Basso. De herboren PSI moest echter snel ervaren dat de 
in 1921 afgesplitste PCI van Togliatti haar had overvleugeld als grootste 
arbeiderspartij van Italië. Hoewel deze is ontstaan tijdens een golf van 
fabrieks- en landbezettingen, in de verwachting van onmiddellijke re
volutie, stond de PCI al in 1945 op sommige terreinen rechts van de PSI, 
waarbij zij als bijzonderheid had dat zij de buitenlandse politiek van de 
USSR door dik en dun meende te moeten verdedigen. De verhouding tot 
die PCI heeft binnen de PSI geleid tot jarenlange twisten tussen de rechter-
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vleugel (Saragat), de middengroep (Nenni) en de linkervleugel (Basso ). 
Saragat wees elke samenwerking met de communisten af en propageerde 
daarentegen coalities met christen-democraten (DC) en liberalen (PLI). 
Basso verwierp daarentegen wél het Stalinisme, maar beschouwde het 
herstel van de in 1921 verbroken socialistische eenheid als voorwaarde voor 
de overgang van kapitalisme naar socialisme. 
In 1948 namen PCI en PSI als arbeiderseenheidsfront met gezamenlijke 
lijsten deel aan de verkiezingen, en behaalden daarmee 31%. De groep 
rond Saragat trad vóór deze verkiezingen uit de PSI en de bij het Wereld
vakverbond aangesloten vakcentrale CGIL. Opgericht werden de PSDI 
als nieuwe Italiaanse sectie van de Socialistische Internationale en de UIL 
als IVVV -vakcentrale. Haar hoogste percentage behaalde dePSDIbij haar 
eerste verkiezingsdeelname in 1948, nl. 7%. 
In 1953, toen de PSI met eigen lijsten deelnam, was de uitslag: PCI 21 ,7%, 
PSI 12,9% en PSDI 4,1 %. Voorlopig zat de PSI in de oppositie en de PSDI 
meestal in de regering. Terwijl de PSI aanvankelijk de NATO en regerings
samenwerking met burgerlijke partijen had afgewezen en vasthield aan de 
samenwerking met de communisten ter wille van de socialisatie van de 
produktiemiddelen, sloeg Nenni na 1956 (Hongarije!) een andere koers 
in. De stroming rond algemeen-secretaris Basso wees daarentegen elke 
betrokkenheid bij de koude oorlog en het isoleren van de PCI volstrekt 
af. Vanaf 1959 manifesteerde deze vleugel zich met een eigen weekblad 
en een theoretisch maandblad. Haar streven was gericht op een volstrekte 
polarisatie, met aan de ene kant een eenheidsvakbeweging en een een
heictsfront van alle linkse partijen (inclusief een te vormen confessionele 
arbeiderspartij), en aan de andere kant een burgerlijk partijenblok met de 
ondernemersbonden. Tussen beide blokken is volgens dit min of meer 
Trotskistische standpunt elke samenwerking uitgesloten. Met deze opvat
ting, die tot 1968 ook internationaal verbreid werd d.m.v. het tweemaande
lijkse theoretische blad 'International Socialist Journai/Revue Internatio
nale du Socialisme', heeft deze stroming een sterke invloed uitgeoefend 
op de kortstondig bloeiende nieuwe links-socialistische partijtjes in de rest 
van West-Europa (de Franse PSU, de Belgische SAK, de Nederlandse PSP 
en de Deense en Noorse SF). Samen met deze groepen moest de PSI 
volgens Basso een Europese links-socialistische partij opbouwen, die de 
brug zou moeten slaan tussen sociaal-democraten en communisten op 
grondslag van zijn theorie van 'revolutionair reformisme'. Antikapitalisti
sche structuurhervormingen op nationaal niveau waren z.i. in een periode 
van opkomende multinationale concerns onmogelijk geworden. 
In meerderheid bleek de PSI zo'n koers echter niet te willen volgen. Toen 
zij in 1964 toetrad tot een centrum-linkse regering ('opening naar links') 
met PSDI, DC en republikeinen, en tevens haar leden adviseerde om over 
te stappen van de grote vakcentrale CGIL naar de kleine UIL, scheurde 
de Bassa-vleugel zich onder de naam PSIUP af. Tussen 1966 en 1968 
herenigde de PSI zich kortstondig met de PSDI. Zij keerde terug in de 
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Socialistische Internationale, terwijl haar jeugdbeweging FGSI overstapte 
van de in Boedapest gevestigde WFDY naar de IUSY in Wenen. Dat is 
ook na de hernieuwde scheuring zo gebleven. Nu de PSI nieuwe populari
teit heeft verworven met haar echtscheidingswet en uit de regering is 
getreden, lijkt zij over haar dieptepunt heen te zijn. Zij heeft de laatste 
tijd veelleden uit twee inmiddels opgeheven kleine partijen gewonnen. Al
lereerst uit de PSIUP, die tussen 1968 en 1972 daalde van 4,5% naar 1 ,9%. 
De meerderheid van de PSIUP heeft zich echter aangesloten bij de PCI. 
Daarnaast is de MPL, een soort PPR die ontstond rond de katholieke vak
bondsleider Livio Labor, na het behalen van slechts 0,4% voor een deel 
(waaronder Labor zelf) opgegaan in de PSI. De resterende linkervleugels 
van PSIUP en MPL streven daarentegen naar een samengaan met de dis
sidente communistische groep 1L Manifesto' (0,7%) in een partijverband 
links van PCI en PSI. 

De PSI is thans niet meer het linkse buitenbeentje dat zij was in de periodes 
1914-1921 en 1948-1956. Zij wijst zelfs de polarisatie, die zich in de meeste 
Westeuropese landen voltrekt, af. Ondanks een goede verstandhouding 
tussen PSI en PCI is er voorlopig geen sprake van dat zij, naar het voor
beeld van hun Franse zusterpartijen, samen gaan polariseren tegenover de 
rechtse regering van DC, PSDI en PLI. Integendeel, de PCI-leiding 
beschouwt de PSI als brug naar regeringssamenwerking met de nog steeds 
sterke DC. Zij bepleit daarom het herstel van de centrum-linkse coalitie, 
die later met haarzelf kan worden aangevuld. 
Maar terwijl links de polarisatie op het parlementair-politieke vlak zorg
vuldig vermijdt, vindt die op sociaal-economisch vlak tijdens de vele 
stakingsgolven wel plaats. Dat leidt ertoe dat grote groepen Italiaanse 
werknemers zich steeds minder betrokken gaan voelen bij de partijpolitiek, 
en meer bij het vakbondswerk. Er is reeds besloten tot een fusie van de 
vakcentrales CGIL, UIL en CISL (kath.), hoewel de UIL hiertegen de 
meeste bedenkingen heeft. Op het PSI-congres van november 1972 kreeg 
de door nieuwkomers uit PSIUP en MPL gesteunde groep rond Riccardo 
Lombardi, die wél wil polariseren, slechts 42% van de stemmen. De mid
dengroep rond Francesco de Martino, die in een regering met de DC de 
brug naar de PCI wil slaan, kreeg 45%. De oude Pietro Nenni, die nog 
steeds de eenheid met de PSDI wil herstellen, vond niet meer dan 13% 
achter zich. De scheiding tussen PSI en PSDI is daarmee waarschijnlijk 
definitief. De PSDI polariseert wél, maar dan vanuit de rechterzijde. 
Daarom heeft De Groot gelijk als hij vaststelt dat de PSDI meer negatief 
en conserverend werkt dan positief en hervormend. Maar is het dan juist 
om zich bij de beschrijving van de Italiaanse sociaal-democraten te beper
ken tot deze groepering, terwijl 40% van de kiezers ter linkerzijde daarvan 
staat? Het lijkt mij dat de door mij gegeven aanvulling daarbij onmisbaar 

is. 
E. Th. M. Meijer 
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Naschrift 

Chesterton die nogal eens de neiging had paradoxen te forceren heeft in 
een van zijn korte verhalen de stelling verdedigd dat als sommige dingen 
te klein zijn om gezien te worden, andere niet opvallen omdat zij te groot 
zijn. Het komt mij voor, dat het betoog van de heer Meijer vooral geba
seerd is op het feit dat hij geen aandacht heeft besteed aan wat met grote 
letters boven mijn artikel stond, nl. dat het ging om de sociaal-democraten 
in Italië. En dus, zo luidde de aanhef over de sociaal-democratische partij. 
Van de redactie van 'Socialisme en Democratie' had ik nl. het verzoek ont
vangen dáárover te schrijven en het is mij uit niets gebleken, dat daaronder 
eigenlijk verstaan moest worden wat de heer Meijer noemt 'de nauw met 
de vakbeweging verbonden massapartijen van de (tweede) Socialistische 
Internationale'. Op de keuze van het onderwerp heb ik uiteraard geen 
enkele invloed gehad of ook maar willen uitoefenen. Een gelegenheidsme
dewerker heeft zich niet in te laten met het redactionele beleid. Wel heb 
ik, alvorens mijn artikel te schrijven, de redactie laten weten dat ik moeilijk 
over de Italiaanse sociaal-democraten kon schrijven zonder daarbij in 
uiteraard beknopte vorm melding te maken van de wisselende relaties die 
deze sociaal-democraten sinds de oorlog hebben onderhouden met de 
socialisten van de PSI. In overleg met de redactie heb ik dat aspect van 
het vraagstuk dus ook behandeld, maar gezien de vraagstelling e:1 gezien 
de daarop gebaseerde opzet van het artikel moest de nadruk toch blijven 
vallen op de sociaal-democraten in Italië, d.w.z. de mensen die zich of
ficieel met die naam tooien, die deel uitmaken van de PSDI en die hun 
acties voeren onder het motto 'Socialismo Democratico'. De heer Meijer 
kan nu wel onder sociaal-democraten iets anders verstaan, maar wie in 
Italië spreekt over sociaal-democraten en sociaal-democratische partij 
verstaat daaronder de partij en de volgelingen van Giuseppe Saragat. Geen 
van de andere socialisten in Italië - aangenomen dat de sociaal-democra
ten nog socialisten genoemd kunnen worden - noemt zich sociaal-demo
craat. Waarmee natuurlijk helemaal niet beweerd wordt dat zij daarom niet 
socialistisch en democratisch zouden zijn. Maar wie hen zonder meer als 
sociaal-democraten kenschetst past een Nederlandse politieke term toe op 
een daarmee niet overeenstemmende Italiaanse politieke situatie en schept 
daardoor verwarring. 
Uiteraard heb ik geen enkele behoefte verder in te gaan op het historische 
en partij-theoretische deel van het artikel van de heer Meijer, want het be
hoorde niet tot mijn taak daarover te schrijven. Wat de praktische resulta
ten van het na 1964 in Italië gevoerde centrum-linkse bewind betreft ben 
ik zo vrij mij te houden aan het door mij opgesomde lijstje van onaange
roerd gebleven grote maatschappelijke vraagstukken. Als de heer Meijer 
het daarmee niet eens is, moet hij maar duidelijk maken wat er op de door 
mij genoemde gebieden dan wél aan positiefs tot stand is gebracht. Dat 
de PSI nieuwe populariteit heeft verworven met haar echtscheidingswet 
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lijkt mij een wat eenzijdige voorstelling van zaken aangezien het ontwerp 
van die wet mede ingediend was door de rechtse liberaal Baslini en alle 
partijen van rechts en links, met uitzondering van de christen-democratie 
en de neo-fascisten, ervoor hebben gestemd. De toekomst van die wet is 
nog allerminst zeker. Vooralsnog geldt datzelfde van het herstel van de 
centrum-linkse coalitie, die later met de PCI uitgebreid zou kunnen 
worden. Vooral dat laatste lijkt mij voorlopig een volslagen illusie. Ook 
de door de heer Meijer geciteerde percentages van de stemmingen op het 
PSI-congres van 1972 leveren volstrekt geen bewijs dat deze partij in staat 
zal zijn in een regering met de christen-democratie een brug te slaan naar 
de PCI. Daarentegen erkent ook de heer Meijer dat dePSDImeer negatief 
en conserverend werkt dan positief en hervormend. Zo is het maar net. 

C. de Groot 
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Zojuist verschenen: 

De demokratisering 
van het geluk 

door Gerard van Beusekom-Fretz 

'In dit boek ontpopt Van Beusekom zich als een een schrijver die met het 
grootste gemak en uiterst smakelijk zijn ideeën uiteenzet. Ik heb zelden een 
boek op dit 'zware' gebied gelezen dat zo speels, helder en clean en daaren
boven uiterst prettig leesbaar is, niet in het minst door de gebruikte under
statements, relativeringen en milde ironie. 

Niet belast met het jargon en het gekonditioneerde begrippenstelsel van de 
professies in de geestelijke gezondheidszorg, komt de schrijver tot een zeer 
eigen terminologie en tot originele formuleringen over wat geestelijk ge
zond, wat geluk of wat welzijn eigenlijk is. Hij vergelijkt de werking van hulp
verleningssystemen met marketingprocessen, hetgeen - althans voor mij 
- uiterst verhelderend werkt. 

Wat mij bij lezing van dit boekje het meest heeft geboeid zijn de hoofdstuk
ken over sociale aktie in de welzijnszorg. Het is voor het eerst dat ik een uit
gewerkte en systematische uiteenzetting over sociale aktie in het kader van 
de geestelijke gezondheidszorg gelezen heb. 

Doel van de geestelijke gezondheidszorg, zo kunt u in het tweede hoofdstuk 
lezen, is de demokratisering van het geluk. En in het negende hoofdstuk 
staat dat de alleraardigste - maar niettemin uiterst serieuze- taak voor de 
geestelijke gezondheidszorg bestaat uit het verschaffen van geluk als alter
natief voor overvloedige konsumptie (daarmede dan tevens het milieu
vraagstuk oplossend). Maar dat moet u allemaal zelf maar eens lezen, waar
bij ik u enige uren prettig leesgenot garandeer, wat tenslotte ook een vorm 
van geluksbeleven is'. 

prof. dr. C. J. B. J. Trimbos 

De prijs van dit boek (116 pag.) bedraagt f 12,50 (incl. O.B. en excl. verzend
kosten). 

Van Loghum Slaterus - Deventer 
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S. Miedema 

Ontwikkelingsstrategie opnieuw bezien 

'Hoe kijk je nu aan tegen de problematiek van de ontwikkelingslanden?' 
Deze vraag is mij in allerlei variaties herhaaldelijk gesteld sedert mijn 
terugkeer uit Ghana. Ikmoet zeggen dat de beantwoording mij thans meer 
moeite kost dan in.l968 toen ik vertrok. Op dat moment meende ik- af
gaande op de economische literatuur (voor zover ik die kende) en op wat 
er daarnaast zoal over ontwikkelingslanden was gepubliceerd - een aardig 
idee te hebben van hetgeen er, met name op het terrein van de economische 
politiek, zou moeten gebeuren. Misschien is het nuttig dat in het kort te 
releveren. 
Uitgangspunt was de enorme inkomenskloof tussen rijke en arme landen, 
die om sociale, economische en politieke redenen zo snel mogelijk zou 
moeten worden vernauwd. Daarvoor zou het nodig zijn de economische 
groei in de arme landen op te voeren. Nu hadden deze landen te kampen 
met een hardnekkige armoede, die hen permanent in zijn greep dreigde 
te houden. De investeringen waren laag en zouden spontaan ook niet erg 
stijgen in een weinig dynamische omgeving. De besparingen bewogen zich 
eveneens op een minimaal peil, wat niet anders dan logisch was, gelet op 
het zeer lage inkomensniveau. Verder was de economische structuur van 
de arme landen heel ongelukkig, met name door de zeer bescheiden rol 
van de industriële sector (in rijke landen de motor van de economische 
vooruitgang). Aan die structuur was overigens de Westerse wereld debet 
omdat deze zich meer had beijverd grondstoffen uit arme landen te halen, 
dan om daarop lokaal ook industriële activiteiten te enten. Bovendien, 
voor zover er toch nog enige groei in ontwikkelingslanden mogelijk was, 
zou deze door een hogere bevolkingsaanwas weer grotendeels worden 
teniet gedaan, daarmede de armoede per hoofd continuerend en de 
inkomenskloof met rijke landen verder verbredend. 
Deze analyse in een notedop - uiteraard wat erg simplistisch maar toch 
de kernpunten rakend - wees als vanzelf de richting voor de te volgen 
strategie. De arme landen zouden hun investeringen (in kapitaalgoederen 
doch ook in onderwijs om meer geschoolde mensen te krijgen) belangrijk 
moeten opvoeren. Uitgaande van een betrekkelijk vaste verhouding tussen 
investeringen en produktiestijging zou aldus een versnelling van de econo
mische groei mogelijk zijn. Die investeringen dienden natuurlijk wel op 
een verantwoorde wijze te worden gefinancierd, maar daar konden nu juist 
de rijke landen bijspringen. Een deel van de investeringen zou ten goede 
moeten komen aan het verbeteren van de infrastructuur; een niet on-
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belangrijke portie zou echter moeten worden aangewend voor de ontwik
keling van een industriële sector. Voor de lokale industrie zou het aan
vankelijk weliswaar moeilijk zijn voldoende afzet voor haar produkten 
te vinden. Door te beginnen met een zekere mate van protectie en import
substitutie, gevolgd door het opbouwen van exportmarkten - waarbij de 
rijke landen in belangrijke mate zouden kunnen helpen via handelspolitie
ke maatregelen - zou evenwel geleidelijk een eigen industrie kunnen 
worden opgebouwd. Een dergelijke ontwikkeling zou niet slechts de groei 
ten goede komen, maar evenzeer de capaciteit om de nationale besparin
gen op te voeren, zodat uiteindelijk naast politieke ook economische onaf
hankelijkheid zou kunnen worden verwezenlijkt op basis van een met eigen 
middelen gefinancierd betrekkelijk hoog investeringsniveau. 
Deze ontwikkelingsweg zou in beginsellangs twee wegen kunnen worden 
bewandeld, namelijk door zoveel mogelijk te vertrouwen op de krachten 
van de markt, dan wel door de nadruk te leggen op de rol van de overheid. 
Het laatste sprak mij meer aan dan het eerste, niet alleen omdat men op 
grond van tal van overwegingen zou kunnen betogen dat het marktmecha
nisme zeker in arme landen een heel gebrekkige indicator is voor het 
optimale gebruik van de produktiefactoren, doch vooral ook met het oog 
op de twee volgende desiderata. Vooreerst zou aldus een betere inkomens
en vermogensverdeling kunnen worden bereikt; de Staat zou immers door 
te participeren in de produktie een directer invloed kunnen uitoefenen op 
de loonvorming en tevens een deel van de winsten naar zich toe kunnen 
halen, waardoor additionele nationale besparingen met name bij de over
heid terecht zouden komen in plaats van bij particuliere bedrijven (waarvan 
ik in het bijzonder de buitenlandse met een zekere argwaan beschouwde). 
Ten tweede - en dit leek mij de doorslaggevende overweging - zou een 
actieve overheidspolitiek het mogelijk maken voor arme landen op weg 
naar een hogere levensstandaard de fouten te vermijden van de Westerse 
landen, die zelf in tal van opzichten in de knoop waren gekomen mede door 
de jacht naar geld, en de accumulatie van vermogen en macht in een 
beperkt aantal handen. 
Wel vergde deze strategie een competent overheidsapparaat en toegewijde 
leiders. Voorts zou op nationaal niveau aan gerichte, niet vrijblijvende, 
planning moeten worden gedaan om het land in de gewenste richting te 
sturen, om enige consistentie te krijgen tussen betalingsbalanspolitiek, 
fiscaal beleid, monetaire politiek etc. en om grotere projecten te kunnen 
doorlichten, niet zozeer op hun private als wel hun nationaal-economische 
merites. 
Als dat allemaal zou lukken zag ik in mijn dromen zich ontwikkelingen in 
arme landen voltrekken, waar de rijke landen op een bepaald ogenblik 
jaloers op zouden worden, doordat men een samenleving had opgebouwd, 
die echt die naam verdiende, met een structuur waarin personen zich 
konden ontplooien werkend in dienst van grotere of kleinere gemeen
schappen. Dan zouden in een verdere toekomst de nog steeds rijke Janden 
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verspieders zenden en 'machthebbers', nog meer beladen met spiegeltjes 
en kralen, of met gevulde geldbuidels en nieuwe technieken, maar mensen 
die zouden kunnen luisteren (in plaats van praten) om erachter te komen 
welk geheim deze materieel misschien nog altijd betrekkelijk arme landen 
wezenlijk rijker had gemaakt. 
Voor die dromen was er overigens weinig aanleiding meer toen ik met de 
realiteit werd geconfronteerd. Ghana was namelijk een land, dat - onge
veer vanaf het begin der zestiger jaren - had geprobeerd langs lijnen als 
hiervoor geschetst de ontwikkeling te stimuleren. Investeringen werden in 
een snel tempo opgevoerd, aan de industrie werd bijzondere zorg besteed, 
de overheid speelde een uitermate actieve rol in het hele ontwikkelingspro
ces, er werd veel aan planning gedaan, maar het geheel was na een jaar 
of zes toch wel een enorme mislukking geworden. Ondanks de 'big push' 
in de vorm van extra investeringen was de economische groei niet versneld, 
het tegendeel was eerder het geval; ondanks de energie gespendeerd aan 
het bevorderen van de industrie bleken tal van bedrijven - zelfs met een 
grote portie protectie - verliezen te lijden (in het bijzonder de staatsbedrij
ven); de export van industriële produkten was helemaal niet op gang 
gekomen zodat tezamen met het toelaten van hogere invoer, de betalings
balans volledig uit het lood was geslagen; dit werd nog versterkt door de 
minimale hulp van buitenaf als men daar de omvangrijke, dure, kort
lopende commerciële kredieten (die eenaanzienlijke schuldenlast beteken
den) niet toe rekent. De overheid had haar uitgaven belangrijk opgevoerd 
en had de moed gehad zware lasten aan de bevolking op te leggen, maar 
de tekorten, de geldcreatie en de inflatie namen toe. Een deel van de be
volking was naar de steden getrokken in de verwachting daar werk te 
vinden, maar raakte volkomen gedesillusioneerd, want men kon niet aan 
de slag komen. Als de diep in de cultuur gewortelde onderlinge bijstand 
van familieleden niet had bestaan zouden de gevolgen hiervan nog veel 
ernstiger zijn geweest. 
Nu is het niet mijn bedoeling de specifieke situatie van Ghana nader te 
bespreken. Dat zou trouwens in het bestek van een artikel ook moeilijk 
kunnen, want het is nogal complex. Maar wel dient de vraag gesteld, mede 
in het licht van deze ervaring en al het vallen en opstaan in de volgende 
vier jaar, of er iets kan worden staande gehouden van de eerder ontwik
kelde strategie en als dat niet het geval is, wat daarvoor dan in de plaats 
kan komen. 

Strategie komt niet van binnenuit 

Eén belangrijk punt moet hierbij worden vooropgesteld. Het denken over 
ontwikkelingsstrategie gebeurt in niet geringe mate door mensen, die zelf 
tot de rijke landen behoren. Daar is op zichzelf natuurlijk niets tegen, maar 
het betekent wel - ook al verwerkt men ervaringen opgedaan in ontwik
kelingslanden - dat in het Westen gewortelde theorieën hierbij een grote 
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rol kunnen spelen. Dit geldt stellig voor de eerder ontwikkelde filosofie, 
waarin groei, investeringen en industrie centraal staan. Nu dient daaraan 
toegevoegd, dat leiders van onafhankelijk geworden landen zich door deze 
gedachten ook lieten aanspreken. Ten dele omdat ze in het Westen veelal 
hun opleiding hadden gehad, ten dele omdat ze in een begrijpelijk onge
duld gemakkelijk geneigd waren een veelbelovende conceptie te volgen. 
Toch geloof ik, dat we hier raken aan een fundamentele verklaring voor 
vele minder bevredigende ontwikkelingen in de arme landen. Al te weinig 
is geprobeerd een strategie op te bouwen van binnenuit en van onderaf, 
in overeenstemming met de aard en aspiraties der eigen bevolking. 
Wat zou me zo'n ontwikkelingsstrategie, die op zijn kop is gezet, door 
onderaan te beginnen, kunnen opleveren? Daarover past allereerst de in
leidende opmerking, dat een 'Westerling' die vraag moeilijk volledig kan 
beantwoorden. Dat is maar goed ook. Het zet ons op onze plaats, ergens 
achteraan, stellig niet op de voorste rij. Toch is het daarom nog wel 
mogelijk een paar dingen op te merken over die omgekeerde benadering. 
Allereerst dit. Het ontwikkelen van een strategie van onderop zou natuur
lijk niet functioneren, als er geen leiders zouden zijn die deze aanpak 
stimuleren, inspireren en organiseren. Daarvoor zijn mensen nodig die met 
beide benen op de eigen bodem staan, het vertrouwen van de plaatSelijke 
bevolking hebben en open blijven voor kritiek (want wie is onfeilbaar) op 
dingen die misgingen. Kortom leiders met een filosofie en houding die bij 
deze benadering passen. Maar dat is nogal wat, zult u zeggen. Ieder land 
zou wel over een grote schare toegewijde leiders - op politiek, cultureel 
en bedrijfsniveau - willen beschikken die zich werkelijk gedragen als 
dienaren van het volk, kunnen luisteren naar de gewone man of vrouw, 
hem (haar) inspraak geven en aldus meewerken aan het scheppen van 
gunstiger voorwaarden voor een menswaardig en zinvol bestaan. Is het niet 
irreëel op de aanwezigheid van •w'n denkbeeldige groep een strategie af 
te stemmen? Ja en nee. 
Ja, omdat goede leiders inderdaad uitermate schaars zijn. Daarmee dient 
dan ook rekening te worden gehouden bij de uitwerking van de strategie. 
bijv. door niet alles te laten afhangen van de resultaten van een 'ideale' 
aanpak, onder meer in de vorm van het op betrekkelijk grote schaal ac
cepteren van de 'leiding' van een anoniem marktmechanisme (ik kom 
daarop nog terug). Tegelijkertijd echter nee en wel om drie redenen. De 
problemen in een arm land zijn niet zo gedifferentieerd dat men er pas echt 
achter komt als via het intermediair van tussenpersonen iedereen is be
reikt. Vervolgens, er zijn - afgaande op mijn eigen ervaring - heel veel 
wijze mensen in arme landen .1 Gelukkig is wijsheid niet een functie van 
geld of bezit. Veel verborgen talent kan daarom worden benut in een 
benadering die start van beneden. En ten derde, als men het niet waagt 
onderaan te beginnen zullen de talenten van potentiële leiders die persoon
lijk belang bereid zijn ondergeschikt te maken aan het algemeen belang 
niet voldoende worden ontwikkeld. 
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Hoe zou nu zo'n opzet van onderaf verder kunnen functioneren. Daarover 
een aantal algemene opmerkingen. In de eerste plaats is het nodig te komen 
tot doelstellingen van het sociaal-economisch beleid. 2 Alleen al hiervoor 
is het van het allergrootste belang de mensen zelf op allerlei niveaus te 
consulteren en te betrekken bij het beleid. Wat daarbij uit de bus zal komen 
is niet met zekerheid te zeggen. Het zal ook van land tot land verschillen. 
Zo zal in landen waar de inkomens- en vermogensverdeling zeer ongelijk 
is (mede door grootgrondbezit) en nog ongelijker wordt, mogelijk de 
doelstelling van een rechtvaardiger vcrdeling de spil zijn waarom de 
strategie zal draaien. In andere landen - tobbend met een hardnekkige 
stagnatie - zal wellicht de economische groei de centrale doelstelling blij
ven. Maar het zou mij niet verwonderen, wanneer vele landen primair 
zouden willen streven naar meer werkgelegenheid. 
Tot nu toe is daaraan natuurlijk niet voorbijgegaan, maar het is toch vaak 
beschouwd als een min of meer automatisch gevolg van economische groei. 
Nu is het stellig waar, dat landen met een snelle groei geen grote werkloos
heidsproblemen kennen, maar in het meer normale geval van beperkte 
economische groei is het effect op de werkgelegenheid somtijds zeer 
teleurstellend, eenvoudig omdat er geen vaste relatie is tussen die twee. 
Voeg daarbij de overweging, dat de meeste arme landen al een hoog 
wcrkloosheidspercentage hebben (mogelijk 10-25% van de werkwillige be
volking) en dat een stijging van dit percentage met nog eens 10% (tot 20 
à 35%) niet onwaarschijnlijk is in de periode tot 1980, dan zou het niet ver
bazen als de meest dringend gehoorde wens zou zijn: geef ons werk. 

Een beetje perspectief is al veel 

Het centraal stellen van deze doelstelling zou eventueel tot mindere groei 
kunnen leiden, in de zin dat door toepassing van andere, meer arbeidsin
tensieve technieken, relatief minder produktie wordt bereikt. Dit is dan 
een gevolg, dat geaccepteerd zal moeten worden, zijnde de resultante van 
een beleid door de arme landen zelf geprefereerd. Als daaruit eventueel 
een vergroting van de kloof tussen rijke en arme landen zou voortvloeien, 
zal dat eveneens aanvaard moeten worden. Trouwens die kloof houdt 
mensen in de binnenlanden van Afrika en Azië niet wakker. Voor hen gaat 
het er vooral om dat er enig perspectief daagt, een beetje hoop op lotsver
betering in hun eigen situatie.1 

Een betere inkomensverdeling zou als doelstelling mogelijk ook onderge
schikt worden aan de werkgelegenheid. Nu lopen die twee gelukkig ten 
dele parallel. Meer werk betekent een inkomen voor hen die anders 
helemaal zonder inkomen zouden zijn. Maar voor zover de twee met elkaar 
in conflict zouden komen, bijv. wanneer een verhoging van het reële 
inkomen van reeds werkenden in de weg zou staan aan het scheppen van 
meer werkgelegenheid, zou de voorkeur kunnen uitgaan naar het laatste. 
Vcrvolgens een enkele opmerking over de prioriteiten die uit een benade-
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ring van onderaf zouden kunnen resulteren. Ook dat is uiteraard niet exact 
te voorspellen en zal van land tot land verschillen. Gegeven echter de er
varingen in het recente verleden, dat het opvoeren van de investeringen 
en de nadruk op de industrie niet zonder meer de problemen oplost, doch 
veeleer nieuwe schept in de vorm van snel groeiende steden met grote 
groepen werklozen, zou het niet verbazen, wanneer veel meer accent zou 
komen te liggen op het ontwikkelen van de landbouw en kleine industrie 
op het platteland. Wel zou daarnaast waarschijnlijk behoefte bestaan aan 
meer arbeidsintensieve bedrijven in de steden die mogelijk hun afzet
markten gedeeltelijk in het buitenland zouden moeten zoeken, daarbij con
currerend op basis van relatief lage arbeidskosten (bijv. in de textiel) en 
eigen grondstofverwerking. Ook in andere opzichten zou het stellen van 
prioriteiten op basis van meningen en wensen van de brede lagen der be
volking tot gewijzigde of nieuwe prioriteiten kunnen leiden. Zo is het voor 
mij nog de vraag of een steeds groter wordend overheidsapparaat, met 
overeenkomstig toenemende kosten wel zo'n algemeen begeerde zaak is, 
te meer omdat de effectiviteit daarvan niet zelden veel te wensen over laat. 
De omvang van het militaire apparaat, van buitenlandse diensten e.d.' zou 
eveneens voorwerp van een kritische herwaardering kunnen worden. 
Bezinning op doelstellingen en prioriteiten zou echter slechts in beperkte 
mate zin hebben als daarop niet concrete programma's zouden worden 
geënt. Eensdeels programma's met duidelijke taakstellingen voor wat in 
een bepaald gebied kan en zou moeten worden gedaan om werkgelegen
heid en produktie op te voeren, anderdeels programma's om de sociale en 
economische infrastructuur van de onderscheiden landsdelen te verbete
ren. Essentieel is daarbij, dat deze programma's niet in het vage blijven, 
maar worden vertaald in activiteiten waartoe betrokkenen zich verplich
ten. Voorts is het van kardinaal belang, deze programma's in groter ver
band te coördineren en harmoniseren. 
Van vandaag op morgen zal dit niet perfect kunnen worden georganiseerd. 
Tal van programma's en projecten zullen niet of vertraagd tot uitvoering 
komen, maar al doende bouwt men nieuwe ervaring op. Trouwens in de 
programma's zou van de aanvang af ruimte moeten zijn voor experimen
ten, die eventueel kunnen mislukken. Want is de ontwikkeling van een land 
niet in zekere zin een groot experiment om te ontdekken hoe, gegeven aard 
en aanleg van de bevolking alsmede geografische ligging en natuurlijk 
condities, een harmonische weg naar vooruitgang kan worden gevonden? 
Wel spreekt het vanzelf, dat het doen slagen van van onderaf opgebouwde 
nationale programma's van de allergrootste betekenis is. Alle hulpmid
delen die daarbij dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het doel zullen 
moeten worden ingeschakeld. Naast de noodzaak van voldoende leider
schap (al eerder genoemd) zou ik op een drietal hulpmiddelen willen 
ingaan. 

a. Hoewel het marktmechanisme op tal van gronden bekritiseerd kan 
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worden als gids voor de aanwending van produktiefactoren en voor de afzet 
van produkten, leidt interventie van de overheid in verschillende arme 
landen ertoe dat men nog verder van huis (i.c. een optimale nationale al
locatie) raakt. Kunstmatig lage wisselkoersen bijv. stimuleren de invoer, 
o.m. van concurrerende produkten zodat de eigen produktie daardoor 
wordt afgeremd, belemmeren uitvoer en werken tal van onregelmatige 
transacties in de hand. Kunstmatig lage prijzen van kapitaalgoederen (bijv. 
in de vorm van het in rekening brengen van een lage rente) staan een 
grotere toepassing van arbeidsintensieve produkties in de weg en leiden 
voorts tot nonchalance in het onderhoud (men vervangt liever snel) en tot 
het gemakkelijk accepteren van niet benutte capaciteit. Overmatige pro
tectie voor de industrie kan deze laatste - opnieuw kunstmatig - relatief 
veel aantrekkelijker maken dan de landbouw, waardoor een hoogst onge
wenste uitstoot uit de landbouw wordt gestimuleerd en doorgaans een 
ongunstige inkomensverdeling ontstaat. Te meer omdat de overheid in 
arme landen niet steeds over voldoende deskundigen beschikt voor het 
aangeven van juiste correcties op het marktmechanisme (met behulp van 
kosten-baten analyses, schaduwprijzen e.d.) lijkt het inruimen van een 
grotere plaats voor de vrije prijsvorming wenselijk. Wel zal daarbij gelet 
moeten worden op het prijsgedrag van monopoloïde aanbieders, terwijl 
voorts in de landbouw minimumprijzen en een betere organisatie van de 
afzet uitermate nuttig kunnen zijn. 

b. De uitvoering van een programma als aangeduid, vergt veel discipline 
in de voorbereiding en uitvoering. Zonder deze discipline en de wil te 
werken voor het bereiken van betere resultaten komt er van de beste 
programma's nog niet veel terecht. Nu kan men proberen discipline hard
handig op te leggen, maar daaraan kleven uiteraard vele bezwaren. Het 
is juist een van de attracties welke een van onderaf opgebouwd programma 
biedt, dat de kansen voor het opbrengen van deze discipline worden 

vergroot. 
Maar dan klemt te meer dat ieder die duidelijk tekort schiet en zijn 
verantwoordelijkheid ontloopt niet vrijuit zou mogen gaan. Voor over
heidsdienaren zou dit eventueel ontslag moeten kunnen betekenen. 

c. Internationale bijstand kan eveneens een belangrijk hulpmiddel zijn, 
zowel in de vorm van het afbreken van handelsbarrières voor produkten 
uit ontwikkelingslanden, het meewerken aan stabielere prijzen voor 
grondstoffen, alsook door middel van financiële en technische hulp. Eén 
punt wil ik daar speciaal uit lichten, nl. de financiële hulp. De nadelen van 
die hulp mogen algemeen bekend worden verondersteld: de stroom is zeer 
ontoereikend; de meeste financiële assistentie leidt tot een grotere schul
denlast voor de arme landen, is vaak gebonden aan besteding in het land 
van de donor en wordt mede door politieke overwegingen bepaald. Verder 
brengt het de arme landen in een vragend onderdanige positie en leidt hen 
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soms tot interne beslissingen die men eigener beweging niet had genomen. 
We zien dan ook momenteel een toenemende tendentie tot self-reliance, 
die op zichzelf positieve kanten heeft, maar gepaard zou kunnen gaan met 
groter nationalisme en het zich afsluiten van de internationale volkerenge
meenschap. 

Of de wil aanwezig is in de rijke landen om afstand te doen van de huidige 
wijze van financiële hulpverlening is helaas hoogst twijfelachtig. Toch kan 
het geen kwaad te denken aan alternatieven, die misschien eens werkelijk
heid kunnen worden. Het doel zou daarbij moeten zijn te streven naar een 
objectivering van de financiële bijstand, die een stuk herverdeling van 
wereldinkomen ten gevolge zou hebben. Tinbergen heeft in dat verband 
wel eens een mondiale heffing op en uitkering van inkomens gesuggereerd. 
Het probleem is natuurlijk hoe daarvoor van nationale regeringen voldoen
de steun te verkrijgen. 
Misschien zou de weg geëffend kunnen worden via een bezinning op een 
wereldvraagstuk als dat van de uitputting van minerale grondstoffen. Het 
lijkt aan geen twijfel onderhevig, dat een ongeremde groei van het gebruik 
van bijv. energie, maar ook van andere delfstoffen, binnen een aantal 
decennia zal leiden tot volledige uitputting van aanwezige voorraden. 
Gegeven het technisch vernuft van de mens zal, vooral bij verder stijgende 
prijzen, waarschijnlijk veel inspanning worden geleverd om alternatieven 
voor deze delfstoffen te ontwikkelen. Maar in plaats van deze zaken aan 
particuliere bedrijven of nationale overheden over te laten, ware te over
wegen op mondiaal niveau orde op zaken te stellen. Aannemende, dat het 
verbruik toch wel enigermate reageert op relatieve prijzen zou gedacht 
kunnen worden aan bijv. een mondiale heffing op het gebruik van betrek
kelijk snel verbruikte voorraden, zoals olie en aardgas. De middelen die 
zulk een heffing oplevert, zouden ten dele moeten worden aangewend voor 
verdere research naar alternatieve bronnen voor grondstoffenvoorziening; 
in het geval van een heffing op olie en aardgas bijvoorbeeld zonne-energie. 
Een ander deel van de opbrengst zou wellicht aan de producentenlanden 
moeten worden gegeven, om hun medewerking te krijgen voor een mon
diale heffing. Maar waar het mij in dit verband om gaat is, dat aldus ook 
een bron zou kunnen aangeboord voor een mondiale financiering van 
ontwikkelingshulp, te betalen door de afnemers van de desbetreffende 
delfstoffen (omdat het verbruik veelal toeneemt met het inkomen zou deze 
heffing werken als een soort inkomstenbelasting) en te verdelen over de 
arme landen op basis van bijv. inkomen per hoofd van de bevolking, 
ongeacht de politieke kleur van die landen of hun feitelijk succes met de 
interne ontwikkeling, eenvoudig vanuit een zeker recht op bijstand op 
wereldniveau. 4 Overigens is zo'n heffing en de mogelijke verdeling ervan 
slechts een persoonlijke suggestie, en alleen bedoeld te illustreren hoe een 
alternatief voor de huidige onbevredigende financiële bijstand aan arme 
landen zou kunnen worden gedacht. 
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Aanvullend zou er dan nog wel ruimte zijn voor specifieke bilaterale hulp, 
waarbij donors zich zouden kunnen laten leiden door hun sympathie voor 
het land in kwestie, de gevolgde ontwikkelingsstrategie, politieke en 
economische overwegingen enz. Ook particuliere aanvullende hulp zou al
leszins waardevol blijven, met name voor eenvoudige projecten die de 
mensen begrijpen en waarbij zij direct worden betrokken. 

Dit artikel is al te lang geworden. Ik moet daarom snel tot een afsluiting 
komen, hoewel vele belangrijke zaken niet aan de orde zijn geweest. 
Slechts een enkele slotopmerking. Het welvaartsverschil tussen rijke en 
arme landen is onvoorstelbaar groot. Onlangs zag ik nog een cijfer voor 
1967, waaruit een gemiddeld inkomen per hoofd in arme landen bleek van 
US $ 121 tegen een cijfer voor de OESO-landen van US $ 2231. Zulke 
cijfers kunnen medelijden opwekken en de indruk geven van aanhoudend 
troosteloze ellende in arme landen. Toch komt men er gelukkig veel goed
lachse en blije mensen tegen, al is het leven inderdaad vaak hard. Voor 
velen van hen is de wereld klein, de horizon beperkt. Ze hebben hun zorgen 
en verdriet over kinderen en familieleden, maar ook hun vreugde en 
feesten als een kind is geboren en de oogst binnengehaald. Ontwikkeling 
heeft te maken met al die miljoenen gewone mensen, in wier leven schijn
baar weinig gebeurt, en die daarom misschien wel beducht zijn voor te snel
le veranderingen. Hen in het middelpunt van de ontwikkelingsstrategie te 
plaatsen is mogelijk de beste garantie dat die ontwikkeling niet op een 
krampachtige, kunstmatige, grote-projecten-achtige manier wordt aange
pakt, maar op een wijze die in harmonie is met de eigen cultuur en sociale 
structuur. 
Soms droom ik toch nog wel eens van die verspieders en machthebbers uit 
rijke landen, die in de toekomst een reis ondernemen naar eertijds 'onder
ontwikkelde' landen, waar men iets heeft gerealiseerd van sjaloom. 

I. Daarom is ook de aanduiding onderontwikkeld of minder ontwikkeld zo inadequaat. 
2. Welbeschouwd kunnen doelstellingen van het sociaal-economische beleid nimmer worden 

gezien als absolute doeleinden. Veeleer zijn het afgeleide grootheden, waarvan de realisa
tic kan bijdragen tot ontplooiing van de persoon in de samenleving. 

3. Er is natuurlijk niets op tegen dat de rijke landen zich druk maken over die kloof als uit
gangspunt voor een wat genereuzer beleid tegenover de arme landen. 

4. Terzijde zij opgemerkt, dat wanneer research wordt verricht voor het ontwikkelen van 
alternatieven voor delfstoffen, bijv. zonne-encrgie, het belang van de arme landen daarbij 
ook kan worden betrokken. De meeste arme landen liggen rond de evenaar, waar de zon 
overvloedig pleegt te schijnen. Als inderdaad het opwekken van zonne-energie, naar ik 
wel eens heb gehoord, arbeidsintensief zou zijn, ligt daarin ook een gunstig aspect voor 
arme landen. De beschikbaarheid van die energie ter plaatse zou vervolgens bepaalde 
industriële activiteiten kunnen stimuleren. 
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P. Dankert 

In Turkije is democratie ook moeilijk 

Het zal een politicus zelden overkomen, dat iemand voor wie hij niets denkt 
te kunnen doen hem uit dankbaarheid voor het proberen om de hals valt. 
In Turkije is me dat in maart 1973 overkomen. Misschien was de hoog
geleerde om-de-hals-valler een wat emotioneel mens. Collega's van hem 
en advocaten, journalisten. gemartelden en politici die me in Ankara en 
Istanbul ontvingen waren echter nauwelijks minder hartelijk. Zou Europa 
dan toch iets kunnen doen aan het herstel van de Rechten van de Mens 
in Turkije? Zou het gerommel dat met name sinds december '72 in de 
Straatsburgse en Parijse vergaderzalen van de Raadgevende Vergadering 
van de Raad van Europa te horen is en vandaar, in gekuiste vorm. via de 
Turkse pers Ankara bereikt toch van invloed zijn? 
Dat er aan de Turkse democratie zo het een en ander schort is genoegzaam 
bekend. Het is ook niet zo verbazingwekkend. Een land dat pas na de 
eerste wereldoorlog van het sultanaat werd bevrijd en daarna, onder Kemal 
Ataturk, een spoedcursus verwestersing moest doorlopen om na de tweede 
wereldoorlog aan het meerpartijenstelsel te kunnen beginnen kan on
mogelijk een democratie naar Scandinavisch of Brits model zijn. 
Kemal Ataturk en zijn nog steeds politiek actieve trouwste dienaar, de nu 
bijna negentigjarigeIsmet lnönu, mag zoiets niet verweten worden. Er zijn 
velen in Turkije die vinden dat hun tempo te hoog is geweest. De Democra
tische partij vertegenwoordigde het verzet tegen de door het centraal gezag 
opgelegde omvorming van Turkije tot partijleider Menderes gehangen 
werd en de grondwet van 1961 was aanvaard. Die grondwet legde niet al
leen de beginselen van de democratische staat vast maar werkte ze ook, 
soms tot in details, uit en ging daardoor functioneren als een alleen met 
tweederde meerderheden stil te zetten motor voor de politieke en sociale 
verandering in Turkije. Het parlement bleef echter in handen van rechts, 
al was dan de Rechtvaardigheidspartij van Sulcyman Demirel een graadje 
minder rechts dan de Democratische partij van Menderes. 
Dat Turkije zo'n grondwet kreeg is vooral te danken aan de invloed die 
het leger heeft. Min of meer progressieve militaire leiders hebben her
haaldelijk hun gewicht in de schaal gelegd om conservatieve politieke 
leiders van koers te doen veranderen. Op het eerste gezicht had ook het 
befaamde memorandum van 12 maart 1971 dat doel. Het leidde in ieder 
geval tot het aftreden van de rechtse regering-Demirel en bevatte een 
aantal niet precies geformuleerde eisen op het stuk van maatschappelijke 
hervormingen die door progressief Turkije wel onderschreven konden 
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worden. Het memorandum wilde echter ook een spoedig herstel van 'law 
and order': er heerste nogal wat arbeidsonrust, uiterst links en uiterst rechts 
gingen elkaar met de dag steviger te lijf, de voor de politie ontoegankelijke 
universiteiten waren haarden van gewelddadigheid geworden, van verzet 
ook tegen de pro-Amerikaanse koers van Turkije en uitgeverijen produ
ceerden een naar Westeuropese begrippen onvoorstelbare stroom van 
marxistisch, marxistisch-leninistische, maoïstische, anarchistische, gue
varistische en marcusiaanse lectuur. 
Het memorandum van 12 maart had als onmiddellijke aanleiding de kid
napping door linkse studenten van drie Amerikaanse technici - een kid
napping die door de slachtoffers wel, door drie van de kidnappers (zij 
werden in mei 1972 opgehangen) niet werd overleefd. Demirel trok zich 
dus terug in het parlement, prof. Nihat Erim werd door het leger eerste 
minister gemaakt. 
Erim beloofde sociale hervormingen en 'law and order'. De parlementaire 
meerderheid droeg er zorg voor dat hij alleen die laatste belofte waar kon 
maken: in april 1971 werd de uitzonderingstoestand afgekondigd, in het 
najaar hielp bijna het hele parlement mee aan het inperken van de vrij
heden van de grondwet van 1961. Tegelijkertijd begon, onder het mom van 
terroristen bestrijding, de vervolging ook van diegenen die langs democrati
sche weg het proces van sociale verandering in Turkije, al of niet aanzien
lijk, wilden versnellen. Niet alleen de paar honderd revolutionairen werden 
opgepakt, ook toneelschrijvers, vertalers van linkse werken, kritische 
journalisten, lastige hoogleraren, linkse officieren en studenten, politiek 
bewuste dorpsonderwijzers en een enkele arbeider verdwenen, na dertig 
dagen MIT, naar de militaire gevangenissen. 
Prof. Nihat Erim, inmiddels van eerste minister senator geworden, maar 
nog degelijk beschermd door drie lijfwachten voor een soort kluisdeur
huisdeur, ontving me in zijn appartement in Ankara. Hij verdedigde zijn 
eerste ministerschap in dienst van de strijdkrachten met het argument dat 
het de enige weg was om broodnodige sociale hervormingen door te 
voeren. Dat dit premierschap die sociale hervormingen niet heeft opgele
verd, maar integendeel door grondwetswijzigingen en andere legislatieve 
maatregelen een toestand heeft teweeggebracht die het verhinderen ervan 
vergemakkelijkt, werd door Erim niet ontkend. Daarvoor hield hij echter 
in hoge mate het in Turkije revolutionerende en complotterende interna
tionale communisme en anarchisme verantwoordelijk. Bewijzen voor de 
communistische inmenging in Turkije kwamen echter niet op tafel. Die zijn 
er ook niet. Het enige wat bewezen kan worden, is dat de Palestijnse be
vrijdingsbewegingen zowel rechtse als linkse Turkse revolutionairen heb
ben bewapend en opgeleid. Hun aantal was echter gering. Erim zelf heeft 
in 1971 het getal 200 genoemd. Misschien zat hij daarmee te laag. Zeker 
is echter dat het terrorisme in Turkije, gezien de macht van politie en leger, 
nooit de objectieve rechtvaardiging voor het invoeren van de uitzonderings
toestand en nog minder voor het twee jaar handhaven ervan kan vormen, 
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om van de rechtvaardiging voor de vrijheden beperkende wetgeving nog 
maar te zwijgen. 
De staat van beleg en de amendering van de grondwet zijn alleen te 
verklaren als men ervan uitgaat dat diegenen die achter deze maatregelen 
staan ze als middel zien om de door de grondwet van 196 I beschermde 
progressieve intellectuelen, vakbondsleiders en politici, die het proces van 
sociale verandering op gang brachten, uit te schakelen. Of zoals een Turks 
journalist me zei: 'Het is een poging van de huidige machthebbers de vogel 
van de Turkse democratie met slechts een réchtervleugel te laten vliegen.' 
Dat die poging gedeeltelijk mislukte is te danken aan de door een deel van 
de legerleiding gesteunde nieuwe politieke leider van de Republikeinse 
Volkspartij, Bülent Ecevit. Ecevit, die vorig jaar mei de oude Inönu van 
de troon stootte en daarmee de omvorming van de RVP van de partij van 
de ambtenaren tot een - zonder die woorden te gebruiken - democra
tisch-socialistische partij mogelijk maakte, is de eerste Turkse partijleider 
in Westeuropese zin aan het worden. Zijn partij wordt langzaam aan een 
programpartij met een homogene achterban, zijn electoraat een politiek 
bewust electoraat, te vinden in die gebieden waar het moderniseringspro
ces op gang begint te komen. Hoewel hij slechts over zo'n honderd van 
de vierhonderdvijftig parlementszetels beschikt is Ecevit door die om
vorming van de RVP Turkije's belangrijkste politicus geworden. De RVP 
is door dit alles niet alleen een partij geworden met een zekere aantrek
kelijkheid voor al diegenen die er tot nu toe links van stonden, het is ook 
de partij die de vervolgde intellectuelen en vakbondsleiders in het Turkije 
van de staat van beleg nog een zekere mate van bescherming kan bieden. 

Voldoende is die bescherming niet. Daarvoor is de macht van de door de 
eerste minister niet meer beheerste en zich als een kankergezwel uit
breidende contra-spionagedienst, MIT. te groot. MIT arresteert en martelt 
op eigen houtje. Dat zo'n 10 000 Turken sinds voorjaar 1971 in MIT
handen vielen, van wie er minstens 3000 werden gemarteld, is wel zeker. 
Marteling is geen nieuw verschijnsel in Turkije, al zijn we daar dan in 
Europa voor 1971 nooit over gevallen. De Turkse kruimeldief wist al jaren 
wat 'falaka' was, bij vrijwel elke arrestatie waren op het politiebureau zijn 
voetzolen met stokken bewerkt. Gewoon slaan was en is in het Turkse leger 
dagelijkse praktijk, een kwestie van discipline. En wie zijn ondergeschikte 
zo nu en dan niet aftuigt moet er rekening mee houden dat hij door zijn 
eigen superieuren in de letterlijke zin van het woord stevig wordt aange
pakt. Fysiek geweld is nog steeds bestanddeel vangezags-en orde-uitoefe
ning in Turkije en wordt door de meerderheid van de bevolking als zodanig 
zonder al te veel morren geaccepteerd. 
Sinds maart 1971 is het echter niet meer de toevallige politiefunctionaris 
die wat een Turkse acvocaat zeer eufemistisch 'de fysieke methode' noem
de toepast. In het Turkije van vandaag heeft het veel systematischer MIT 
de politiemethoden, met de nodige verfijningen en aanvullingen. overge-
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nomen en wordt het martelen toegepast als intimidatiemethode voor 
politieke tegenstanders. De 'falaka' is nog vrij algemeen. Maar daarnaast 
worden nagels uitgetrokken of ingebrand, politieknuppels in vagina's 
geduwd, worden arrestanten met behulp van elektroden aan diverse 
lichaamsdelen onder stroom gezet, dagenlang van eten en drinken beroofd 
en wat al niet. 
Prof. Erim ontkende dat er in Turkije gemarteld wordt. De verhalen 
daaromtrent worden verzonnen door de internationale communistische 
conspiratie waarvan volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse 
Zaken, zonder twijfel tot verrassing van vele mijner partijgenoten, schrij
ver dezes deel uitmaakt. Tegenover de officiële ontkenningen staan echter 
de meer dan honderd door gemartelden, niet zonder aanzienlijk persoon
lijk risico, opgestelde verklaringen die Amnesty International en anderen 
in West-Europa hebben bereikt. In Istanbul en Ankara heb ik met een 
tiental slachtoffers van martelingen gesproken. Hun vaak uiterst gedetail
leerde, soms persoonlijk pijnlijke schildering van het aangedane geweld 
is aanzienlijk overtuigender dan de abstracte ontkenning van de autoritei
ten. Advocaten vcrtelden me dat er niet alleen verhalen zijn maar ook 
slachtoffers voor het leven: Hülogu Bulguç, een architect, ligt half verlamd 
in een militair hospitaal in Istanbul wegens een niet geheel perfecte be
handeling met electroden; zijn collega Yavuz Önen werd door martelingen 
eveneens blijvend verminkt. 
Waarom systematische martelingen? Betrouwbare of zinnige bekentenis
sen leveren ze nauwelijks op en dat schijnt ook niet het doel te zijn, omdat 
MIT al te goed weet dat het merendeel van haar arrestanten met geweld
dadigheid niets van doen heeft. Waarom dan? 'Omdat ze me bang wilden 
maken, zo bang dat ik nooit meer naar MIT terug zou willen en dat ik me 
daarnaar zou gaan gedragen', zei een advocaat uit lstanbul die voor 1971 
met politiek niets te maken wilde hebben maar nu zijn tweede verblijf bij 
MIT er al op had zitten. Een journalist uit diezelfde stad: 'Misschien ben 
ik er zelf niet zo vreselijk bang voor dat het me een tweede keer zal 
overkomen. Maar de angst dat ze mij ook via mijn vrouw of mijn dochter 
kunnen treffen brengt me ertoe een zelfcensuur te praktiseren dieMIT niet 
onwelkom zal zijn.· 
De laatste maanden voor de presidentsverkiezingen werd in Ankara en 
Istanbul duidelijk minder gemarteld. De vroegere slachtoffers, de ad
vocaten en politici in Ankara waren het op dat punt eens. De Europese 
pressie, met name die van de Raad van Europa en Amnesty International, 
zou enig effect hebben gehad. Maar Ankara en lstanbul, hoe belangrijk 
ook, zijn Turkije nog niet en alle berichten wijzen erop dat de martelingen 
in het Koerdische gebied onverminderd voortgaan. Europa mag dus rustig 
pressie uit blijven oefenen. 

Niet alleen op dit gebied overigens. Na de dertig dagen volledige af
zondering in de handen van MIT komt de verdachte eindelijk in handen 
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van de militaire justitie. Hij kan voor het eerst zijn familie en zijn advocaat 
zien. De mogelijkheden voor de advocaat zijn beperkt: hij kan de verdachte 
eens per week tien à vijftien minuten bezoeken en mag alleen met hem 
spreken in het bijzijn van aan geen geheimhoudingsplicht onderworpen ge
vangenispersoneel. Het komt dan ook herhaaldelijk voor dat de verdediger 
niet weet of de verdachte voor wie hij zich inspant nu wel of niet schuldig 
is. De tenlastelegging is meestal vaag. In vele gevallen wordt pas in de akte 
van beschuldiging een wat nadere uitwerking gegeven van de redenen 
waarom de verdachte beschuldigd wordt van het overtreden van de uit het 
Wetboek van Strafrecht van Mussolini overgenomen art. 142, 141 en 146. 
Op 142 staat een jaar of zes, zeven, op 141 in vele gevallen vijftien jaar 
en op 146 de doodstraf. Die zes, zeven jaar zijn dan voor 'communistische 
propaganda' - zorgvuldig is vermeden het woord 'communistisch' nader 
te definiëren -, de vijftien jaar staan voor het oprichten van communisti
sche organisaties en de doodstraf is bestemd voor lieden die tot verenigin
gen hebben behoord die zich tot doel stelden de bestaande orde met geweld 
omver te werpen. 
De artikelen 141 en 142 stonden al jaren in het Wetboek van Strafrecht. 
In het Turkije van voor 1971 was het echter buitengewoon moeilijk een 
rechter te vinden die ze wilde gebruiken. De militaire rechters blijken die 
schroom niet te hebben, of deze zich niet te kunnen permitteren. Dat 
laatste is de militaire rechters wel duidelijk geworden door de lotgevallen 
van een paar collega's die een poging tot behoorlijk rechtspraak wilden 
doen. Een rechter in Erzerum werd uit zijn functie ontheven toen hij een 
bankrover voor een bankroof en niet wegens overtreding van art. 146 wilde 
veroordelen. Een militair tribunaal in Istanbul werd om min of meer de
zelfde reden ontbonden. De voorzitter van het tribunaal in Ankara in de 
zaak tegen prof. Alacakaptan werd van zijn functie ontheven omdat de 
militaire bevelhebber van de hoofdstad de vrees koesterde dat de door dit 
tribunaal - met twee stemmen tegen een - besloten vrijlating van een 
medewerker van de universiteit een voorbode was van een vrijspraak in 
de zaak Alacakaptan. Dank zij de vervanging van die voorzitter tijdens de 
vijftiende en laatste zitting in dat proces kon Alacakaptan nog net - nu 
met een ietwat andere twee-een verhouding - tot zes jaar, drie maanden 
en vijftien dagen worden veroordeeld. 
Alleen het niet onder een commandant van de staat van beleg functione
rende Militaire Hof van Beroep wist tot nog toe een zekere mate van onaf
hankelijkheid te bewaren. Maar daar werd in juli 1972 ook wat op ge
vonden: een op het oog onschuldig wetje, dat bepaalde dat militaire 
rechters voortaan onder dezelfde bevorderingsregelingen vallen als ander 
militair personeel werd door het parlement gejaagd. In de praktijk bete
kent dit dat de militaire rechter binnen drie jaar een hogere rang moet 
bereiken. Lukt hem dat niet dan mag hij de dienst verlaten. De leden van 
het Hof van Beroep zijn meestal kolonels, alleen de voorzitter kan een 
generaal zijn. Het wetje van zomer 1972 betekent in de praktijk dan ook 
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dat de zittingsduur in het Hof van Beroep slechts drie jaar is. Sinds de aan
vaarding van dat wetje heeft al een achttal van die onafhankelijke rechters 
uit het Hof van Beroep de dienst wegens niet-bevordering moeten verla
ten. De vergeleken met zijn civiele collega toch al in onafhankelijkheid 
achterblijvende militaire rechter (gevolg van de benoemingsprocedure) is 
door het wetje van 1972 zijn aanspraak op de titel onafhankelijke rechter 
volledig kwijtgeraakt. En hij is nu net de rechter die als gevolg van de staat 
van beleg alle politieke gevallen moet beoordelen. 
De staat van beleg zal in de komende maanden wel geleidelijk worden op
geheven. In januari werd het aantal districten onder de staat van beleg 
ingekrompen van elf tot negen, in maart vielen nog twee districten, waar
onder het belangrijke lzmir, af. De door het parlement aangenomen wet
ten en de gewijzigde artikelen in de grondwet van 1961 blijven echter. Het 
doel van de onder de staat van beleg door het parlement aanvaarde wetge
ving is tweeledig: versterking van de macht van het uitvoerend gezag, 
beperking van de in de grondwet van 1961 gegarandeerde vrijheden. Zo 
werd de autonomie van de TRT, de Turkse radio en televisie, aangetast. 
De universiteiten werden onder vrijwel directe re geringscontrole geplaatst. 
Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers werd formeel, studenten 
feitelijk verboden lid van een politieke partij te zijn, of van een vakbond. 
De mogelijkheid werd geschapen dat een krant zonder tussenkomst van 
de rechter door de minister van justitie voor één editie een verschijnings
verbod wordt opgelegd. Staatsveiligheidshoven met door de regering 
benoemde rechters en aanzienlijke bevoegdheden met betrekking tot het 
aanpakken van politieke tegenstanders dreigen in de grondwet een plaatsje 
te krijgen. Als rechts in oktober de verkiezingen wint beschikt het, dank 
zij het tegen datzelfde rechts gerichte ultimatum van 12 maart 1971, over 
een stevige wettelijke basis om alle oppositie, de in het parlement vertegen
woordigde inbegrepen de kop in te drukken. Het is dan ook niet verbazing
wekkend dat een man als Ecevit, die op grond van de uitslagen van 
recentelijk gehouden deelverkiezingen verwachten mag over acht à twaalf 
jaar een parlementaire meerderheid achter zich te krijgen, ernstig bezorgd 
is over de mogelijkheden tot repressie die zijn verliezende tegenstanders 
met dit soort wetgeving geboden wordt. Ecevit heeft echter ook een reden 
tot bezorgdheid die niet alleen Turkije maar alle democratisch geregeerde 
Europese landen raakt. Een flink aantal van de in de afgelopen twee jaar 
door het Turkse parlement aanvaarde wetten lijkt strijdig te zijn met de 
door de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens beschermde 
rechten en vrijheden en met artikel 3 van het Statuut van de Raad van 
Europa, dat de lid-staat verplicht tot 'the enjoyment by all persons within 
its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms'. Als de politie
ke wil er eindelijk komt kunnen het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa en de Raadgevende Vergadering deze kwestie van met Statuut 
en Conventie strijdige wetgeving met de kwestie van de martelingen en de 
onregelmatigheden bij processen aanpakken. De Raadgevende Vergade-
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ring heeft, door het verzoek om een rapport van de Politieke Commissie, 
op 23 maart jl., een eerste voorzichtige stap gezet. Van het Comité van 
Ministers werd tot nog toe niets over Turkije gehoord. 
Dat is jammer omdat in Turkije, anders dan in het Griekenland van na 
de coup en mits goed gespeeld, wel degelijk invloed op de gang van zaken 
is uit te oefenen. Griekenland kon men alleen de democratie terugbrengen 
als men het land van de kolonels bevrijdde. Omdat de Westeuropese 
democratieën er terecht geen Brezjnev-doctrines op nahouden was het 
enige wat ze konden doen naar de rechter lopen en Griekenland laten 
veroordelen. Men kan natuurlijk in de zaak Turkije ook naar de rechter 
stappen. Er is bewijsmateriaal genoeg voor een veroordeling. Een politieke 
benadering lijkt echter zinvoller. De meeste Turkse politieke partijen en 
zeker ook het leger zouden er grote moeite mee hebben als de Westeurope
se landen in het vijftigste jaar van Turkije's oriëntatie op West-Europa de 
echtheid van die oriëntatie gingen betwijfelen. Nog moeilijker zouden ze 
het krijgen als ze Europese waarschuwingen in de wind zouden slaan en 
de mogelijkheid van uitstoting uit de Raad van Europa onder ogen moeten 
zien. Met name de Europees georiënteerdenonder de politici en flink wat 
generaals vrezen dat zo'n uitstoting niet alleen een uitstoting uit de Raad 
van Europa zal zijn maar in Turkije zelf zal leiden tot een herbezinning 
op het hele patroon van Turkse internationale betrekkingen, de EEG, de 
NAVO en de bilaterale betrekkingen met Westeuropese landen inbegre
pen. Een van de redenen voor de ingreep van 12 maart 1971 was juist het 
veilig stellen van die Europese oriëntatie. Het zou een merkwaardige 
paradox zijn als de generaals en de andere machthebbers in Turkije de deur 
naar Europa dicht zouden slaan als gevolg van de bemoeienis van de Raad 
van Europa met hun aanvankelijk Moskou-, Peking- of Havannagezinde, 
maar inmiddels ook tot de Raad van Europa bekeerde linkse tegenstan
ders. Gezien de nationalistische, ja xenofobe elementen in de Turkse 
samenleving is zoiets echter mogelijk. Omdat dit echter noch in het belang 
van de generaals is - zij hebben ook Europese militaire hulp nodig -,noch 
in dat van de machthebbers - zij hopen met de EEG hun macht te kunnen 
houden -, noch in dat van Ecevit en de niet-gewelddadige intellectuelen 
- die vanuit Europa de impulsen voor sociale verandering verwachten -
kan de verder niet zo belangrijke Raad van Europa voor deze misschien 
unieke keer echt eens wat doen aan het herstel van in haar Statuut en Con
ventie aan elke Turkse burger gegarandeerde rechten. 
Volgens velen in Turkije is dat geen overdreven verwachtingen wekken. 
Zij menen, dat enkele individuele parlementariërs tot nu toe al veel hebben 
kunnen doen om het verrottingsproces in Turkije af te stoppen en op een 
enkel punt terug te draaien. We zullen die omhelzing van het begin maar 
beschouwen als een beloning voor dat werk - al zouden daarvoor ook het 
Turkse parlement, Amnesty International en de Westeuropese pers in aan
merking komen. 

238 Socialisme en Democratie 5 ( !973) mei 



Anneke Rooselaar 

De Amerikaanse wetten tot gelijkstelling 
van vrouw en man: A matter of simple 
justice 

In bijna iedere tot nu toe aangetroffen vorm van samenleving liggen de 
scheidingslijnen tussen de kasten - niet te verwarren met sociale klassen 
-in de wet verankerd. Het onderscheid tussen de begrippen kaste en klas
se is vaak moeilijk vast te stellen omdat het verschil tussen die twee pas 
duidelijk wordt in de grensgebieden. Zowel binnen een kaste als in een 
sociale klasse kan men zich opwaarts of neerwaarts bewegen, maar de kaste 
heeft een grens die men niet kan overschrijden zonder met de justitie of 
de conventies van de geldende cultuur in conflict te komen. De sociale klas
se ontbreekt een dergelijke begrenzing, de weg van krantenjongen tot mil
jonair is niet eenvoudig maar in principe mogelijk. Als de strakke grenzen 
van een kaste wat gaan vervagen en overgaan in de makkelijker te door
breken scheidingslijnen van de sociale klasse dan ziet men dat de wetgeving 
voor die groep in positieve zin gaat veranderen. Aan dit verschijnsel met 
betrekking tot de kaste van de vrouwen in Amerika is dit artikel gewijd. 
Het bestaan van kasten in democratieën wordt vaak ontkend; veronder
steld wordt dat ieder individu op grond van aangeboren talenten in hoge 
mate de kans krijgt in de maatschappij omhoog te klimmen, daarbij 
hoogstens gehandicapt door haar of zijn sociaal-economische afkomst. 
Hoevelen zijn bereid toe te geven dat volledige mobiliteit in het sociaal
economische leven onmogelijk is voor diegenen die uit de verkeerde kaste 
komen? Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die geprobeerd hebben 
uit hun kaste te breken en het resultaat is dan dat ze zich 'plus royaliste 
que le roi' gaan gedragen. Denk maar aan vrouwen die hun eigen identiteit 
opgeven teneinde een hogere functie in de maatschappij te bereiken en die 
zich dan manlijker dan mannen gaan gedragen en aan negers die in de 
blanke maatschappij omhoog komen door de cultuur en de gedragswijze 
van blanken over te nemen. Ongestraft gaat dit proces niet, deze mensen 
zijn vaak onderhevig aan vele spanningen waaronder hun intellectuele en 
creatieve prestaties te lijden hebben. 
In de huidige samenleving is het afbakenen van de kasten gegrond op 
leeftijd, sekse en etnische afkomst. Voor deze groepen is er een speciale 
wetgeving die soms 'beschermend' wordt genoemd en die in het algemeen 
ontworpen is om dergelijke als tweederangs beschouwde groepen op de 
hun toegewezen plaats in de samenleving te houden. Zo een bevoogdend 
systeem is niet nodig zolang de groep waartegen het gericht is de haar 
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toegewezen plaats in de samenleving dociel blijft innemen. Wetgeving om 
negers te weren uit het Amerikaanse sociale en economische leven was niet 
nodig in de tijd dat de negerbevolking nog in slavernij leefde en beperkende 
arbeidswetgeving voor vrouwen kwam pas tot stand toen vrouwen zich aan 
het einde van de negentiende eeuw in grotere aantallen op de arbeidsmarkt 
aanmeldden. Vaak ook worden in wetgeving en bepalingen lagere kasten 
samengevoegd zoals 'vrouwen en minderjarigen'. De Staat New York heeft 
zelfs eens een keer een wet gehad die voor iedereen gold behalve voor 
'vrouwen, minderjarigen, veroordeelden en idioten'. 
Zoals bekend is in Amerika in het begin van de zestiger jaren ten tijde van 
de Civil Rights beweging speciaal de kaste die gebaseerd is op het verkeer
de ras, nl. de negerbevolking in opstand gekomen tegen zijn onderdrukking 
in de Amerikaanse samenleving. Negers woonden in getto's, kregen on
voldoende onderwijs en kwame'n daardoor in de laagstbetaalde banen, ten 
gevolge waarvan ze in de getto's bleven wonen, van waaruit dan hun 
kinderen weer opnieuw dezelfde weg gingen volgen. Opwaartse economi
sche mobiliteit was in deze gesloten kringloop niet mogelijk. Aangezien 
de Amerikaanse cultuur de negerbevolking als tweederangs beschouwde 
was ook sociale mobiliteit onmogelijk. 
Nu is het bijna altijd zo dat als één van de lagere kasten in een samenleving 
in opstand komt, andere onderdrukte groepen snel hun eigen beroerde 
positie inzien en dan op hun eigen gebied strijd gaan voeren. Dit zag men 
dan ook gebeuren met de kaste van de jongeren en wat later met die van 
de mindere sekse, met andere woorden de vrouwen. Vrouwen werden er 
zich van bewust dat onze cultuur is gericht op het ontmoedigen van hun 
volledige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving en dat er een 
heel juridisch systeem is en een stelsel van conventies dat verhindert dat 
vrouwen sociaal-economisch volledige mobiliteit bereiken. Na de eerste 
woede-uitbarsting die deze bewustwording met zich meebracht, zetten de 
Amerikaanse vrouwen zich aan het werk om enerzijds verandering te 
brengen in het beeld dat onze cultuur heeft van de rol van de vrouw en 
anderzijds om de aanwezige discriminerende wetgeving tegen vrouwen op 
te heffen. 

Doorbraak 

De eerste krachtige poging die vrouwen aanwendden om uit hun kaste te 
breken door herziening van de tegen hen gerichte discriminerende wetge
ving kwam in het begin van de zestiger jaren toen Esther Petersen, het 
hoofd van het Women's Bureau van het Department of Labor, er bij 
president Kennedy op aandrong om een Commission on the Status of 
Women in te stellen. Deze commissie kwam tot stand onder voorzit
terschap van Eleanor Roosevelt. In 1963 werd er een rapport uitgebracht 
dat aantoonde hoe grondig het vrouwen in het economische leven aan 
rechten en kansen ontbrak. Door de activiteiten van deze commissie 
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werden vervolgens in alle vijftig Amerikaanse staten soortgelijke colleges 
ingesteld om lokaal de positie van vrouwen te bestuderen. Ze bestonden 
voornamelijk uit vrouwen en het verhaal gaat dat de politici hierin een mid
del zagen om medewerksters die hen geholpen hadden bij hun politieke 
campagnes een enigszins belangrijke positie toe te kennen zonder hun 
werkelijk macht en invloed te geven. Aldus werkten ze ertoe mee dat voor 
het eerst groepsvorming ontstond van geschoolde, politiek active vrouwen 
die in samenwerking met elkaar de sectoren van het economische en 
politieke leven bestudeerden waarin tegen vrouwen werd gediscrimineerd. 
Doordat de leden van de commissies in de diverse staten elkaar geregeld 
spraken, kwam er een netwerk van verbindingen tot stand tussen gelijk
gestemde vrouwen. En deze groep die zich door haar studie zo bewust 
geworden was van de bestaande seksediscriminatie ging een hechte basis 
vormen voor een hernieuwde feministische beweging waarvan één van de 
facetten is het strijden voor gelijke kansen en gelijke beloning voor vrou
wen in het economische en politieke leven. De tijd leek dus nu rijp om 
nieuwe wetgeving voor het Congres te brengen. 

De Equal Pay Act 

Afgevaardigde Edith Green werd de ontwerpster van Equal Pay Actdie 
in 1964 van kracht werd. Deze wet bepaalt dat het strafbaar is om verschil 
in beloning te maken tussen mannen en vrouwen als ze hetzelfde werk ver
richten. De uitvoering van deze wet ligt in handen van de Wage and Hour 
Division van het US Department of LaborinWashington DC. Dat deze 
wet maar matig gewerkt heeft blijkt uit het feit dat in 1971 de gemiddelde 
werkneemster 59,5% verdiende van het salaris dat haar manlijke collega 
voor hetzelfde werk kreeg, terwijl dit percentage in 1956 nog op 63,3% lag. 
Het is ook moeilijk om aan te tonen dat het ene werk aan het andere gelijk 
is, er zijn zoveel mogelijkheden om via kleine verschillen allerlei catego
rieën te scheppen. Bovendien moeten vrouwen ertoe gebracht worden om 
gebruik te maken van een dergelijke wetgeving en velen dienen geen 
klachten in uit angst voor repressailles. Toch zegt het Department of Labor 
dat er meer dan 400 rechtszaken zijn aangespannen in de laatste jaren en 
vele andere bedrijven zijn bereid gevonden buiten het gerecht tot overeen
stemming te komen. Bedrijven die veroordeeld zijn tot uitbetaling met 
terugwerkende kracht aan vrouwen zijn: Wheaton Glass met $ 901.062, 
Murphy met $ 648.000, Pacific Telephone and Telegraph met$ 593.457 
en Midwest Manufacturing met $ 238.695. Onlangs werd de Square D 
Corp. op grond van de Equal Pay Act gedwongen tot uitbetaling van bijna 
driekwart miljoen dollar aan vrouwelijke werknemers. Dit was een uit
spraak die tot aan het Hoog Gerechtshof ging. 
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Title VII van de Civil Rights Act 

Veel belangrijker wetgeving voor vrouwen kwam voort uit de opstand van 
de iets hoger staande kaste der zwarte bevolking. Er is een subtiel verschil 
tussen deze kaste en die van de vrouwen en dat is gelegen in het feit dat 
de eerstgenoemde groep mannen bevat. In de huidige Amerikaanse 
samenleving heeft de blanke man de hoogste status, daarna komt de neger, 
dan de blanke vrouw en de laagste status is toegewezen aan de zwarte 
vrouw. Dit is duidelijk weerspiegeld in de loonstatistieken: 

Gemiddelde inkomsten uit bepaalde beroepen voor werknemers met een volledige dagtaak 
(U.S. Department of Commerce 1970) 

professional & technica! 
cl erica! 
opcratives 
service workcrs, except 

private houschold 

blanke man 
$ 12 421 
$ 8 763 
$ 7 857 

s 7 388 

neger 
$ 8 675 
$ 7 668 
$ 6 273 

s 5 670 

blanke vrouw 

$ 7 861 
$ 5 529 
$4 542 

$ 3 898 

negerin 

$ 7 705 
$ 5 575 
s 3 919 

$ 3 786 

De juridische status van de negerbevolking werd aanmerkelijk verbeterd 
toen het Congres de Civil Rights Act van 1964 aannam. Voor de zuidelijke 
senatoren was het tegenhouden van deze wetgeving een verloren zaak en 
het enige wat ze konden doen was obstructie voeren. Het werd dan ook 
als een soort grap beschouwd toen Senator W. Smith van Virginia een 
amendement indiende bij Title VII en Civil Rights Act. Deze paragraaf 
luidde: 'in arbeidsverhoudingen is discriminatie op grond van ras. huids
kleur, religie of nationaliteit verboden'. Senator Smith nu stelde voor om 
het woordje sekse aan deze tekst toe te voegen in de hoop aldus Title VII 
weg te lachen nu het ernaar uitzag dat het niet weggestemd zou worden. 
Afgevaardigde Martha Griffiths van Michigan stelde zich met al haar 
energie achter dit amendement. 'Vrouwen worden beschermd', zei ze, 'ze 
kunnen 's avonds laat geen lift bedienen en dan is het loon het hoogst en 
zijn de koffers vaak het lichtst, maar niemand maakt zich zorgen om die 
vrouwen die om twee of drie uur 's nachts de kantoren schoonmaken'. 
Onder algemeen gelach werd het sekse-amendement aangenomen en op 
het ogenblik is deze wetgeving één van de machtigste wapens in de strijd 
voor gelijke kansen I gelijke beloning voor vrouwen. 
De uitvoering van Ti tie VII werd in handen gegeven van de Equal Employ
ment Opportunity Commission (EEOC) die zetelt in Washington DC. Er 
zijn allerlei regionale kantoren door de hele Verenigde Staten en men kan 
bij deze commissie klachten indienen als men meent dat de werkgever in 
strijd met de bepalingen van Title VII handelt. Een werkgever mag niet 
discrimineren tussen vrouwen en mannen met betrekking tot: adverteren, 
indienstneming, ontslag, salarissen, promoties, scholing, verzekeringen, 
pensioenen of andere arbeidsvoorwaarden. Ingediende klachten worden 
met de betreffende persoon en de werkgever besproken. Als de EEOC 
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ervan overtuigd is dat de klacht gerechtvaardigd is, wordt geprobeerd met 
de werkgever tot een schikking te komen en als dat niet lukt dan heeft de 
commissie sinds 1972 de bevoegdheid om de zaak bij het gerecht aanhangig 
te maken. In de beginjaren van het bestaan van de EEOC weigerden de 
commissieleden 'discriminatiegevallen op grond van sekse' in behandeling 
te nemen. Pas toen er grote druk werd uitgeoefend door de inmiddels tot 
stand gekomen National Organization for Women en door diverse andere 
vrouwenorganisaties alsmede door betogingen en protestacties, ging de 
commissie er aan het einde van de zestiger jaren toe over klachten van 
vrouwen in behandeling te nemen. Op het ogenblik werkt dit goed, een 
grote overwinning en een belangrijk precedent is de recente toezegging van 
The American Telephone and Telegraph Co. om met terugwerkende 
kracht $ 12 tot $ 15 miljoen dollar aan slachtoffers van discriminatie uit 
te betalen. Het geld zal aan 13 000 vrouwen en 2000 mannen uit minder
heidsgroepen, die niet in aanmerking zijn gekomen voor promoties en 
hogere salarissen, worden uitgekeerd. Verder zal deze onderneming zich 
gaan toeleggen op het doen doorstromen van deze groepen naar hogere 
functies. Vrouwenorganisaties betreuren het dat er voor deze toezegging 
geen tijdschema werd uitgewerkt en er zal nog wel heel wat pressie nodig 
zijn voor ook dit probleem tot ieders tevredenheid zal zijn opgelost. Intus
sen heeft de EEOC zich sinds 1969 uitgesproken tegen de beschermende 
arbeidswetten die vele staten nog hebben. Het gaat hier om wetten op het 
gebied van arbeidsuren, gewichten tillen en zwangerschap die het voor 
vrouwen onmogelijk maken bepaalde beroepen uit te oefenen. Ondanks 
het feit dat met het huidige niveau der technologie dergelijke bepalingen 
niet meer nodig zijn bedienen speciaal de vakverenigingen zich er nog van. 
Ze werken er daardoor aan mee om vrouwen bijv. het beter betaalde over
werk en bepaalde sociale voorzieningen te onthouden. Deze belemmeren
de en nu discriminerende wetgeving is een van de oorzaken dat vrouwen 
over het algemeen in de laagstbetaalde dienstverlenende beroepen wer
ken. Het is de bedoeling van de commissie om enerzijds de wetten die 
discriminerend werken tegen vrouwen op te heffen, terwijl anderzijds de 
bepalingen die gunstig worden geacht, zoals de voorgeschreven rust
perioden, uitgestrekt zullen worden tot de manlijke werknemers. 
Verder heeft de EEOC bepaald dat het in strijd is met de Civil Rights Act 
om een vrouw een baan te weigeren omdat ze zwanger is. Verzuim ten ge
volge van bevallingen, miskramen en abortus zal door de werkgevers net 
als ieder ander ziekteverzuim moeten worden beschouwd en vakantierege
lingen, het ancienniteitssysteem en verzekeringsuitkeringen zullen in 
overeenstemming met deze zienswijze geregeld moeten worden. 
Speciale aandacht zal besteed worden aan voordelen die mannen toevallen 
omdat ze als het hoofd van de huishouding worden beschouwd. Echt
genoten van deze werknemers nemen automatisch deel aan de sociale ver
zekering die het dienstverband van hun man meebrengt. Datzelfde geldt 
voor de kinderen van de werknemer. De echtgenoten en kinderen van 
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vrouwelijke werknemers daarentegen kunnen niet op dezelfde wijze in de 
sociale verzekering van hun vrouw en moeder opgenomen worden. Het 
is de bedoeling dat deze situatie in de toekomst zal worden recht getrokken. 
Tenslotte zullen verschillen in pensioenregelingen die veroorzaakt worden 
door het verschil in sekse, worden opgeheven. Dat zou o.a. betekenen dat 
mannen dezelfde pensioenrechten zouden krijgen die vrouwen nu op 
tweeënzestigjarige leeftijd hebben. 

Het amendement op de Grondwet 

In de Amerikaanse samenleving is de Grondwet een uiterst belangrijk stuk 
omdat alle wetten die door het Congres worden aangenomen via het 
gerecht aan dit document getoetst kunnen worden. Sinds jaar en dag weten 
feministen dat de positie van vrouw en man niet gelijk is in de Grondwet 
en sinds 1923 lag er ieder jaar opnieuw hetzelfde amendement voor het 
Congres om deze ongelijkheid op te heffen. Steeds weer werd het ver
worpen en het is aan de huidige, veel krachtiger golf feminisme te danken 
dat het 92e Congres in het afgelopen jaar met grote meerderheid van stem
men het Equal Rights Amendment (ERA) aannam. De tekst luidt: 'Equa
lity of Rights under the law shall not be denied or abridged by the United 
States or by any State on account of sex'. Als het door 38 staten is geratifi
ceerd zal het het 27e amendement op de Amerikaanse Grondwet zijn 
geworden. Op dit ogenblik hebben 28 staten deze procedure voltooid, het 
ziet er echter naar uit dat de strijd in de overige staten hard zal worden 
want er is veel tegenstand van rechtse groepen als de John Birch Society. 
Het beeld dat zij schilderen van de gevolgen van het Equal Rights Amend
ment toont dakloze en straatarme vrouwen en kinderen, dochters in de 
vuurlinies en moeders die met enorme blokken cement sjouwen. Want het 
ERA zal alle wetten annuleren die verschil maken op grond van sekse en 
daaronder vallen regelingen betreffende prostitutie, verkrachting en ge
vangenisstraffen; huwelijks- en echtscheidingswetgeving; beschermende 
arbeidswetgeving. Het meest spectaculaire argument van de tegenstanders 
is dat vrouwen in principe opgeroepen kunnen worden voor de militaire 
dienst. Afgezien van het feit dat er geen enkele reden is waarom vrouwen 
niet in de frontlinies zouden kunnen vechten, en dat ook hebben gedaan 
in Viëtnam, is dit debat helemaal academisch geworden nu Amerika bezig 
is de militaire dienst af te schaffen en te vervangen door een beroepsleger 
waarin zowel vrouwen als mannen op vrijwillige basis zullen kunnen 
dienen. 
Na het van kracht worden van het ERA zal de alimentatieplicht voor man
nen bij echtscheiding vervallen. De huidige werkelijkheid toont dat nu al 
meer en meer rechters ertoe overgaan om de vrouw te verplichten in haar 
eigen onderhoud te voorzien. Zelfs wanneer er alimentatieplicht wordt op
gelegd is het in de praktijk erg moeilijk om de man te dwingen tot regelma
tige betaling. De meeste financiële regelingen tussen man en vrouw worden 
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vrijwillig, buiten de rechter om, tot stand gebracht. Het is dus op zijn 
zachtst gezegd overdreven om te stellen dat vrouwen door het ERA na 
echtscheiding brodeloos zouden worden, dat gebeurt toch al en daar zal 
op andere wijze een regeling voor getroffen moeten worden. 
Hoe is het mogelijk geworden dat politici ineens inzagen dat nu het moment 
was aangebroken om vrouwen grondwettelijk gelijke rechten toe te kennen 
met alle gevolgen van dien? Het is een kwestie van kennis nemen van de 
feiten en daarna van bewustwording. Het amendement werd steeds weer 
verworpen omdat de congresleden, die voor de overgrote meerderheid uit 
mannen bestaan, bang waren voor de onbekende gevolgen van hun beslis
sing. Deze gevolgen zijn nu niet langer meer onbekend. President Ken
nedy's commissie heeft haar voorlichtingswerk gedaan en in 1969 benoem
de President Nixon een 'Task Force on Women's Rights and Responsibili
ties' bestaande uit elf vrouwen en twee mannen die een jaar later een 
document produceerden onder de titel: A Matter of Simpte J ustice. Daarin 
worden een serie aanbevelingen gedaan voor wetsherzieningen en het 
volgen van een nieuwe gedragslijn door de overheid bij het aanstellen en 
het laten doorstromen van vrouwen naar alle mogelijke functies. Verder 
beval deze commissie sterk aan het Equal Rights Amendment aan de 
Grondwet toe te voegen. De materie was dus nu bekend met het gevolg 
dat congresleden zich bewust werden van het feit dat vrouwen niet voor 
niets protesterend de straat optrokken. Sommige politici gingen zich 
verdiepen in de uitgebreide literatuur die er langzamerhand beschikbaar 
is over het onderwerp als Betty Friedan's klassieke werk 'The Feminine 
Mystique' en Caroline Bird's 'Born Female: The High Cost of Keeping 
Women Down'. 

Nog een lange weg ... 

Er is intussen nu een permanent lichaam gecreëerd door Herhert Stein, 
voorzitter van President Nixon's Courreil of Economie Advisers, in samen
werking met economiste Marina von Neumann Whitman die een van de 
drie leden van deze Courreil is. Dertien vrouwen en drie mannen hebben 
zitting in deze Advisory Committee on the Economie Role of Women en 
hun taak is er voortdurend op toe te zien dat vooruitgang wordt geboekt 
in de economische positie van vrouwen. Voor het eerst ook bevatte het 
rapport van de Courreil of Economie Actvisers een apart hoofdstuk over 
de rol van vrouwen in de economie. Daarin wordt vermeld dat 44% van 
alle arbeidsgeschikte vrouwen in Amerika nu werken, maar nog steeds in 
banen die een geringe status hebben waardoor ze een lage beloning in onze 
samenleving genieten. Het rapport duidt als mogelijke oorzaak aan het feit 
dat vrouwen vanaf hun jongste jaren en gedurende hun hele schooltijd in 
de richting van stereotiepe 'vrouwelijke' bezigheden worden geleid. 
Bij een vergelijking van vrouwen en mannen van dezelfde leeftijd en met 
dezelfde scholing constateert het rapport een groot verschil in beloning. 
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De inkomens van vrouwen gaat niet met het ouder worden in gelijke mate 
omhoog met die van de mannen en het resultaat is dat de afstand groeit 
in de loop van beider carrière. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit 
dat vrouwen hun carrière soms moeten onderbreken om kinderen te 
krijgen en daardoor kunnen ze niet zo veel ervaring opdoen als mannen. 
Bovendien is bijna geen enkele echtgenote vrij om daarheen te trekken 
waar haar kansen op een goede carrière het beste zijn. Maar, zegt het rap
port, zelfs als rekening wordt gehouden met verschillen in scholing en er
varing, dan nog blijft er een gaping van ongeveer 20% tussen inkomens 
van vrouwen en mannen. De Council of Economie Advisers kon geen 
uitspraak doen over de vraag welk deel van deze kloof te wijten is aan 
discriminatie tegen vrouwen in het economische leven en welk deel aan 
de traditionele opvatting die onze cultuur heeft over de rol van de vrouw. 
'Hoe het ook zij', concludeert de Council, 'vrouwen hebben nog een lange 
weg af te leggen voor er werkelijke gelijkheid in kansen en beloning tussen 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt zal zijn'. 
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A. L. ter Beek 

Chili 

De betekenis van de verkiezingen 

Vóór de vcrkiezingen was er in heel Chili niemand te vinden, die de ver
wachting durfde uit te spreken dat de partijen van de Unidad Popular een 
forse winst zouden boeken. 
Dat president Salvador Allende en zijn Volksunie, die bestaat uit Com
munisten, Socialisten, Radicalen en nog een paar splinterpartijtjes, zoals 
de Linkse Christenen en de MAPU (linkse ex-christen-democraten) ook 
tot 1976 met een oppositionele meerderheid in het Congres rekening zou 
moeten houden, stond eigenlijk van tevoren vast. In feite was de vraag veel 
meer. hoe groot de winst van de Christen-democraten (PDC) en de 
extreem-conservatieve Nationale Partij (PN) zou zijn. En met name was 
daarbij aan de orde of de oppositie er in zou slagen een twee-derde 
meerderheid in het Congres, dat bestaat uit een 150 leden tellend Huis van 
Afgevaardigden en een Senaat van 50 leden, te veroveren. De oppositie 
zou dan namelijk in staat zijn de presidentiële veto's te ontkrachten, die 
Allende kan aanwenden (en tot dusver ook heeft gedaan) om aangenomen 
oppositievoorstellen ongedaan te maken. Zou Allende het vetowapenont
nomen zijn, dan zou hij volstrekt machteloos zijn geworden en letterlijk 
aan de oppositie overgeleverd zijn. Bovendien zou de oppositie hem dan 
zelfs naar huis hebben kunnen sturen. 

De oppositie heeft zijn doel 4 maart jl. echter niet bereikt. En sterker, de 
partijen van de Unidad Popular hebben een verrassend hoog percentage 
van meer dan 43o/c gescoord. Tegen alle voorspellingen in kwam Allende 
sterker te voorschijn uit deze vcrkiezingen en behaalde zelfs, zowel in 
Senaat als in het Huis zetelwinst. 
Allende's winst zal vooral van betekenis zijn voor de ontwikkelingen bin
nen de PDC. Bij de Christen-democraten is een fikse strijd aan de gang 
tussen de stroming-Frei (de ex-president die in Santiago, waar alle partijen 
hun kopstukken hadden ingezet, is gekozen voor de Senaat), die uit is op 
een enge samenwerking met de PN en de stroming-Tamie (de PDC
presidentskandidaat van 1970), die een kritisch-welwillende houding 
tegenover de Unidad Popular voorstaat. Men kan op zijn minst zeggen dat 
de verkiezingsuitslag de positie van de stroming-Tomic niet heeft verzwakt 
en dat Frei. ondanks zijn persoonlijke overwinning niet onaantastbaar is 
geworden. Dit is des te meer van belang, omdat de algemene verwachting 
is. dat Frei in 1976 opnieuw een gooi wil doen naar de kandidatuur voor 
het presidentschap. 
In Chili is de regel dat men niet twee achtereenvolgende termijnen het 
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presidentschap kan bekleden. Dat betekent dus ook, dat Allende in ieder 
geval in 1976 moet aftreden. Over zijn opvolging wordt nog niet druk 
gespeculeerd. De enige naam die men hoort noemen is die van d' Almeyda, 
de huidige Minister van Buitenlandse Zaken, lid van Allende's Socialisti
sche Partij. D'Almeyda behoort met Pedro Vuscovic, de economische ad
viseur van de president tot de intieme vriendenkring van Allende. Maar 
het is nog lang niet zeker, dat de Communisten met Volodia Teitelbaum 
aan het hoofd, die verreweg de sterkste partij van de Volksunie zijn 
geworden, niet zouden overwegen een eigen kandidaat in de strijd te 
werpen. 
De werkelijke betekenis van de maartverkiezingen strekte uiteraard verder 
dan de landsgrenzen van Chili. Het is zeker niet overdreven te beweren, 
dat in zekere zin de toekomst van Latijns Amerika in het geding was en 
eigenlijk nog steeds is. Is het mogelijk om binnen de grenzen van een 
parlementaire democratie in een ontwikkelingsland een nieuwe, socialisti
sche maatschappij op te bouwen? Dat is de kernvraag en het Chileense 
antwoord daarop heeft een verstrekkende betekenis voor het Latijns
Amerikaanse subcontinent, zowel bij een positieve als negatieve beant
woording. Deze verkiezingen hebben nog geen uitsluitsel gegeven. Het 
lijkt erop dat het Chileense volk Allende in ieder geval wel het voordeel 
van de twijfel heeft gegeven. 

De economische situatie 

Het straatbeeld van Santiago wordt beheerst door lange rijen mensen die 
voor winkels staan te wachten. Het is een verschijnsel dat de schaarste aan 
bepaalde goederen zeer nadrukkelijk demonstreert. Toch levert het wel 
een vertekend beeld op van de toestand van de Chileense economie. De 
meest voor de hand liggende gevolgtrekking, namelijk dat de economische 
groei en de produktie onder Allende sterk is teruggelopen, gaat namelijk 
niet op. 
De schaarste wordt meer in de hand gewerkt door een geweldige toename 
van de koopkracht van de massa dan door een teruglopende produktie. 
Het aanbod kan de vraag niet bijhouden. En dat heeft dan weer van alles 
te maken met hamsteren, smokkel, zwarte handel en pure economische 
sabotage, zowel binnen- als buitenlands gevoed. 
Wie een vergelijking maakt tussen de groeipercentages van het BNP onder 
Allende en onder Prei en Alessandri komt tot de volgende cijferopstelling: 

1959-1964 (Alessandri) 4.0 
1965-1970 (Frei) 3.9 
1971-1972 (Allende) 7.1 

Zoals in Chili gebruikelijk, geven de eerste jaren van een nieuwe regerings
periode altijd een snellere groei te zien dan de daaropvolgende jaren. 
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Maar dan nog valt een vergelijking in het voordeel van Allende uit. 

1959-1960 1.9 
1965-1966 6.0 
I 971 - 1972 7. I 

Zonder nadere toelichting geven deze cijfers overigens een geflatteerd 
beeld voor Allende's voorgangers. De omstandigheden waaronder zij 
konden regeren waren aanmerkelijk beter dan waaronder Allende er het 
beste van probeert te maken. 
Tussen 1959 en 1970 heeft Chili leningen ontvangen van een ongekende 
omvang, zodanig dat de buitenlandse schuld van Chili nu meer dan 4 mil
jard dollar bedraagt. In dezelfde periode bereikte de prijs van het koper, 
dat 80% van Chili's export voor zijn rekening neemt, al even ongekende 
hoogten. Daartegenover namen in '71-'72 de leningen van de Westelijke 
wereld en in het bijzonder van de VS aanmerkelijk af. Werden in augustus 
1970 nog korte-termijnkredieten tot een totaal van 220 miljoen dollar 
verstrekt, een jaar later was dat nog maar 75 miljoen dollar, terwijl na 
januari 1972 geen enkele lening meer werd verstrekt. Bovendien daalde 
de prijs van het koper met ongeveer 23%, hetgeen een verlies van een dikke 
170 miljoen dollar per jaar betekende. 
Onder deze weinig bemoedigende omstandigheden werden ingrijpende 
structurele hervormingen uitgevoerd. De bodemschatten werden genatio
naliseerd. De koper-, ijzer-, staal-, cement-, nitraat-, kolen- en andere 
basisindustrieën zijn nu in handen van de staat. Het grootgrondbezit werd 
afgeschaft, landhervormingen werden doorgevoerd. De banken werden 
onder staatscontrole geplaatst, monopolievorming werd bestreden. 
Wie de resultaten slechts afmeet aan de lange rijen wachtenden voor de 
winkels moet wel tot negatieve conclusies komen. Maar tijdens de zestiger 
jaren was de groei van de landbouwproduktie onvoldoende om de be
volkingsgroei te kunnen opvangen. In de eerste jaren van Allende's bewind 
is, ondanks de problemen die altijd aan landhervormingen vastzitten, de 
landbouwproduktie sterker gegroeid dan het bevolkingsaantal. 
Ook de industriële groei onder Allende blijft niet achter bij die onder Frei 
en Alessandri. Integendeel. Als voorbeeld kan de mijnindustrie dienen. 
In de periode 1959-1964 ( Alessandri) bedroeg de gemiddelde groei 5,2%, 
in de periode 1965-1970 (Frei) was dat 4,3% en nu onder Allende ligt het 
groeipercentage op 5,3. Kijkt men naar de eerste twee jaren van Alessandri 
en Frei, dan zien de cijfers voor Allende er nog beter uit, namelijk respec
tievelijk 3,2% en 4,4% tegen 5,3%. En dan valt te bedenken dat de nationa
lisatie van de kopermijnen zich in 1971 voltrok, met als gevolg dat de ad
ministratieve en technische leiding door Chilenen gedragen moest worden, 
vaak zonder al teveel ervaring en met tegenwerking van de vertrekkende 
Amerikanen. 
De gestegen produktie heeft de gevolgen van de daling van de koperprijs 
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op de wereldmarkt echter niet ongedaan kunnen maken, zodat de beta
lingsbalans er hoogst ongezond uitziet. Deze is bovendien nadelig beïn
vloed door de devaluatie van de Amerikaanse dollar in augustus 1971. Al 
met al is de export fiks gedaald (in 1971 met bijna I 09é) en is de import 
noodgedwongen aan banden gelegd. Daarmee werd uiteraard de schaarste 
aan bepaalde produkten voelbaar. 
Toch steeg in 1971 (laatst beschikbare cijfers) de particuliere consumptie 
met ruim 12%, de overheid hield het op 13%. De investeringen daarente
gen daalden met 4,2% en de oorzaak daarvan ligt voornamelijk in de 
Amerikaanse terugtocht, de daling van de koperprijs en het uitblijven van 
buitenlandse leningen. 
Ondanks al deze handicaps is Allende er toch in geslaagd een van zijn 
belangrijkste doelstellingen al gedeeltelijk waar te maken: een recht
vaardiger verdeling van het nationaal inkomen. In twee jaar tijd is het hem 
gelukt het loonaandeel in het nationaal inkomen op te voeren tot 65, 91/r .. 
Ter vergelijking, in de periode 1959-1964 was dit 49,Yi, in de periode 
1965-1970 was het 51,6%. Dit is bereikt met enorme loonsverhogingen 
voor de laagste inkomenstrekkers. 
Tegelijkertijd is de werkgelegenheid sterk verbeterd. Het werkloosheids
percentage is onder Allende sterk gedaald en bedroeg de afgelopen tijd 
ongeveer 3,8%. Onder Frei was het gemiddelde percentage 5,7, onder 
Alessandri 7,5. In 1971 werd nieuwe werkgelegenheid voor 200 000 men
sen geschapen en in 1972 nog eens voor I 00 000 mensen. 

De pogingen om tegelijkertijd de produktie op te voeren, een betere 
inkomensverdeling tot stand te brengen en volledige werkgelegenheid te 
bewerkstelligen hebben natuurlijk wel een prijs gekost. De prijs die men 
heeft moeten betalen voor een stijging van de particuliere en publieke 
consumptie, voor het betalingstekort, is de inflatie geweest. Nu is de in
flatie niet een typisch Chileens bezit. In andere Zuidamerikaanse landen 
waar regeringen het voor het zeggen hebben die niet direct de politieke 
doelstellingen van Allende en zijn Unidad Popular delen, scoort men de
zelfde percentages of zelfs nog hoger (Uruguay, waar in het eerst kwartaal 
van 1972 de kosten van levensonderhoud met 55% omhooggingen, of in 
Argentinië waar in dezelfde periode de 60o/c werd bereikt). 

De sociale situatie 

De meest in het oog springende successen van Allende liggen ongetwijfeld 
op het sociale vlak. De bestrijding van het analfabetisme is hard aangepakt 
door niet alleen het basisonderwijs uit te breiden, maar ook speciale 
programma's voor volwassenen te ontwikkelen. Het percentage analfabe
ten (die overigens dit keer voor het eerst aan de verkiezingen hebben 
deelgenomen, en in meerderheid voor de regering hebben gekozen) ligt 
nu op ongeveer 10% en dat is een van de laagste in Latijns Amerika. Ter 
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vergelijking, onder Alessandri bedroeg het gemiddelde percentage nog 
16,4%, onder Frei 12%. 
Het kindersterftecijfer, dat altijd een van de belangrijkste indicatoren is 
voor de sociaal-economische situatie van een land is in een jaar tijd zeer 
aanzienlijk teruggelopen. Bovendien, Allende heeft zijn belofte gehouden 
dat hij elk Chileens kind elke dag een halve liter melk zou geven. 
Ook op het gebied van de huisvesting zijn niet onaanzienlijke vorderingen 
gemaakt. In het eerste jaar werden al meer dan 100 000 woningen ge
bouwd, bovendien van een steviger kwaliteit (stenen) dan onder Frei 
meestal het geval was (houten). Toch zullen deze omstandigheden de 
uitslag van de verkiezingen wel niet bepalen. 

De politieke situatie 

Allende heeft het moeilijk. Niet alleen met de oppositie, maar vooral ook 
met zijn Unidad Popular. Binnen de UP zijn meningsverschillen aan de 
orde van de dag: over de tactiek tegenover de oppositie, over het tempo 
van de hervormingen, over de houding tegenover het leger, over de span
ning tussen legaal gezag en 'illegale' basisacties, zoals bezettingen. 
De communisten vertegenwoordigen de meest voorzichtige stroming, zij 
zijn het meest geneigd tot compromissen, willen leger en oppositie zo min 
mogelijk voor het hoofd stoten. Zij trappen voortdurend op de rem. 
Kortom, zij willen de-polariseren. 
De socialisten van Allende (of beter gezegd, van Carlos Altamirano) 
daarentegen zijn bereid veel meer risico's te nemen, zij laten zich minder 
gelegen liggen aan de oppositie, willen vooral ook het tempo van de her
vormingen opvoeren en laten duidelijk weten het met de buitenparlemen
taire acties, waarbij arbeiders en boeren het recht in eigen hand nemen, 
eens te zijn. 
Allende zelf zit veel dichter bij de communistische dan bij de socialistische 
lijn. In openhartige gesprekken geeft hij ook toe dat hij met zijn eigen partij 
veel meer problemen heeft dan met de communisten. De communistische 
groei zal hem waarschijnlijk niet onwelkom zijn. 
Onze democratisch-socialistische zusterpartij, de Partido Radical, kiest, 
hoewel ideologisch meer verwant met de socialistische partij, meer voor 
de communistische opstelling. Overigens, de radicalen vreesden deze 
verkiezingen als geen ander. Traditioneel steunen zij vooral op de lagere 
middenklasse, terwijl dit juist de groep is die door de inflatie en de le
vensmiddelenschaarste het meest in de knel is geraakt. Jammer genoeg is 
de vrees van de radicalen bewaarheid geworden. Zij hebben nauwelijks 
voet aan de grond gekregen. 
Buiten de parlementaire kaders om krijgt de MIR meer aanhang. Deze 
beweging heeft heel nadrukkelijk gekozen voor directe acties vanuit het 
volk. De legalistische hervormingen van Allende worden niet veroordeeld, 
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maar wel ten enenmale onvoldoende beschouwd, zodat opgeroepen wordt 
tot bezettingen van grond, winkels en fabrieken. 
Hun grote grief is dat Allende te weinig voortgang maakt met werkelijk 
zelfbestuur van de boeren en arbeiders. De bezetters nemen zelf het beheer 
over van de particuliere eigenaars, de winkelbazen, de ondernemers. Het 
is zeker niet denkbeeldig dat de uiterste linkervleugel van de Socialisten 
zich los gaat maken van de Volksunie en opgaat in de buitenparlementaire 
beweging. Uiteraard laat de oppositie niet na deze situatie uit te buiten. 
Volgens Frei en de zijnen en volgens Jarpa van de Nationale Partij is het 
Chili van Allende economisch een failliete boedel en van democratische 
rechtsstaat verworden tot een bandeloze en chaotische wanorde. Maar 
vooral de roep van Jarpa om 'law and order' heeft fascistoïde ondertonen. 
Tot dusver heeft het leger zich afzijdig gehouden. Of sterker, door de deel
name aan Allende's regering (opperbevelhebber Carlos Pratts is minister 
van Binnenlandse Zaken, twee andere generaals hebben ook ministerpos
ten) heeft het leger zich zelfs aan Allende gebonden. Dit is uitgelegd als 
een concessie tegenover de oppositie, maar in de praktijk heeft Allende 
er baat bij gehad. De waakhondfunctie die Pratts was toegedacht, namelijk 
erop toe te zien dat Allende de grenzen van de constitutie niet zou over
schrijden, heeft in werkelijkheid Allende een stuk noodzakelijke rugdek
king bezorgd tegenover de oppositie. Het verwijt van Frei en Jarpa dat hij 
Chili aan Moskou zou overleveren is immers weinig geloofwaardig, als 
Pratts tegelijkertijd niet nalaat de daden van Allende te prijzen. Er zijn 
dan ook maar weinigen, die, tevens gelet op de democratische traditie van 
het Chileense leger, een ingreep vrezen. 
De verkiezingsstrijd in Chili is ongelooflijk hard, met alle toelaatbare en 
ontoelaatbare middelen gevoerd. De strijd zelf heeft het beste bewijs gele
verd, dat Chili een democratie is met een ongekende vrijheid van menings
uiting. Trouwens een blik in de kranten is daarvoor ook voldoende. Al
lende laat nimmer onopgemerkt, dat Chili niet één politieke gevangene 
kent. Een luxe, die zich weinig landen in Latijns Amerika kunnen permit
teren. 

Slotopmerkingen 

Veel, om niet te zeggen àlles, hing af van de verkiezingsuitslag van zondag 
4 maart. Voor Chili zelf stond het lot van zijn regering op het spel, maar 
deze constatering op zichzelf is niet voldoende. De laatste tijd zijn steeds 
meer tekenen zichtbaar geworden van een geweldspolarisatie. Aan de ene 
kant de MIR, gesteund door delen van de Socialisten en de Linkse Christe
nen, aan de andere kant het fascistische 'Vrijheid en Vaderland', gesteund 
door delen van de Nationale Partij. Het verschijnsel van de politieke moord 
heeft zijn intrede al gedaan in Chili. Geweldsacties zijn verre van zeldzaam 
geworden. 
Het is geen boude voorspelling te beweren, dat een dramatische val van 
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Allende tot gewelddadige explosies aanleiding had gegeven. Het is zeer 
onwaarschijnlijk, dat de links-revolutionaire delen van de Chileense be
volking een terugkeer naar situaties van de zestiger jaren zonder tegen
werking zullen accepteren. 
Maar de mislukking van Allende zou bovendien het einde van het Chileen
se alternatief hebben betekend: de vreedzame weg binnen parlementair
democratische kaders naar een nieuwe, socialistische maatschappij. Voor 
Latijns Amerika blijft er buiten de gewelddadige revolutie dan weinig over. 

Natuurlijk heeft ook Allende fouten gemaakt, maar het meest verantwoor
delijk zijn de machtige multi-nationale belangen die onder aanvoering van 
de Amerikaanse maatschappijen ITT, Kennecott en Anaconda tegen hem 
in het geweer zijn gekomen. Allende heeft ook met binnenlandse sabotage 
te worstelen: grootgrondbezitters die hun vee afslachten, hun landbouw
machines onklaar maken en die onderdelen die net niet in Chili gemaakt 
worden verwijderen; rijken die grootscheeps hamsteren en op die manier 
levensmiddelen aan het marktverkeer onttrekken; smokkelaars die in 
vrachtwagenkolonnes levensmiddelen Chili's 4000 km lange grens over
brengen; grootwinkelbedrijven die grote voorraden levensmiddelen ach
terhouden en slechts bereid zijn tegen zwarte prijzen met mondjesmaat te 
leveren. Maar de buitenlandse sabotage is van veel verderstrekkende om
vang en betekenis: de terugtrekking van buitenlands kapitaal én know
how heeft Allende voor ontzagwekkende problemen geplaatst. De daling 
van de koperprijs heeft Chili honderden miljoenen dollars gekost. Het ont
breekt Allende aan buitenlandse valuta om via importen aan de binnen
landse consumptiedruk tegemoet te komen. Het wegvallen van buiten
landse leningen en kredieten tast de investeringsruimte aan. 
Wanneer Allende faalt, zullen de hoofdschuldigen buiten Chili gezocht 
moeten worden. 
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Reactie op de brief van Van Walsurn (III) 

L. Hoffman 

Het maatschappijbeeld van Van Walsurn 

Je moet wel hoog in de PvdA zijn ge~regen om het voor elkaar te krijgen 
dat je brief, waarin je nota bene voor het lidmaatschap van die partij 
bedankt, samen met een commentaar van de partijvoorzitter in Socialisme 
en Democratie wordt afgedrukt. Het is immers een grote eer dat een zgn. 
politiek-wetenschappelijk maandblad op socialistische grondslag veel van 
zijn kostbare pagina's wijdt aan iemand die door middel van twee brieven 
voor zijn lidmaatschap bedankt: a. een korte brief aan zijn afdeling met 
louter de vermelding dat hij met ingang van een bepaalde datum bedankt 
en b. een uitvoerige brief aan de partijvoorzitter. Het is eveneens een grote 
eer dat die uitvoerige brief een inleiding wordt tot een discussie over 
polarisatie, deconfessionalisering en democratisering. 
De man wiens 'bedankje' zo in de publiciteit kwam (zie S & D van maart 
jl.), is mr. G. E. van Walsum, één van de oprichters van de PvdA, man 
van de doorbraak, oud-burgemeester van Rotterdam en tot voor kort 
normaal lid van de afdeling Capelle a/d IJssel. Ik betreur de aandacht 
die mr. Van Walsurn te beurt valt om twee redenen. In de eerste plaats 
omdat de indruk bestaat dat die aandacht voortvloeit uit het feit dat Van 
Walsurn vroeger een 'vooraanstaand partijlid' was en in de tweede plaats 
omdat m.i. zijn afscheidsbrief, politiek-wetenschappelijk gezien, weinig 
voorstelt. Daar komt dan nog bij - belangrijk is het niet, maar het tekent 
wel de partijsfeer-dat Van Walsurn in Capelle a/d IJsselslechts 'papieren 
lid' was; hij discussieerde niet mee in zijn redelijk actieve afdeling, had 
nauwelijks contact met het afdelingsbestuur en zond - gezien de pers
berichten - wel een afschrift van zijn uitvoerige brief naar de pers, maar 
niet naar zijn afdeling. De afdeling werd overigens ook niet door het 
partijbestuur geraadpleegd over hoe het geval-Van Walsurn diende te 
worden afgehandeld. 
De brief van Van Walsurn hoort m.i. niet thuis in een blad als S & D. Daar
voor staat deze brief op een te laag politiek-wctenschappelijk niveau. Hij 
draagt niets bij tot een discussie over polarisatie, deconfessionalisering en 
democratisering omdat hij geen concrete voorbeelden en analyses bevat. 
Hij draagt hoogstens bij tot het inzicht in de frustraties tegen de PvdA van 
een oud-partijlid; misschien voer voor politieke historici. 
In tegenstelling tot Van der Louw zal ik niet ingaan op wat Van Walsurn 
letterlijk schrijft. Van Walsurn geeft mij daarvoor te weinig concrete hand
vatten. Het antwoord van Van der Louw geeft mij overigens de indruk dat 
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het partijbestuur niet duidelijk voor ogen stond hoe op de brief van Van 
Walsurn te reageren. Van der Louw wijst weliswaar zijn opponent hier en 
daar op onjuistheden, maar is toch overdreven vriendelijk; ik heb hem in 
discussies wel feller meegemaakt. 
Door naar handvatten te zoeken, heeft Van der Louw onvoldoende beseft 
waarom Van Walsurn voor de PvdA bedankte. Voor Van Walsurn gaan 
de maatschappelijke ontwikkelingen te snel. De maatschappij die Van 
Walsurn heeft helpen opbouwen, vertoont gebreken. Materiële behoeften 
hebben plaats gemaakt voor immateriële behoeften en welvaart gaat 
gepaard met congestie. Thans moet naar een andere ideale maatschappij
vorm worden gezocht; de zgn. commissie-Mansholt was één van de eerste 
zoekers. 
Hoe die nieuwe ideale maatschappij eruit zal zien is nog onbekend. Eén 
ding is zeker, ze zal weinig overeenkomst vertonen met de ideale maat
schappij die socialisten zich in de jaren vijftig voorstelden. Van Walsurn 
heeft het zoeken naar een betere maatschappijvorm niet begrepen. Hij 
gedraagt zich als iemand die vindt dat we moeten behouden wat we hebben 
opgebouwd en pas moeten gaan afbreken als ons een concreet alternatief 
voor ogen staat dat we werkelijk prefereren. 
De brief van Van Walsurn staat ~~:if van het conservatisme. Bijna iedere 
poging om tot een andere maatschappij te komen, wordt gezien als een 
ontmanteling van de democratie. Van Walsurn bepleit slechts pogingen die 
hij kan overzien. Experimenten durft hij niet meer aan. Daarom is hij bang 
voor politieke blokvorming zonder kiesdrempel, daarom is hij tegen 
polarisatie die bestaande, maar vcrborgen tegenstellingen blootlegt, 
daarom is hij bang voor meer democratisering in het bedrijfsleven en 
daarom is hij tegen gemeentelijke programcolleges. 
De democratie wordt volgens Van Walsurn verzwakt door personen die 
niet-democratische doeleinden nastreven. Van Walsurn is echter niet 
soepel genoeg om te beseffen dat democratie geen doel op zichzelf behoeft 
te zijn. Demoeratic is ook een instrument om meer welzijn te bereiken. 
Dat instrument moeten we durven gebruiken en niet in een vitrine uitstal
len. Het is niet erg dat het hierdoor slijtageplekken gaat vertonen, die im
mers hersteld kunnen worden. Misschien is op den duur zelfs revisie nodig. 
Van Walsurn besluit zijn brief met de wens uit te spreken dat hij het nog 
mee kan maken om tot een brede progressieve volkspartij, waarin ook de 
PvdA is opgegaan, toe te treden. Een dergelijke volkspartij mag m.i. echter 
niet een statisch blok zijn dat de huidige maatschappij als ideaal ziet, 
waaraan slechts kleine dingen veranderd mogen worden, maar een blok 
dat de huidige maatschappij der discussie stelt. Een brede progressieve 
volkspartij, die zich misschien reeds aan het vormen is, kent andere 
doeleinden dan de PvdA van vlak na de tweede wereldoorlog. Het is jam
mer dat Van Walsurn zich hierover in zijn naaste omgeving zo weinig heeft 
georiënteerd. 
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Reactie op de brief van Van Walsurn (IV) 

Gerda Brautigam 

Van Walsurn-Van der Louw 

De slotsom waartoe Van der Louw komt aan het einde van zijn brief aan 
mr. Van Walsurn lijkt op het eerste gezicht logisch en redelijk. De verschil
len in opvatting tussen Van Walsurn en de Partij van de Arbeid lijken niet 
zo fundamenteel te zijn dat ze een breuk rechtvaardigen. Bij herlezing en 
verder doordenken wekt evenwel de brief van Van der Louw, ondanks het 
feit dat ik ter zake van de verschillen van opvatting aan zijn zijde sta, bij 
mij toch een gevoel van wrevel op: Van der Louw legt het allemaal heel 
intelligent en hoffelijk uit, maar hij laat Van Walsurn wel in de kou staan. 
Ik zeg dit geenszins om Van der Louw onaangenaam te zijn; zijn oprecht
heid staat voor mij buiten twijfel. Waarom geeft zijn brief mij dan toch 
de wat irritante bijsmaak van spitsvondige exegese van een schriftgeleerde? 
Ik kan tot geen andere conclusie komen dan deze: Van der Louw verklaart 
de teksten naar het woordbegrip van zijn eigen generatie. Aan doorproe
ven en pogen tot begrijpen van Van Walsums onvrede en die van meer 
(ex)partijgenoten - veelal van de generatie van Van Walsurn - komt hij 
niet toe. 
Ik meen, dat waar Van Walsurn begrippen hanteert als polarisatie, radicali
sering, mondigheid, democratisering, conflict, harmonie, hij naar de letter 
woorden gebruikt die behoren tot het hedendaagse politieke en sociale uit
drukkingspatroon, maar dat ze naar de geest voor hem beladen zijn met 
de vrees voor intolerant doordrijven van een heilsbeleven, dat slechts de 
boodschap is van een beperkte groep. Van der Louw gaat in zijn beant
woording uit van de hedendaagse waarde van zulke woorden en hij laat 
de achtergrond van Van Walsums denken buiten beschouwing. 
Nu kunnen we natuurlijk volstaan met te verzuchten dat dan blijkbaar het 
generatieconflict waarover we al jaren worden doorgezaagd, echt bestaat 
en erin berusten dat mensen, aan wier persoonlijk welbevinden het lid
maatschap van de Partij van de Arbeid kennelijk afbreuk doet, ons verla
ten. 
Maar, afgezien van het dooddoenerige karakter van het argument 'genera
tieconflict', wij zouden dan een zeer, dat in onze partij wel degelijk bestaat, 
laten voortwoekeren. Ik acht het geenszins ondenkbaar dat zulk laten 
voortwoekeren, zou kunnen leiden tot het einde van het georganiseerde 
democratisch-socialisme in ons land. Dat zou erg verdrietig zijn omdat juist 
nu, méér dan ooit in de geschiedenis, de wezenlijke uitgangspunten van 
het democratisch-socialisme weerklank beginnen te vinden bij grote 
groepen in onze samenleving; méér naar mijn mening dan tot uitdrukking 
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komt in de stembusresultaten van de PvdA. Wanneer wij die groeiende 
weerklank niet weten te vangen en te bundelen, zal alle sociaal bewogen 
progressiviteit stuk lopen op machteloze versplintering. 
Van Walsurn geeft uiting aan bezorgdheid over 'een geestesgesteldheid die 
zich in het verkiezingscangres nagenoeg ongeremd kon uitleven en alleen 
door ingrijpen van de partners in de concentratie binnen zekere perken 
kon worden teruggedrongen' (S & D, maart, blz. 130). Diezelfde be
zorgdheid uit hij als hij - naar de letter van het hedendaagse woordgebruik 
ónjuist - schrijft over polarisatie: 'De polarisatie die tegenwoordig opgeld 
doet, is echter dikwijls niet anders dan een machtsmiddel om eigen wil te 
doen zegevieren. Men spitst bestaande en latente tegenstellingen toe om 
op een zo breed mogelijk front strijd te kunnen leveren en schept zodoende 
een sfeer waarin de democratie niet kan gedijen. Dit kan er zelfs toe leiden 
dat met democratische methoden de democratie wordt uitgeschakeld ... ' 
(blz. 136). 
Die bezorgdheid deel ik met Van Walsum. Ik ben bepaald niet onverdeeld 
gelukkig met congressen die meer weghebben van een geestdriftig vor
mingscentrum waar men volijverig werkt aan de blauwdruk van het eigen 
beeld van een (illusionistische) ideaalmaatschappij, dan van het hoogste 
orgaan van een politieke partij, dat tracht de smalle marges van democrati
sche politiek ten maximale te gebruiken.* 
In Van der Louws brief proef ik een heel andere achtergrond van denken 
dan bij Van Walsum. Bij Van der Louw bespeur ik de opluchting om het 
feit dat de PvdA van vandaag niet meer die is van een jaar of tien geleden, 
die 'mede-aansprakelijk (is) voor de instandhouding van verhoudingen in 
alle sectoren van de samenleving waarbinnen van zelfdoen en zelfbeslissen 
bitter weinig terecht kwam'.* Bij hem spreekt de opluchting en de vreugde 
om het afnemen van 'de driedeling leiding-kader-massa (die) een regelings
mechanisme (was) geworden waarin van boven vrijwel alles bedisseld en 
van onderen nauwelijks opgestuwd werd'.* 
Die opluchting en vreugde kan ik dan weer delen met Van der Louw. Het 
behoort tot de grootste voldoeningen van mijn laatste jaren in de actieve 
politiek, dat ik bij de ombudserij - die tegenwoordig terecht zo'n groot 
deel uitmaakt van het werk van politici - steeds kon rekenen op de hulp 
van bekwame jonge mensen. Jonge mensen, die zich de mogelijkheden en 
grenzen van zulke uitermate gecompliceerde zaken als sociale wetgeving 
en huurwetgeving met hun wirwar van uitvoeringsbesluiten hebben eigen 
gemaakt. Zoetjesaan doolhoven, waarin verbijsterde burgers op zoek naar 
hun rechten, zich volstrekt te pletter kunnen lopen. 
Het is een enorme winst dat onze partij de laatste jaren jongeren heeft die 
bereid zijn, niet alleen tot moeizame bestudering van taaie wetten, maar 
ook tot helpen en begeleiden van mensen, waarnodig tot kantongerecht, 
ambtenarengerecht, sociale instanties toe. Waarschijnlijk is dit aspect van 
wat dan wel genoemd wordt 'partij in actie' niet bekend aan Van Walsurn 
en vele andere verontrusten. 
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De zorg die onze partij mijns inziens heeft op te lossen is deze: hoe be
houden we die enorme winst van een zelfdoende, opstuwende nieuwe 
generatie met haar grote praktische zin en medemenselijke bewogenheid 
en hoe komen we af van congressen, die weliswaar van grote bewogenheid 
getuigen, maar waaraan de praktische zin grotendeels ontbreekt en die 
politieke verwarring en onvrede veroorzaken. Of, om het wat positiever 
te zeggen: hoe komen we tot congressen die, stoelend op kennis van zaken 
en praktische zin bij de .afgevaardigden, een politiek beleid gestalte geven, 
in plaats van zich oeverloos te vermeien in onwerkelijke droombeelden. 
Van der Louw belooft in zijn antwoord aan Van Walsurn dat er een 
Centrum voor Politiek en Levensbeschouwing van de grond zal komen. 
Ik sta daarom niet in de eerste plaats te springen, al ben ik er mij van bewust 
dat mijn eigen geringe behoefte aan levensbeschouwelijkheid in mijn 
politieke denken en doen, mij niet de vrijheid geeft iets af te wijzen wat 
voor anderen van grote betekenis kan zijn. Maar dan nóg acht ik het van 
aanzienlijk groter belang dat de beschikbare denkkracht in onze partij zich 
eerst en vooral richt op het vinden van een symbiose van idealisme en 
politieke realiteit. Als we die niet vinden, leveren we de politiek in Neder
land voor misschien wel decennia uit aan de platvloerse geldmentaliteit van 
de Wiegelse VVD en de tot niets leidende besluiteloosheid van de confes
sionele partijen. 

*Zie: J. M. den Uyl, 'De smalle marge van de democratische politiek', S & D, juli/aug. l'J70. 
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Gedachten over een progressief arbeidsmarktbeleid* (III) 

W. J. van Gelder en M. van Hasselt 

Buitenlandse werknemers en 
internationale arbeidsverdeling 

1. Inleiding 

Het verschijnsel dat buitenlanders langdurig in Nederland blijven en 
werken is niet nieuw. Uit de recente geschiedenis zijn bijv. de landar
beiders, technici en dienstmeisjes uit Duitsland daar voorbeelden van. In 
het afgelopen decennium zijn echter de omvang en de aard van de im
migratiestroom belangrijk gewijzigd. Het aantal buitenlanders in ons land 
is gemultipliceerd, vooral ten gevolge van de immigratie uit de Middel
landse-Zeelanden. Ook de toestroming uit de overzeese gebiedsdelen nam 
in de loop van de zestiger jaren steeds grotere vormen aan. Het aantal aan
wezige vreemdelingen uit het Middellandse-Zeegebied steeg van 1960 op 
1970 van 6919 tot I 06 058, terwijl het totaal aantal Surinamers, Antillianen 
en Ambonezen dat in ons land verblijf houdt naar ruwe schatting 60 à 
65 000 bedraagt. 
De bovenstaande aantallen, die nog lang niet alle vreemdelingen in Neder
land om\<atten geven wel al een zeer globaal beeld van het resultaat van 
het min of meer vrije verkeer van mensen over de grenzen heen. De vrij
heid van vestiging die hieraan ten grondslag ligt is een waarde die we niet 
uit het oog mogen verliezen. Die hoge waarde wordt nog eens onderstreept 
door de historische betekenis van Nederland als toevluchtsoord voor 
politieke vluchtelingen (Hugenoten, Duitse joden, Hongaren, Tsjechen 
e.a.). De huidige toevloed van buitenlanders naar ons land heeft echter 
een geheel andere reden. Zij komen om economische redenen. Het aantal 
buitenlandse arbeiders in ons land bedraagt momenteel meer dan 125 000 
en vormt rond de 2,6% van de beroepsbevolking. Ook in verschillende 
andere landen van West-Europa vinden we buitenlandse werknemers; in 
deze landen is veelal sprake van veel hogere percentages (zie onderstaande 
tabel. 

Buitenlandse werknemers in procenten van de beroepsbevolking (1969) 
België 7 
Duitsland 7 
Frankrijk 
Zweden 
Zwitserland 

5 
5 

30 

* Dit artikel is het vervolg op de artikelen I en 11 dieinS & D van januari zijn verschenen. 
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Van verschillende kanten wordt het verschijnsel gastarbeid als een pro
bleem gezien. Vooral de manier waarop de buitenlandse werknemers in 
ons land verblijven is immers strijdig met wat wij als menswaardig beschou
wen. In principe moeten we echter de vrijheid in een ander land te kunnen 
werken als een gunstige zaak zien. Als we dan constateren onder welke 
omstandigheden de buitenlandse werknemers in ons land verblijven rijst 
de vraag waarom ze eigenlijk naar ons land toekomen. Hoe komt het dat 
ze in zo'n situatie willen verkeren? 

2. De oorzaken van de immigratie 

Een van de belangrijkste vragen die rijzen t.a.v. het verschijnsel gastarbeid 
is de vraag waarom de buitenlandse werknemers naar ons land - en de 
andere Westeuropese geïndustrialiseerde landen komen. In het algemeen 
wurden buitenlandse werknemers gedreven door een als negatief ervaren 
arbeidsmarktsituatie in het land van herkomst en positieve verwachtingen 
t.a.v. de werkgelegenheid en de loonsituatie in het ontvangende land. 
Daarnaast kunnen ook nu nog politieke, sociale of culturele motieven aan 
de immigratie ten grondslag liggen (geloofsvervolging, betere sociale wet
geving), maar deze motieven vallen kwantitatief gezien in het niet bij de 
eerstgenoemde De grote oorzaak ligt dan ook in de bestaande oneven
wichtigheid in de verdeling van het aanbod van arbeidskrachten over de 
verschillende gebieden van de wereld enerzijds, en de vraag naar arbeid 
anderzijds. 1 

Door de enorme groei van de produktie en m.n. van de investeringen in 
de laatste jaren is in ons land een situatie ontstaan waarin in verschillende 
delen van het land en in bepaalde bedrijfstakken in de b~staande en 
groeiende behoefte aan arbeidskrachten in toenemende mafe niet langer 
kon worden voorzien door Nederlandse arbeiders. Nu kunnen er m.b.t. 
de arbeidsmarkt regionale en bedrijfstakgewijze aspecten worden onder
scheiden. Van meer belang i.v.m. de buitenlandse arbeiders is een belang
rijk ander aspect. Dat betreft nl. het aspect van de vraag naar en het aan
bod van arbeidskrachten verdeeld naar scholingsgraden. Op de arbeids
markt in ons land is in de zestiger jaren een tekort aan arbeidskrachten 
ontstaan en m.n. aan ongeschoolde werkkrachten. Juist dit tekort heeft 
geleid tot het inschakelen van buitenlandse werknemers. 
In de loop van de zestiger jaren nam de internationale arbeidsmobiliteit 
toe als gevolg van de toegenomen informatie over andere landen, de 
begonnen reismogelijkheden, de afnemende barrières m.n. binnen de 
EEG. De mobiliteit werd daarbij vooral gevoed door de enorm slechte 
economische positie van het eigen land en de grote vraag naar arbeids
krachten in de geïndustrialiseerde centra. 
De inschakeling van buitenlandse werknemers in die geïndustrialiseerde 
centra geschiedde nu op gropd van conjuncturele en structurele processen. 
De toename van gastarbeiders in de eigen industrie, de dienstensector e.d. 
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behoeft geen problemen met zich te brengen als er sprake zou zijn van 
tijdelijke tekorten, m.a.w. tekorten als gevolg v:1n vnl. conjunctureel 
bepaalde verschijnselen. In de periode waarin van een dergelijk tekort 
sprake is kan een tijdelijke migratie knelpunten in de arbeidsvoorziening 
wegnemen. Geheel anders ligt de situatie als er sprake is van meer structu
rele oorzaken van de inschakeling van buitenlandse werknemers. De 
structurele oorzaken van inschakeling houden verband met onder meer de 
afnemende bereidheid tot het verrichten van ongeschoold werk. In die ge
vallen constateert men een ontwikkeling waarin buitenlandse arbeiders 
bepaalde soorten arbeid gaan overnemen van de binnenlandse arbeids
krachten en men t.a.v. die soorten tot een concentratie van buitenlanders 
komt. Dit kan zich op twee terreinen voordoen, nl. 
I. t.a.v. alle sociaal geminachte of althans sociaallager gewaardeerde ar

beid; 
2. t.a.v. sectoren en branches waarin een grote vraag naar ongeschoolde 

arbeid bestaat? Dit doet zich met name voor in de bedreigde sectoren 
zoals de textielindustrie. 

In Nederland gaat de inschakeling van gastarbeiders meer en meer plaats
vinden om redenen van meer structurele aard. 2 Dit blijkt uit het feit dat 
de gastarbeider in het algemeen ongeschoolde arbeid verricht. zij het dat 
er soms sprake is van geoefendheid en we zien dan ook een concentratie 
van deze arbeiders in bepaalde bedrijfstakken en dan m.n. de bedrijfstak
ken met lage(re) rendementen. Het betreffen veelal bedrijfstakken die on
voldoende in de diepte hebben geïnvesteerd, c.q. hebben kunnen in
vesteren. 
Strikt genomen kunnen de conjuncturele en structurele processen in de 
economie niet geheel worden gescheiden. Door de conjuncturele ontwik
keling zullen immers aanbodsverschuivingen plaatsvinden die het structu
rele tekort aan ongeschoolde arbeidskrachten nog eens vergroten. Een 
conjuncturele expansie heeft dus een versterkende invloed op het structu
rele tekort aan ongeschoolde arbeid. Van een conjuncturele neerganggaat 
een tegengestelde invloed uit. Niettemin is het ontegenzeglijk waar dat er 
in ons land sprake is van een afnemende bereidheid tot het verrichten van 
ongeschoold werk, hetgeen conflicteert met de vraag naar ongeschoolde 
arbeidskrachten zo<'.ls bepaald door de huidige produktiestructuur. Daarbij 
komt dat het aanbod van ongeschoolde arbeidskrachten daalt ook a.g.v. 
onder meer het gestegen opleidingsniveau van de aanwas van de beroeps
bevolking. 

3. De inschakeling van de buitenlandse \\'erknemers in de Nederlandse 
economie 

Bij een nadere beschouwing t.a.v. de inschakeling van de gastarbeiders zul
len we eerst bezien in welke bedrijfstakken zij geconcentreerd zijn. 
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Het aantal afgegeven arbeidsvergunningen per bedrijfstak, absoluut en in procenten van de 
beroepsbevolking per bedrijfstak1 

Bedrijfstak 15/9/69 in% van 15/1/72 in% van 
aantal bestand 1969 aantal bestand 1971 

aardewerk enz. 2 5~0 5.0 3 751 7.5 
bouwnijverheid 2 ~40 0.6 3 ~R7 0.~ 

chemie 2 600 2.2 3 337 2.8 
hout enz. I 400 2.2 I 740 2.9 
papier I 550 4.4 1 700 5.0 
leder enz. 2 140 5.7 3 047 9.2 
delfstoffen 820 3.6 838 4.9 
metaal 17 700 3.2 26 279 4.6 
textiel 4 270 5.0 5 435 7.0 
confectie 1 200 1.3 1 485 1.~ 

voedingsmiddelen 7 300 3.6 10 693 5.3 
overige industrie I 120 1.0 1 356 1.1 

Totaal industrie 45 520 2.5 63 548 3.4 

niet-industriële sectoren 11 060 0.4 14 478 0.5 
sector onbekend 26 580 48 000 

Totaal generaal 83 480 1.8 126 026 2.6 

Uit het bovenstaande blijkt dat er een concentratie optreedt in de industrië
le sectoren en dan m.n. in de aardewerk-, leder- en textielindustrie. Het 
bovenstaande beeld is niet volledig. In de eerste plaats kunnen buiten
landse werknemers voor wie geen arbeidsvergunning nodig is dit beeld wij
zigen. Over de groep uit de EEG-landen is geen cijfermateriaal beschik
baar waaruit hun spreiding over de bedrijfstakken kan worden afgeleid. 
Ook illegaal in ons land verblijvende buitenlandse arbeiders kunnen nog 
een geringe invloed hierop hebben. In de derde plaats is voor de groep 
werknemers voor wie een permanente arbeidsvergunning afgegeven is niet 
te achterhalen in welke bedrijfstakken zij zich vnl. bevinden, T.a.v. deze 
groep is alleen het totaal aantal gegeven vergunningen bekend. Tenslotte 
valt op te merken dat de groep werknemers uit Suriname en de Nederland
se Antillen geheel buiten de bovenstaande cijferopstelling blijft m'ndat zij 
immers de Nederlandse nationaliteit bezitten. 
In de SMO-studie Gastarbeid in Nederland komt men t.a.v. het geschatte 
aantal gastarbeiders( -sters) in verhouding tot het totale aantal werkzame 
personen per bedrijfstak tot veel hogere percentages. In de leder- en rub
berindustrie schat men dit percentage op 12, in de aardewerk enz. op 11, 
de textiel op 10, voedings- en genotmiddelenindustrie op 8, papier 7, 
metaalindustrie en delfstoffenwinning op 6. 4 

Zijn er t.a.v. de juiste gegevens over de omvang van de inschakeling van 
gastarbeiders in de diverse bedrijfstakken min of meer grote marges 
mogelijk, de tendens is toch wel dat m.n. in de textielindustrie, de leder 
enz., aardewerk enz. en voedingsmiddelenindustrie percentages voorko
men die boven het landelijk gemiddelde en ook ver boven het gemiddelde 
voor de industrie als geheel liggen. 
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Wat betreft de soort werk vindt er een concentratie plaats in de categorie 
geoefende, ongeschoolde arbeiders. Uit een enquête onder 261 bedrijven, 
waar gastarbeiders werken, met in totaal 103 278 arbeiders - van wie 
16 478 ( = 10%) buitenlandse werknemers - kwam het volgende beeld. 
Bij de verdeling van de arbeiders over de werkniveaus blijkt dat het 
grootste percentage werknemers, zowel van Nederlandse als buitenlandse 
arbeiders, werkzaam is als geoefend, ongeschoold arbeider. Bij de Neder
landers is dit percentage echter lager dan bij de buitenlanders. Dat verschil 
tussen de percentages is vooral groot bij de bedrijven die absoluut gezien 
veel buitenlanders in dienst hebben. 5 

4. De gevolgen van de aanwezigheid van de buitenlandse werknemers 

In een in 1972 verschenen nota heeft het Centraal Planbureau een poging 
gedaan om een aantal economische effecten van de immigratie van buiten
landse werknemers voor Nederland te kwantificeren met behulp van een 
macro-model. Het CPB ging daarbij uit van een macro-economisch tekort 
aan binnenlandse arbeidskrachten, en berekende vervolgens de gevolgen 
voor de nationale economie van het toelaten van een additioneel aantal 
werknemers, al dan niet vergezeld door hun gezin. Er werd berekend wat, 
per saldo, het effect was op de belangrijkste grootheden in de Nederlandse 
economie, waarbij rekening gehouden werd met verschillende bijkomende 
kosten, zoals die van huisvesting. 
Uit de resultaten van het onderzoek zijn de volgende conclusies te trek
ken." 
1. Door immigratie neemt de spanning op de arbeidsmarkt af. Deze 

vermindering kan voor het individuele bedrijf van groot gewicht zijn, 
macro-economisch is zij van een geringere orde van grootte dan de im
migratie zelf, als gevolg van o.a. tegenwerkende factoren aan de vraag
zijde. De benedenwaartse druk op de lonen en prijzen is, alhoewel 
duidelijk aanwezig, daardoor kleiner dan wellicht op het eerste gezicht 
zou worden gedacht. 

2. De benedenwaartse druk op de lonen die resulteert heeft in beginsel 
minder diepte-investeringen tot gevolg, d.w.z. de levensduur van 
kapitaalgoederen wordt gerekt en herstructurering van zwakkere 
bedrijfstakken wordt vertraagd, zo niet tegengegaan. 

3. De nationaal-economische rentabiliteit van de immigratie van buiten
landse werknemers is positief, omdat de tewerkstelling van buiten
landse werknemers het reëel beschikbaar overig inkomen (de 'winsten') 
doet stijgen, evenals, zij het verwaarloosbaar klein, het reële looninko
men van Nederlandse werknemers, terwijl het saldo van de lopende 
rekening van de betalingsbalans ongewijzigd blijft. 

4. De positieve nationaal-economische rentabiliteit resulteert niettegen
staande de eisen aan het sociaal-milieu gesteld. Daarbij blijkt, dat een 
solitaire buitenlandse werknemer in termen van benodigde infrastructu-
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rele voorzieningen goedkoop is. De overkomst van gezinsleden is 
daarentegen duur, waardoor de nationaal-economische rentabiliteit 
wordt aangetast, zonder overigens negatief te worden. De sociale aan
vaardbaarheid van de overkomst van gezinsleden staat dus tegenover 
de economische consequenties daarvan. 

Wat betreft de inschakeling van buitenlandse arbeiders blijkt dat dit een 
matigende invloed op de inflatie heeft, terwijl de gevolgen voor het reëel 
beschikbare overig inkomen (de 'winsten') volgens de uitgangspunten van 
het CPB-model, duidelijk positief zijn. Daar het reëel beschikbare loonin
komen niet veel toeneemt is het begrijpelijk dat immigratie meer wordt 
bepleit vanuit werkgevers- dan vanuit werknemersstandpunt. De im
migratie belemmert het doen van diepte-investering waardoor structurele 
veranderingen in onze economie niet doorgevoerd worden met alle conse
quenties van dien voor de loonstructuur. Een afremming of zelfs stopzet
ting van de immigratie dwingt de economie zich aan te passen. Dit houdt 
in dat de Joonvoet van ongeschoolde arbeid moet stijgen t.o.v. de Joonvoet 
voor geschoolde arbeid. 7 

Al valt de nationaal-economische rentabiliteit van immigratie op zich 
beschouwd positief uit, dit neemt niet weg dat een vergroting van het bin
nenlands aanbod van arbeid de voorkeur verdient, voor zover althans 
daarmede inderdaad de plaats van de buitenlandse werknemer kan worden 
ingenomen. Het binnenlands aanbod zal een grotere nationaal-economi
sche rentabiliteit hebben dan de inschakeling van buitenlandse werkne
mers. 
Het CPB heeft met haar studie belangrijk werk verricht. Niettemin is ze 
in een ruimere beschouwing over de gastarbeid niet bruikbaar. De studie 
blijft immers beperkt tot economische effecten van de immigratie voor 
Nederland alleen. Een aantal belangrijke externe effecten worden in de 
nota genoemd - zoals huisvestingskosten, een toenemende vraag naar 
recreatie, maatschappelijk werk a.g.v. de immigratie ... , maar konden niet 
worden gekwantificeerd. Onder deze effecten vallen ook de effecten die 
het gevolg zijn van een permanente vergroting van de Nederlandse be
volking. Die problemen zullen het grootst zijn bij overkomst van ge
zinsleden en bij een concentratie in toch al overbevolkte gebieden zoals 
de Randstad. De kosten van het tegemoet komen aan de eisen van het 
sociale en technische milieu zijn in dit gebied al juist zeer groot. Als door 
de extra bevolkingsgroei die eisen toenemen zal dat toch het geval zijn met 
de kosten van het tegemoet komen daaraan. Nu kan men zich echter niet 
bepalen tot alleen de min of meer sociale kosten die de inschakeling van 
buitenlandse werknemers met zich brengen. Immers doordat zij hier alleen 
verkeren gedurende (een deel van) hun actieve periode brengen zij weinig 
opleidingskosten met zich, geen bejaardenvoorzieningen etc., hetgeen als 
sociale opbrengsten aan te merken is. 
Het gevolg van het een en ander is dat gezien de verwaarloosbare toem1me 
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van het reële inkomen als gevolg van de immigratie de nationaal-economi
sche rentabiliteit geheel anders uit zal kunnen vallen - en best negatief 
kan worden - als we met deze kosten én opbrengsten rekening houden. 
Veel belangrijker dan deze afweging die uiteindelijk de voor- en nadelen 
van de inschakeling van buitenlanders in Nederland sec bekijkt zijn de 
sociale gevolgen voor de herkomstlanden én voor de buitenlanders in 
Nederland en de relatie tussen gastarbeid en ruimere internationale econo
mische grootheden. Aan dergelijke facetten van het vraagstuk gastarbeid 
is door de CPB-studie op grond van haar probleemstelling in het geheel 
geen aandacht besteed. 

5. Enige sociale aspecten van de immigratie in Nederland 

Belangrijker dan de bovenstaande factoren zijn een aantal andere factoren. 
Een zeer belangrijke daaronder is wel dat de immigratie ingrijpende sociale 
consequenties heeft. Deze consequenties zijn van vcrschillende aard. 
Daarbij nemen vooral de gevolgen van de buitenlandse werknemers voor 
de gebieden waar zij zich vestigen een belangrijke plaats in.x Vooral de 
niet evenredige spreiding van minderheidsgroepen in het algemeen, waar
onder de buitenlandse werknemers, over de stadswijken die tot getto
vorming leiden kan, kan velerlei sociale problemen doen ontstaan. Die get
to-vorming wijst op te geringe sociale contacten en een gebrek aan integra
tie. Vooral de woningnood kan getto-vorming bevorderen, vooral als 
woningen met een lage huurwaarde in enkele wijken geconcentreerd zijn. 9 

De problemen die in deze wijken ontstaan kunnen tot uitbarstingen leiden 
waarvan die in Rotterdam ons nog vers in het geheugen ligt. Oplossingen 
voor deze problemen brengen kosten met zich, die als een aftrekpost in 
de berekening van de nationaal-economische rentabiliteit fungeren. 
Op de vraagstukken die op dit terrein spelen zullen we niet dieper ingaan 
om des te meer aandacht te geven aan de sociale en vooral economische 
gevolgen voor de herkomstlanden.x 

6. Gevolgen voor de herkomstlanden 

Een tweede en vanuit onze optiek veel belangrijker facet - zeker op de 
langere termijn bezien - is dat van de internationale arbeidsverdeling. In 
verband met de wens de ontwikkeling van de herkomstlanden te stimuleren 
is een bevordering van industrialisatie nodig. Voor verschillende bedrijfs· 
takken of branches daaruit zal men een zgn. comparatief kostenvoordeel 
kunnen blijken te hebben. Hierdoor zal een industriële herstructurering 
van de ontwikkelde landen nodig zijn. De immigratie van arbeiders uit de 
arme landen en gebieden heeft echter een vertragende invloed op die 
industriële herstructurering. De huidige tewerkstelling van de gastar
beiders kan daarom voor een groot deel als strijdig worden gezien met de 
doelstellingen t.a.v. de ontwikkelingssamenwerking. 
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De creatie van werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden wordt binnen 
het kader van de internationale arbeidsverdeling bevorderd door het 
afstoten van verschillende arbeidsintensieve produkties van de ontwik
kelde landen naar de ontwikkelingslanden, i.c. de herkomstlanden. Als we 
dit aspect in ogenschouw nemen kan de nationaal-economische rentabili
teit van de immigratie wel eens sterk negatief uitvallen omdat uiteindelijk 
ook het achterwege blijven van de verbetering van de internationale ar
beidsverdeling als aftrekpost dient te worden opgenomen. In dit verband 
moet men letten op de economische effecten die het vertrek van arbeiders 
uit de arme landen op die landen zelf heeft. Dat betreffen: 

effecten op de arbeidsmarkt bij vertrek, 
scholing van de buitenlandse werknemer in het ontvangende land, 
effecten op de arbeidsmarkt in geval van terugkeer, 
effecten op de produktiviteit na terugkeer, gevolg van scholing tijdens 
de afwezigheid, 
effecten op de betalingsbalans als gevolg van zowel de overmakingen 
aan gezin en familieleden tijdens het verblijf in het buitenland als ook 
het meebrengen van het bespaarde bij terugkeer. 10 

Gedeeltelijk zullen deze effecten als positief voor het arme land werken, 
bijv. de effecten op de arbeidsmarkt bij vertrek, maar ook negatief. T.a.v. 
de mogelijkheid om een ontwikkelingsproces in het arme land te stimuleren 
via het verschijnsel van de buitenlandse werkneming is toch wel enig pes
simisme op zijn plaats. Dit blijkt onder meer uit een wetenschappelijk 
onderzoek naar de gevolgen van de emigratie voor de piaatselijke ar
beidsmarkten, dat de OECD in delen van Spanje, Griekenland, Italië, 
Turkije en Portugal heeft verricht. 11 In het onderzoek wordt onderscheid 
gemaakt tussen agrarische en stedelijke herkomstgebieden. In agrarische 
gebieden vermindert als gevolg van de trek naar het buitenland de gebrui
kelijke werkloosheid, daardoor vermindert ook de gebruikelijke trek naar 
de stedelijke gebieden; de overgemaakte inkomsten van de buitenlandse 
werknemers stellen de achtergebleven gezinnen in staat op het platteland 
te blijven wonen. De trek naar het buitenland komt dus tot op zekere hoog
te in de plaats voor de (uit ontwikkelingsoogpunt gunstige) trek naar de 
steden. In het eerste geval wordt de terugkeer van de emigrant verwacht 
en gewenst, in het tweede geval niet. 
In stedelijke gebieden zijn de gevolgen van de emigratie minder duidelijk 
maar ook bepaald niet gunstig. Bij hun terugkeer blijken de ex-buiten
landse werknemers de voorkeur te geven aan ander werk dan waarin ze 
in het buitenland ervaring hebben opgedaan. Ze beginnen voor zichzelf 
een ambachtelijk bedrijf, een winkel, een taxi-onderneming, enz. Uit niets 
blijkt dat hetzij de teruggekeerde arbeid, hetzij het overgespaarde kapitaal
tje bijdraagt tot de economische ontwikkeling. De OECD concludeert 
zelfs, dat er 'reden is om te vrezen dat emigratie uiteindelijk een factor van 
verarming is'. ( ... ) 'Er zijn duidelijk tekenen dat op korte termijn de 
emigratie een belemmering is voor de ontwikkeling tenzij er een doel-
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bewust en gecoördineerd emigratiebeleid bestaat. Aangezien kwalitatieve 
beheersing van de emigratie niet goed mogelijk is staat het vrijwel vast dat 
het de meest ondernemende personen zijn die naar het buitenland gaan.' 
( ... ) 'bovendien stimuleert emigratie de vraag naar moderne consumptie
goederen, die doorgaans uit het buitenland ingevoerd worden.' 
Dit sombere verslag eindigt met een hoopgevend geluid: 'Maar het is ook 
duidelijk dat effectieve en actieve koppeling tussen de buitenlandse werk
nemers en de gebieden waar zij vandaan komen, op lange termijn gunstige 
gevolgen kan hebben: met name roept de geleidelijke integratie van regio's 
en steden in nationale en zelfs internationale verbanden een reeks econo
mische en vooral sociale gevolgen op, waaruit een heilzame 'demand for 
development' geboren wordt.' 

7. De internationale arbeidsverdeling en de gastarbeid 

De eerste opgave voor een progressief arbeidsmarktbeleid zal nu gelegen 
moeten zijn in het bevorderen van een betere internationale arbeids
verdeling. In samenwerking met beleidssectoren als de industriepolitiek 
en de ontwikkelingssamenwerking zal nagegaan moeten worden welke 
bedrijven en (of) branches in Nederland afgeremd, ingekrompen of zelfs 
afgebouwd moeten worden en in de betreffende arme landen of regio's 
gestimuleerd. We zullen moeten streven naar het brengen van het werk 
naar de mensen in plaats van het omgekeerde en zeker wanneer de tendens 
in de industriële ontwikkeling zodanig is dat er voor bepaalde bedrijven 
en branches in ons land eigenlijk geen plaats meer is. 
De problematiek van de gastarbeid en het beleid daaromtrent kan niet los 
gezien worden van de industriële structuur van het gastland. Zouden we 
het aantal buitenlandse werknemers willen beperken dan zal dat moeten 
gebeuren door een verhoging van het aanbod van ongeschoolde arbeids
krachten in ons land door geldelijke stimulansen en het aantrekkelijker 
maken van het werk en daarnaast door een verhoging van de mobiliteit 
van arbeidskrachten zowel tussen beroepen als regio's. Tevens zal ge
streefd moeten worden naar een vermindering van de vraag naar onge
schoolde arbeid door herstructurering, d.w.z. door een aanpassing van de 
industriële structuur aan de situatie op de arbeidsmarkt. De huidige be
hoefte aan de buitenlandse werknemers toont nu een zodanig structureel 
karakter dat ook in een periode van verminderde bedrijvigheid een niet 
onaanzienlijke behoefte aan deze werknemers blijft bestaan. Een stringen
te afremming van de toelating zou zelfs in een periode van laagconjunctuur 
tot gedwongen inkrimping van de produktie en dus tot een vermindering 
van de werkgelegenheid in totaal kunnen leiden. Nu behoeft over dat 
laatste niet te dramatisch te worden gedacht. De buitenlandse werknemer 
krijgt immers gewoonlijk het eerste zijn congé: de werkloosheidscijfers 
tonen duidelijk dat een groot deel van de gevolgen van de conjunctuurfluc
tuaties geconcentreerd zijn bij de buitenlandse werknemers. Ir. J. Bosma 
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zegt dan ook in 'De Nederlandse onderneming' (3-12-71 blz. 1127) dat de 
ondernemers veel grote exportorders alleen kunnen aannemen dank zij de 
aanwezigheid van het buitenlands personeel dat onze produktiemogelijk
heden de nodige flexibiliteit verleent. De buitenlandse werknemer wordt 
dus weer voor de oplossing van een binnenlands probleem gebruikt: het 
opvangen van conjunctuurschommelingen. 
Vooral in verband met het feit dat de buitenlandse werknemer het zware, 
vuile, onverantwoordelijke, nederige, nachtelijke of afstompende, kortom 
het onaantrekkelijke werk verricht is een ingrijpende wijziging nodig in de 
mentaliteit t.a.v. arbeid en beloning om het aanbod van Nederlandse 
werknemers voor een dergelijk werk te vergroten. Dat zou ertoe kunnen 
leiden dat het geldinkomen van hen die dit werk verrichten dat van hun 
chefs, of zelfs van academici e.a. overtreft. 12 De gehele inkomensstructuur 
kan daardoor sterk veranderen. Factoren als het genoegen of ongenoegen 
dat samenhangt met het verrichten van een bepaalde soort arbeid moet 
ook bij de beloning in ogenschouw genomen worden. Doordat buiten
landse werknemers deze soorten werk verrichten genieten de Nederlandse 
werknemers een psychisch inkomen dat moeilijk kwantificeerbaar is. Veel 
van de genoemde soorten werk zullen moeten blijven worden verricht. 
Daartoe zal derhalve het werk voor binnenlandse arbeiders aantrekkelijk 
gemaakt moeten worden door aanpassingen in de geldsfeer en door ver
betering van de werkomgeving. Ook kan een eventuele alternatieve dienst
plicht voor deze soorten ook te overwegen zijn. 
In het algemeen verricht de buitenlandse werknemer vrijwel uitsluitend 
ongeschoolde arbeid - of dat verder zeer aantrekkelijk is of niet. In dat 
verband is een streven naar mechanisering en het doen van diepte-in
vesteringen van groot belang. 
Het uitgangspunt t.a.v. de problematiek van de gastarbeid moet dan ook 
zijn een zodanige herstructurering van de industrie opdat daarmee het stre
ven naar een betere internationale arbeidsverdeling het meest gediend is. 
Na verloop van tijd zal dan automatisch de behoefte aan ongeschoolde ar
beid afnemen. De herstructurering achten wij nodig i.v.m. het teniet doen 
van de ongelijkheid tussen arme en rijke landen. We komen daarmee op 
het nastreven van een beleidsombuiging van arbeidsmobiliteitsbevordering 
naar bedrijfsmobiliteitsbevordering. Dit zal niet alleen in nationaal ver
band, maar zelfs in internationaal verband nagestreefd moeten worden. 
De EEG lijkt een geschikt kader te worden om deze beleidsombuiging te 
realiseren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is regelmatig overleg met 
de betreffende herkomstlanden. De op langere termijn gerichte herstructu
rering in het geïndustrialiseerde land zal een tegenhanger moeten hebben 
in het desbetreffende herkomstland. Nederland zal daarbij zijn bescheiden 
mogelijkheden volledig moeten aanwenden om tot zo'n EEG-beleid te 
komen. 
Een dergelijk beleid veronderstelt een bereidheid tot echte ontwikkelings
samenwerking die noch in het eigen land, noch in verschillende ontwik-
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kelingslanden aanwezig is. Er is echter een bewustwordingsproces gaande, 
een proces dat zelfs versterkt kan worden door de aanwezigheid van de 
buitenlandse werknemers. Men ziet immers het levend bewijs van het 
bestaan van een ongelijkheid die mensen ertoe dreef honderden kilometers 
van huis en vaak familie te werken. Aan de andere kant kan dat proces 
ook geremd worden door de aanwezigheid van de buitenlandse werkne
mers. Namelijk in zoverre men de buitenlandse werknemers ziet als een 
bedreiging van de binnenlandse werkgelegenheid, hun levenspatroon er
vaart als een inbreuk op de eigen zeden en gewoonten etc. In verband met 
dat laatste is het van belang dat er maatregelen genomen worden om de 
mogelijke negatieve aspecten zoveel mogelijk teniet te doen. Hierbij valt 
te denken aan bijv. een bestrijding van autonome immigratie buiten de of
ficiële werving om en een betere voorbereiding van de buitenlandse 
werknemers op het voor hun vreemde land met een vreemde cultuur. 

Daarnaast zijn maatregelen nodig om de inpassing van de buitenlanders 
in ons levenspatroon te vergemakkelijken. Een huisvestingsbeleid dat 
gericht is op een zodanige spreiding en integratie in bepaalde wijken zonder 
dat moeilijkheden ontstaan is daarbij nodig. Ook zal er meer aan een 
algemene informatie t.a.v. de achterliggende sociale, economische en 
culturele problemen van de gastarbeid aan de eigen bevolking moeten 
plaatsvinden. We mogen rustig concluderen dat we het momenteel nog niet 
zonder de buitenlandse werknemers kunnen stellen. Daartoe zullen we ons 
dan ook nocten gedragen. De migratie zal echter voortaan moeten passen 
in een soepel lopend herstructureringsprogramma, gepaard gaande met 
kapitaalhulp aan de herkomstlanden der migranten u, willen we een 
internationaal betere arbeidsverdeling nastreven. 

I. Zie hierover o.a. de SMO-uitgave 'Gastarbeid in Nederland', blz. 12 e.v. 
2. Prof. Al bed a onderscheidt t.a.v. die inschakeling vier fasen die er langzaamaan toe leiden 

dat de buitenlandse werknemers zelfs alle handarbeid gaan overnemen. Zie Wending, 
jrg. 26, blz. 322 en ESB van 1 juli 1970, blz. 635. 

3. Zie de nota Economische effecten voor Nederland van de werving van buitenlandse 
werknemers van het CPB (maart 1972), blz. 6. 

4. Gastarbeid in Nederland, blz. 26. 
5. De buitenlandse arbeider in Nederland, blz. 2 en tabel 4b (blz. 47 e.v.). 
6. CPB-nota, blz. 3il e.v. 
7. Zie hierover o.a. prof. H. Klaassen: Gastarbeidersfilosofie, in ESB van 29-9-1971, blz. 

857. 
8. Zie over het huisvcstingsbeleid, het naturalisatiebeleid, de sociale dienstverlening etc.; 

het WBS rapport 'Werknemers te gast' (1967) alsmede het rapport 'De buitenlandse ar
beider in Nederland' (1971). 

9. Zie hierover: P. Drewe: Getto-vorming en segregatie. ESB van 1 sept. 1971, blz. 765. 
10. Zie bijv. de CPB-nota, blz. 11. 
11. OECD-Observer, no. 47, aug. 1970, blz. 9-12. 
12. Zie hierover J. A. M. Heyhe: Buitenlandse werknemers, effecten en beleid. Bouw -
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C.A. de Kam 

Kanttekeningen bij het milieubeleid in 
Nederland (I) 

1. Inleiding 

De laatste jaren is de aantasting van het natuurlijk milieu sterk in de 
algemene aandacht gekomen. De kranten signaleren vrijwel dagelijks 
voorbeelden, die de milieuvervuiling illustreren. De Volkskrantvan 6 april 
jl. meldt: stankverspreiders worden vervolgd (na klachtenregen in Vlaar
dingen). De kwaliteit van het oppervlaktewater in Zuid-Holland is zeer 
slecht, zo bericht Het Financieele Dagbladvan 11 april jl. Kopervergiftiging 
doodt schapen (De Volkskrant, 17 april jl.), bedrijf vergiftigt de omgeving 
van Antwerpen met lood (Haarlems Dagblad, 20 april jl. ), oliewalm plaagt 
Brielle (De Volkskrant, 25 april jl.), enz. 
In feite gaat het hier veelal om enkele topjes van een uitgestrekt veld ijs
bergen. In een aantal gevallen gaat het om langlopende 'structurele' 
milieu-aantasting; soms is sprake van incidentele 'milieu-ongelukken'. De 
hoeveelheid beschouwingen en analyses, die worden gewijd aan oorzaken 
en oplossingen van het milieuprobleem, groeit evenredig met de toegeno
men aandacht voor het overal waar te nemen milieubederf. Hierbij treft 
de lezer van dergelijke beschouwingen, dat daarin vaak weinig feitelijke 
gegevens zijn te vinden. 1 

Ook de bemoeienis van de centrale en lagere overheid inzake de hygiëne 
van het milieu is de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. Hocwel 
voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland wetgeving tot stand was 
gekomen, die mede kon worden aangemerkt als een bijdrage tot het be
houd van een goed leefmilieu ~ waarbij gedacht kan worden aan de (oude) 
Hinderwet en de Natuurschoonwet ~ kan worden geconstateerd dat het 
zwaartepunt van de wetgevende arbeid op milieugebied in de afgelopen 
tien à vijftien jaar ligt. Dat kan nog worden geïllustreerd aan de hand van 
figuur I, waarin het aantal milieuwetten, dat na 1940 tot stand is gekomen, 
in de tijd is afgezet. 2 In 1969 kwam o.a. de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren (W.v.o.) tot stand, in 1970 de Wet luchtverontreiniging en 
in 1971 werd een voorontwerp Wet inzake de Bodemverontreiniging 
gepubliceerd. Op 7 maart jl. dienden mevr. Epema-Brugman (PvdA) en 
de heer Terlouw (D'66) een initiatief wetsontwerp in inzake Verpak
kingsmiddelen.3 Uiteindelijk gebaseerd op deze wetgeving en regelingen 
van lagere bestuursrechtelijke lichamen is ook de bestuurlijke bemoeienis 
van de overheid om te komen tot een werkelijk milieubeheer, aanmerkelijk 
gegroeid in het meer recente verleden. Deze ontwikkeling betekent niet 
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dat er al gesproken kan worden van een samenhangend milieubeleid in 
Nederland. Daarbij wordt dan - in navolging van Hoogerwerf - onder 
beleid verstaan: het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden 
met bepaalde middelen en in een bepaalde tijdsvolgorde. 
In mijn opvatting zijn er tenminste vier belemmeringen, die vooreerst een 
effectief milieubeleid in Nederland in de weg staan: 
a. de doelstelling en normen voor het te voeren milieubeleid zijn nergens 

voldoende duidelijk geformuleerds; 
b. ten aanzien van de effectiviteit van bepaalde milieupolitieke instrumen

ten bestaan geen afdoende inzichten; 
c. de wetgeving op milieugebied is nog niet afgerond; 
d. het overheidsapparaat is nog onvoldoende op de nieuwe milieutaken 

afgestemd. 
Deze punten wil ik kort toelichten. 
Wil er sprake zijn van een milieubeleid, dan dient een zeer algemene 
doelstelling zoals die is geformuleerd in de Urgentienota Milieuhygiëne te 
worden verbijzonderd in normen en grenswaarden. Dergelijke concrete 
normen dienen geleidelijk te worden vastgesteld voor de belangrijkste 
factoren die - soms in onderlinge samenhang - een belasting van het 
natuurlijk milieu vormen. 
De normen kunnen meer of minder scherp worden vastgesteld. Steeds zal 
bij benadering zijn vast te stellen welke kosten met een gegeven normstel
ling samenhangen. Dat geeft de situatie die in figuur II is toegelicht: 
Stel dat de norm voor de toelaatbare belasting is A. Vanuit deze norm 
wordt een milieuplan opgesteld, dat B guldens vergt. Wordt slechts C 
gulden uitgegeven, dan wordt het milieu met A-D ontoelaatbaar belast. 
Concrete normen worden in de Nederlandse milieupolitiek nog nauwelijks 
gehanteerd (een uitzondering is biiv. de normering voor zwemwater in 
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circulatiebaden). Naarmate meer metingen van de milieubelasting plaats
vinden zal het inzicht in de feitelijke toestand van het milieu groeien, en 
zullen daarmee de normen meer accuraat kunnen worden bepaald, 
eventueel gedifferentieerd naar plaats en tijd. Ten aanzien van de effecti
viteit van een milieu-instrument als de heffing kan in een aantal opzichten 
twijfel rijzen. Dit punt blijft in dit artikel verder onuitgewerkt, omdat de 
heffingen ten behoeve van het milieu, die nu in Nederland zijn ingevoerd, 
een aparte meer uitvoerige behandeling rechtvaardigen, mede in het licht 
van de daartegen gevoerde acties. 
Het voeren van een effectief milieubeleid wordt voorts belemmerd omdat 
er nog geen milieuwetgeving tot stand is gekomen met betrekking tot vaste 
afvalstoffen (bodemverontreiniging). Bij de behandeling van de Begroting 
van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne voor 1973 is 
duidelijk geworden dat de Voorontwerp Wet inzake de Bodemverontreini
ging niet zal worden omgezet in een gelijkluidende wettelijke regeling.ó 
Met voorrang zal een wettelijke regeling inzake vaste afvalstoffen tot stand 
komen. Een onderdeel van die regeling dat als aparte wet - vermoedelijk 
over enkele weken - zal worden ingediend bij de volksvertegenwoordi
ging, heeft betrekking op chemische afvalstoffen. 
Om tenslotte het vierde punt toe te lichten, wil ik de aandacht vestigen 
op de behoefte bij de overheid aan hoog en zeer hoog geschoolde tech
nische en juridische medewerkers voor het te voeren milieubeleid. Het lijkt 
van belang dat een deel van deze medewerkers in het bedrijfsleven de 
nodige ervaring heeft opgedaan. Anderzijds ontstaat soms de indruk dat 
het milieubeleid niet altijd maximaal efficiënt wordt opgezet. Hierbij kan 
speciaal worden gedacht aan de vele overheidsorganen die momenteel 
betrokken zijn bij metingen van de milieuverontreiniging en ook aan de 
sterk gedecentraliseerde uitvoering van de Wet verontreiniging opper
vlaktewater. 

In dit eerste artikel wordt nu wat dieper ingegaan op twee feitelijke 
aspecten van de milieuproblematiek: 
a. in paragraaf 2 zijn een aantal gegevens bij elkaar gezet over de milieu

aantasting in ons land; 

272 Socialisme en Democratie 6 (1973) juni 



b. in paragraaf 3 worden enkele gegevens vermeld over de kosten van een 
mileubeleid, zoals die in enkele vooraanstaande industrielanden zijn 
becijferd; ook voor ons land zijn enkele ramingen opgenomen. 

2. Een aantal feitelijke gegevens over de milieu-aantasting in Nederland 

Ten aanzien van de hierna volgende cijfers past enige voorzichtigheid. In 
de eerste plaats omdat een aantal gegevens betrekking heeft op de situatie 
van enkele jaren geleden. Inmiddels is deze situatie soms nogal veranderd. 
Zo merkte ir. W. C. Rey- de Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne 
- bij de opening van de Vakbeurs 'Milieu 1973' op 11 april jl. op 'dat ... 
de belasting van de Rijkswateren, die aanvankelijk 9 miljoen inwonerequi
valenten bedroeg, nu tot 8 à 8,5 miljoen is teruggelopen'. Verder maakte 
hij er melding van dat 'de aardappelmeelfabrieken hun lozingen zelfs tot 
Hl percent hebben weten terug te brengen voornamelijk door recirculatie' 
en dat 'bijv. de kwiklozingen van sommige bedrijven teruggebracht zijn tot 
minder dan 2 percent van de waarde van 2 jaar geleden' .7 Daarnaast moet 
echter worden bedacht dat van sommige ramingen uit het jongste verleden 
inmiddels is vastgesteld dat ze te laag zijn uitgevallen. Dit geldt met name 
t.a.v. enkele cijfers inzake de omvang van de hoeveelheid vaste afvalstof
fen die - soms in liquide oplossingen - in het milieu worden gebracht. 
De cijfers zijn gegroepeerd naar drie gangbare milieucategorieën, nl. 
bodem, water en lucht, om redenen van overzichtelijkheid. In werkelijk
heid is er veelal geen rechtstreeks verband tussen deze drie categorieën 
en één of meer specifieke vormen van milieubederf: veel afvalstoffen kun
nen worden gestort, of geloosd, dan wel worden verbrand. 
In deze paragraaf zijn geen gegevens opgenomen m.b.t. moeilijker meet
bare vormen van milieu-aantasting als geluidshinder en de verslechterende 
ruimtelijke indeling van ons land, bijv. de verstening van het 'groene hart'. 

A. Milieubelasting van de bodem. 

In 1970 schatte de Stichting Verwijdering Afvalstoffen de totale hoeveel
heid vast afval in Nederland opH: 

Tabel 1 hoeveelheid % % 
ton/jaar gewicht vol. 

stedelijk afval, huisvuil. grofvuil, veegvuil* 3 500 000 51.8 69.9 
brandbaar bedri jfs/industrie-afval * * 800 000 11.8 21.3 
onbrandbaar bedrijfs/industrie-afval**, puin, sane-
ringsvuil, e.d. 1 600 000 23.6 5.4 
rioolslib, agrarisch afval, e.d. 860 000 12.8 3.4 

6 760 000 100.0 100.0 

* Waarvan verpakkingsafval ca. 1 000 000 ton. 
** De totale hoeveelheid moeilijk verwerkbare chemische afvalstoffen werd op ca. 50 000 

ton gesteld. 
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De hoeveelheid puin en saneringsafval is in deze opstelling onderschat, 
omdat de - achteraf niet representatief gebleken - cijfers van enkele 
gemeenten zijn geëxtrapoleerd. Waarschijnlijk zijn meer cijfers in bo
venstaande opstelling te laag. Dat is zeker het geval m.b.t. de moeilijk te 
verwerken en chemische afvalstoffen. In een recente publikatie benadert 
de SV A tenminste de totale hoeveelheid van dit afval op 2 000 000 ton.'! 
Bij de vergelijking met de in tabel 1 genoemde cijfers moet het volgende 
worden bedacht: 
1. in het meest recente SV A-rapport is een aantal afvalstoffen als 'moeilijk 

verwerkbaar' aangemerkt, die in de eerdere publikatie als industrie
afval zijn opgevoerd; 

2. een zeer groot deel van de afvalstoffen bestaat uit waterige oplossingen 
met een vaak lage concentratie van chemische afvalstoffen. De grote 
hoeveelheid water beïnvloedt de hoogte van de meest recente raming 
aanzienlijk. 

Het stedelijk afval werd in 1972 bij benadering als volgt verwerkt 10 : 

Tabe/2 

komposteren 
verbranden 
gecontroleerd storten 
ongecontroleerd storten 

15% 
20% 

tî%1 
59% I 

2.5 mln. inwoners 
3 mln. inwoners 

i\ mln. inwoners 

Over deze problematiek liggen vragen van Vredeling en Oele, waarin o.m. 
wordt gevraagd om een landelijk vuilplan, die vermoedelijk binnenkort 
zullen worden beantwoord. 11 

B. Milieubelasting van het water 

Bij de waterverontreiniging kan worden onderscheiden naar vervuilings
bron: 
1. afbreekbare organische en eutrofierende stoffen*; 
2. verontreiniging met persistente organische en anorganische stoffen 

(bijv. afvalolie, kwik); 
3. thermische en bacteriologische verontreiniging, verzilting. 

Naar de omvang van de eerste verontreinigingsbron heeft het CBS een 
eerste onderzoek ingesteld. 12 

* De door deze groep afvalstoffen veroorzaakte belasting wordt uitgedrukt in termen van 
de chemische of biologische zuurstofbehoefte. De in Nederland gangbare eenheid is het 
inwoner-equivalent (i.e.), dat uit een oogpunt van zuurstofverbruik een vervuilingswaarde 
heeft van het afvalwater van één inwoner per etmaal. 
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Tabel 3. Afbreekbare organische stoffen13
' 

a. bedrijven 
- veenkoloniale bedrijven 
- veeteeltbedrijven 
- overige bedrijven 

b. bevolking 
c. zuiveringsinstallaties 
d. grensoverschrijdende rivieren 
e. export 
f. overige bronnen 

Totaal bij benadering in i.e.: 

15 mln. 
2.5 mln. 

28 mln. + p.m. 

Tabel 4. Eutrofierende stoffen (alleen fosfaten) 14
: 

huishoudens 
industrie 

Totaal bij benadering in i.e.: 

13.0 mln. i.e. 
6.3 mln. i.e. + p.m. 

21.0 mln. 

45 593 000 + p.m. 

8 740 000 
1 361 000 

32 à 35 mln. 
p.m. 
p.m. 

90 000 000 + p.m. 

Over afvalolie zijn eveneens schattingen bekend15
: per jaar raakt 80 000 

ton in het milieu, dat is 6 kg inwoner/jaar. Daarvan is 2.25 kg afkomstig 
uit de sector verkeer. Voor kwik tenslotte heeft Beek een benaderende 
berekening opgesteld16

: 

per jaar raakt in het milieu: 
- binnenland 
- 'import' 

plm. 
nog eens plm. 

70 000 ton 
70 000 ton 

totaal rond 140 000 ton 

C. Milieubelasting van de lucht 

Momenteel wordt door het CBS en het CPB gewerkt aan berekeningen 
over de omvang en de kosten van de luchtverontreiniging, zoals die voor 
een deel van de waterverontreiniging al zijn gemaakt (zie hiervoor). 
De enige berekening - mij momenteel bekend - is te vinden bij Beek17 

en betreft enkele van de ergste boosdoeners: 

Tabel 5. Geschatte emissie van vijf stoffen en vier groepen vervuilers in ton/jaar (1970) 

so2 stof etc. NO x co CxHv 

ruimteverwarming 130 000 45 000 6 300 p.m. p.m. 
verkeer 100 000 45 000 281 000 1 800 000 460 000 
elektriciteitsbedrijven en 
energievoorzieningen 340 000 80 000 80 000 p.m. p.m. 
industrie 370 ()()() 145 000 85 000 75 000 155 000 

1 040 ()()() 315 000 452 300 1 900 000 615 000 
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Tabe/6. Totale geschatte emissie van vijf verontreinigende stoffen in 1970 en 1975 (ton/jaar) 

1970 1975 

so2 1 040 ()()() 1 060 000 
stof, roet, as 320 ()()() 370 ()()() 
NO x 460 000 670 000 
co 1 900 ()()() 2 600 000 
CxHv 620 000 840 000 

3. De kosten en de financiering van een milieubeleid. 

In 1972 heeft de OECD met veel voorbehoud ~waarvoor alle reden aan
wezig lijkt ~ een overzicht gegeven van globale schattingen in de verschil
lende lid-staten m.b.t. de kosten van de te voeren milieupolitiek ('environ
mental policy'). 1

R Hieronder volgen de milieukosten voor drie landen, uit
gedrukt als percentage van het Bruto Nationaal Produkt: 

Tabe/7 

West-Duitsland 
Japan 
Verenigde Staten 

periode 

1971-1975 
1971-1975 
1971-1980 

percentage 

1.8 
2.1-2.2 
2.2 

Op de kostensituatie in West-Duitsland, de Verenigde Staten en Neder
land ga ik wat uitvoeriger in. Daarbij moet een algemene opmerking vooraf 
worden gemaakt over twee verschillende manieren waarop de investerings
lasten in de cijfers kunnen worden verwerkt: de ene manier is dat men 
investeringen en exploitatiekosten in jaar a als de milieukosten van dat jaar 
aanmerkt. Er wordt dan geen rekening gehouden met de omstandigheid 
dat veel investeringen een aantal jaren rendement" zullen opleveren. 
De andere manier is als milieukosten van jaar a aan te merken een deel 
van de investeringen in voorafgaande jaren (de afschrijving) plus de 
exploitatielasten. Hierbij moet worden bedacht dat netto extra investerin
gen, die per definitie niet uit toegepaste afschrijvingen kunnen worden 
gefinancierd, wel een beslag leggen op de nationale besparingen in jaar 
a voor het totale extra investeringsbedrag, en eerst in de daarop volgende 
jaren via de afschrijvingen worden 'terugverdiend'. 

A. De situatie in West-Duitsland19 

De volgende ramingen zijn gebaseerd op door de Bondsregering voorgeno
men maatregelen. 
De rente, verschuldigd wegens milieu-investeringen, is begrepen in de 
lopende kosten; afschrijvingen zijn dat niet omdat de investeringen zelf in 
feite als lopende kosten worden aangemerkt. 
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Tabel 8. Kosten wegens milieumaatregelen in mln. DM, prijzen 1970 

extra netto 
1971-1975 investeringen exploitatie 

I. luchtverontreiniging 3 939 420 +p.m. 
2. waterverontreiniging lil lll5 4 033 
3. vast afval 2 11)5 1 457 
4. chemicaliën I 392 
5. lawaaibelasting I 745 p.m. 
6. landschapsbeheer 2 3il5 p.m. 
globaal geschat* 209 2 110 

2R 000** R 000 

* Kosten wegens thermische verontreiniging water, lozingen in zee en verontreiniging met 
radio-actieve stoffen zijn niet opgenomen. 

** Waarvan 15 100 via de overheid. 

vervangingsinvesteringen 
( 1971-1 <J75) 

bedrijfskosten bestaande 
inrichtingen l'l71-1975 

RIO, meetsystemen e.d. 
1971-1'l75 

investeringen 

6 500 

exploitatie 

25 000 

3 000 

Totaal197!-1975: (investeren) 34 500 + (exploitatie) 36 000 = 70.5 mld. DM(= ca. 2 
procent van het gecumuleerde BNP) 

Tabel 9. Verdeling over de jaren van de nieuwe investeringen en bijbehorende exploitatielas
ten 

(1970) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

investeringen 

(2.7) 
3.1l 
4.5 
5.5 
6.6 
7.8 

28.0 

exploitatie 

0.4 
0.9 
1.5 
2.2 
3.0 

R.O 

B. De situatie in de Verenigde Staten20 

In tabel 10 zijn een aantal cijfers samengevoegd, die een beeld geven van 
de kosten die voortvloeien uit de Amerikaanse milieupolitiek in de komen
de tien jaar. 
Ten aanzien van de water- en luchtverontreiniging is rekening gehouden 
met de thans geldende wettelijke normen. Van scherpere milieu-eisen of 
veranderende technologie kan een belangrijke invloed op deze cijfers uit
gaan. Over de periode 1971-1980 wordt het geaccumuleerd BNP gesteld 
op$ 13 200 mld. De milieukosten belopen dan 2.2% over dezelfde periode. 
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Tabel 10. De milieukosten in de Verenigde staten 

in mln. dollars van 1971 
1970 1980 1971 t/m 1980 

vervuiling jaarlijkse jaarlijkse in veste- cash 

medium kosten* kosten ringen lopend flow 

luchtverontreiniging 
- overheid 200 1 000 
- personenauto's 300 9 000 
- industrie 300 4 700 

sub-totaal 800 14 700 48 200 58 300 106 500 

waterverontreiniging 
- overheid 2 5no 4 000 
- industrie 1100 4 000 
subtotaal 3 óOO 8 000 40 200 47 100 87 300 

straling kernenergie 200 1 400 700 2 100 

vast afval 6 000 9 700 3 000 83 100 86 100 

diversen (lawaai, erosie, etc.) 700 5 100 5 100 

totaal 10 400 33 300 92 800 194 300 287 100 

daarvan additioneel in de ja-
ren 1971-1980 (82 óOO) (99 900) (182 500) 

kosten bestaande apparatuur 
+ vervanging (10 200) (94 400) (104 óOO) 

* Inclusief rente en afschrijving. 

c. De situatie in Nederland 

Voor de kosten van het milieubeheer in Nederland bestaan nog niet zulke 
volledige berekeningen als zijn opgesteld in West-Duitsland en de Verenig
de Staten. Er is een benaderende berekening van ir. J. W. Beek21

: 

Tabel 11. Kosten van milieubeheer in Nederland in mld. guldens, prijzen 1970 

jaarlijkse kosten investeringen 

1970 1980 

vast vuil 0.2 0.4 1 
afvalwater 0.3 2.3 8 
afvalgas 0.35 1.2 5 
inspectie/voorlichting 0.1 0.3 

0.9 4.2 (14)* 

De afschrijving op de investeringen zit in de jaarlijkse kosten. 

* Ter vergelijking: de bedrijfsinvesteringen bedroegen de afgelopen 5 jaar plm. 100 mld. 
gulden. 

In het weekblad Bouw22 is een samenvatting opgenomen van een hoofd
stuk uit het 'Handboek voor vervuild Nederland', waarin Copius Peere
boom op ongeveer dezelfde bedragen uitkomt, voornamelijk omdat hij zich 
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grotendeels baseert op de uitgangspunten van Beek. Op een aantal punten 
raamt hij de kosten echter nog wat hoger, waarbij hij komt op een totaal 
investeringsbedrag van ongeveer f 18 mld. 
Het centraal Economisch Plan 197223 gaat uit van een bedrag wegens extra 
investeringen en exploitatiekosten voor het milieubeheer van 800 mln. in 
1975. Daarbij is uitgegaan van 400 mln. opbrengst uit diverse milieuhef
fingen en extra kosten ten gevolge van verbodsbepalingen in de orde van 
grootte van tenminste 400 mln. Ook minister Langman heeft gesproken 
over de kosten van het milieubeheer in Nederland24 en dit als volgt uit
gewerkt: 

milieu-investeringen 
lopende kosten 

totale cash flow 

1972 

400 mln. 

400 mln. 

De 3300 mln. is ca. 2% BNP. 

1975 

800 mln. 
400 mln. 

1200 mln. 

1982 

1800 mln. 
1500 mln. 

3300 mln, 

Hedragen van ongeveer dezelfde omvang kunnen worden afgeleid uit zijn 
niet al te heldere opmerkingen, die zijn opgenomen in de Handelingen 
Tweede Kamer, zitting 1971-1972, blz. 1656. 
Voor enkele soorten milieubelasting zijn meer gedetailleerde kosten
berekeningen opgezet. De bestrijdingskasten van de waterverontreiniging 
met afbreekbaar organisch materiaal zijn berekend door het CBS25 in prij
zen 1970 en door het CPB in prijzen van 1973.26 Verschillen vloeien voort 
uit de gehanteerde uitgangspunten. 

Tabel /2. Kosten waterverontreiniging volgens CBS en CPB 

Afvalwater 

(CBS) 
Reeds genomen maatregelen 
Nog te nemen maatregelen: 
- bevolking (a) 
- industrie (b) 
- export, bio-industrie, 

diversen ( c) 

(CPB) 

Fosfaatemissies 

(CBS) 
nog te nemen maatregelen 

investeren 

1200 +p.m. 

3200 - 4300 
4345 - 5350 

26 +p.m. 

7600 -10 000 +p.m. 
8250 

investeren 

175 - 177 

m mln. guldens 
jaarlijkse lasten 

200 +p.m. 

390- 540 
580 - 740 

4 +p.m. 

1000 - 1350 + p.m. 
1000 

in mln. guldens 
jaarlijkse lasten 

54- 56 

In het rapport Afvalolie27 zijn eveneens meer uitgewerkte becijferingen 
opgenomen m.b.t. de kosten van centrale inzameling en verwerking. 
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Tabel13. Kosten afvalolie 

Kosten inzamelen en transport per ton (gemiddelde van enkele varian-
ten) f 60 
Kosten verwerking per ton + f 50 à 75 

Totaal is 80 000 ton maal stel f 125 = f 10 mln. 

4. Inhoud vervolgartikel 

In een tweede artikel zullen wat kanttekeningen worden gemaakt bij de 
mogelijke instrumenten van een milieubeleid, de financiering van een te 
voeren milieubeleid en de problematiek van de milieuheffingen. 

1. Dat valt ook op in de op 4 juli 1972 door minister Stuyt aan de Tweede Kamer aangeboden 
Urgentienota Milieuhygiëne (Zitting 1971-1972 11 906). De Nota telt 56 blz.; slechts een 
kaart, een tabel en zeven figuren geven feitelijke informatie m.b.t. milieubelastende 
factoren en actuele milieubelasting. Een relatief gunstige uitzondering is de discussie tus
sen P.R. Ehrlich en B. Commoner naar aanleiding van The Closing Circle (Cape, 1971 ); 
zie One-dimensional ecology, The Ecologist vol. 2, no. 8, augustus 1972. 

2. De figuur is overgenomen uit de Inleiding tot het milieuhygiënerechtvan prof. dr. H. 1. 
1. Leenen, blz. 22 (Samsam, 1973). 

3. Voorstel van Wet van de leden Epema-Brugmanen Terlouw tot regeling en beperking van 
de vervaardiging en het gebruik van het milieuschadende en uitputtende verpakkingsmid
delen (Wet verpakkingsmiddelen), Zitting 1972-1973 12 304. Het ontwerp heeft in de 
ogen van de indieners een voorlopig karakter en is vatbaar voor wijziging en aanvulling, 
op grond van reacties van belanghebbenden en geïnteresseerden. De indieners denken 
voor die reacties aan een termijn tot rond 1 september 1973 (ontleend aan het begeleiden
de Persbericht van 6 maart 1973). 

4. Beleid belicht, deel 1, A. Hoogerwerf (red.) blz. 18, 83 v. (Samsam, 1972). 
5. De doelstelling voor het milieubeleid die uit de Urgentienota kan worden afgeleid, luidt: 

De mens behoort doot een optimaal gebruik van kennis en hulpmiddelen uit vele 
wetenschappelijke disciplines te trachten, een handelwijze aan te leren waarvan het 
voornaamste kenmerk moet zijn: ecologische inpasbaarbeid (blz. 10 r.k.). 

6. Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1972-1973, blz. 685 en 693; zie ook de Memorie van 
Toelichting op de Begroting 1973 van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu
hygiëne, blz. 24. 

7. Persbericht van de afdeling Voorlichting ministerie Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
no. 73/28 van 9 april 1973. 

8. Stichting Verwijdering Afvalstoffen, juli 1970, SVA/34. Rapport Vuilverwijdering 
1970-2000, blz. 5 en 7. 

9. Stichting Verwijdering Afvalstoffen, SVA/445, Onderzoek moeilijk verwerkbare (in 
hoofdzaak chemische) afvalstoffen, blz. 12, december 1972. 

10. Ir. 1. A. van der Kuil, Het verpakkingsafval in het kader van de afvalverwijdering, 
Voedingsmiddelen technologie 2 (1971), no. 40, blz. 20. 

11. Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1971-1972, blz. 3319. De vragen werden 
beantwoord op 30 mei jl., Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1972-1973, 
blz. 1975. 

12. Centraal Bureau voor de Statistiek, 1972, Waterverontreiniging met afbreekbaar orga
nisch en eutrofierend materiaal. 

13. CBS 1972, blz. 65. 
14. CBS 1972, blz. 106 e.v. 
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15. Rapport Afvalolie, Verslagen en Mededelingen van het Ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, jaargang 1971, no. 32. 

16. Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 1971, Mens en milieu, prioriteiten en keuze, blz. 
44-45. 

17. Mens en milieu, prioriteiten en keuze, blz. 26. De cijfers zijn te vinden in de Urgentienota, 
blz. 37 voorzover tabel 5 betreft. 

JR. OECD, 1972, Survey of pollulion control cast estimates made in member countries. 
19. Materialenband zum Umweltprogramm der Bundesregierungzu Drucksache VI/2710, blz. 

605-634 (23 dec. 1971 ). 
20. Environmental Ouality. The third annual report of the council on environmental quality, 

aug. 1972, blz. 269-310. 
21. Milieubescherming zal per jaar ca. f 4,2 mld. vergen, Interview met Beek in De Neder

landse Onderneming, 25 juni 1972. 
22. Hoeveel kost ons een schoon milieu? J. W. Copius Peereboom, Bouw 48, 25 november 

1972, blz. 1540-1543. 
23. CPB. Centraal Economisch Plan 1972, blz. 152-154. 
24. Eerste vergadering Vaste Commissie E.Z. van 23 maart 1972, Zitting 1971-1972, blz. 0 
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J. Schaefer 

Sloop of herstel van woningen zijn geen 
toevallige processen* 

Schrijven over 'wonen in oude wijken' betekent voor mij dat ik eigenlijk 
een beschouwing vooraf moet wijden aan de inkomensverhoudingen in ons 
land. Het blijkt immers steeds duidelijker dat wáár en hóé je woont bepaald 
wordt door het inkomen dat je als consument-van-de-gebouwde-omgeving 
(als bewoner, als gebruiker, als huurder) hebt. De gebruiker van die 
gebouwde omgeving zal diezelfde omgeving immers ook beoordelen in 
relatie tussen het inkomen dat-ie heeft, en de prijs die-ie voor z'n woning 
moet betalen. 
Zolang er in Nederland nog inkomensverschillen bestaan die uitermate 
oneerlijk zijn, zal er, teneinde de relatie laag inkomen = slecht wonen te 
doorbreken, een stelsel van subsidies en heffingen moeten komen, die het 
a. mensen met lage inkomens mogelijk maakt om (ook) goed te worden 

gehuisvest tegen een voor hen aanvaardbare prijs, en het 
b. mensen met hogere inkomens, via een stelsel van heffi~gen, mogelijk 

maakt de mensen met lagere inkomens ook een menswaardige huis
vesting te verschaffen en daarvoor een redelijk deel van hun inkomen 
af te staan. 

Maar beide zijn m.i. niet los te koppelen regelingen en horen in mijn visie 
een tijdelijk karakter te hebben, omdat bijna iedereen er in Nederland nu 
toch eindelijk wel haast mee eens is, dat er een inkomenspolitiek gevoerd 
moet worden die leidt tot eerlijker inkomensverhoudingen. Subsidies voor 
de verwerking van extra kosten die ontstaan zijn door beslissingen in het 
kader van de ruimtelijke ordening blijven natuurlijk altijd nodig. 
Mijn verhaal gaat er daarom van uit, dat er in ons land op dit moment on
juiste inkomensverhoudingen zijn, die voorlopig nog opgevangen moeten 
worden door dit stelsel van heffingen en subsidies. 
De grote politieke opgave in het kader van de volkshuisvesting, zoals die 
voor ons ligt, is het doorbreken van de eerder genoemde vicieuze cirkel 
die gevormd wordt doordat een laag inkomen nu automatisch slecht wonen 
betekent en tevens meestal ook nog slechte woonomstandigheden. Die 
vicieuze cirkel betekent ook dat kinderen van ouders met lage inkomens 
in slechte woningen en woonbuurten vaak door die ontoereikende woon
omstandigheden in hun ontplooiing worden gehinderd, daardoor vaak 

* Bij dit artikel is onder meer gebruik gemaakt van een door de heer Revet vervaardigde 
nota voor de Nationale Woningraad. 
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weer in de lage inkomensgroepen terecht komen, en daardoor later weer 
slecht komen te wonen: de cirkel is weer rond, en dat gaat nu al generaties 
lang zo! en deze cirkel zal doorbroken moeten worden! 
Ik zal er niet aan kunnen ontkomen ook over de nieuwe bebouwing te 
praten, omdat de relatie tussen oud- en nieuwbouw toch wel degelijk en 
zeer nadrukkelijk steeds aanwezig dient te zijn. 

Het lijkt mij nuttig even iets terug te gaan in de geschiedenis van de woning
verbetering. Reeds in 1902/1903 werden woningen verbeterd en wel in deze 
jaren tenminste 301 woningen in ... geheel Nederland. Oudere cijfers ont
breken, immers vóór 1901 was er geen woningwet en derhalve geen of 
nauwelijks landelijke verslaggeving. Het probleem van de andere slechtere 
woningen was met deze 'renovatie' niet opgelost, jaarlijks werden wonin
gen verbeterd, van 1902 t/m 1929 totaal circa 80 500 of circa 2875 per jaar 
over ons gehele land. Toch was ook toen het probleem zo nijpend dat op 
18 november 1927 een commissie werd geïnstalleerd. Deze commissie hield 
zich bezig met de 'Huisvesting van krotbewoners' en werd geleid door de 
heer Bommer. Uit het zeer leerzame rapport van de commissie wil ik u 
één citaat niet onthouden: 

'Er doen zich tal van gevallen voor, waarin een woning, hetzij wegens het niet 
voldoen aan de eisen der bouwverordening, hetzij om andere redenen ongeschikt 
moet worden geacht ter bewoning, maar door het aanbrengen van bepaalde ver
beteringen alsnog in bewoonbare staat is te brengen. In andere gevallen heeft men 
te doen met woningen, die, hoewel ze niet als ongeschikt ter bewoning kunnen 
worden aangemerkt, toch bepaalde gebreken of tekortkomingen vertonen, die uit 
de weg behoren te worden geruimd.' 

Voorwaar een citaat dat 40 jaar later nog niets van zijn actualiteit heeft 
verloren. 
Mede op grond van genoemd rapport, werd in 1938 een regeling van kracht 
die tot doel had arbeiderswoningen die niet voldeden aan de toenmalige 
eisen inzake bewoonbaarheid door middel van een rijksbijdrage in de 
kosten zodanig te verbeteren dat verdere verhuur tegen een matige huur 
weer mogelijk werd. 
In de circulaire van 23 juni 1938 werd gesteld: 

'In het bijzonder is de laatste jaren gebleken dat er grote behoefte bestaat aan kleine 
woningen. Een groot deel van de bestaande samenwoningen is toe te schrijven aan 
het ontbreken van een voldoend aantal goede woningen met een gering aantal 
slaapkamers. Vergroting van de voorraad van dergelijke woningen moet dus zeer 
gewenst worden geacht. Van economisch standpunt bezien zou het onjuist zijn tot 
nieuwbouw over te gaan indien met betrekkelijk geringe offers het bestaande 
woningbezit in de behoefte zou kunnen voorzien.' 

De 'geringe offers' zullen ons thans 'zeer gering' voorkomen als ik nog 

Socialisme en Democratie 6 (1973) juni 283 



vermeld dat de rijksbijdrage voor een volledige woningverbetering maxi
maal f 200 bedroeg. Nu ja, 't waren andere guldens dan die van nu! 
In de laatste, magere, jaren vóór Wereldoorlog 11 is slechts weinig gebruik 
gemaakt van deze regeling. In de oorlogsjaren waren er andere problemen 
en in de eerste naoorlogse jaren moest de aandacht zich vooral richten op 
het bouwen van zoveel mogelijk nieuwe woningen. Pas in 1953 wordt weer 
enige aandacht gegeven aan de kwaliteit van het oude woningbestand, met 
de komst van de 'Premieregeling woningverbetering en splitsing 1953'. Het 
woord 'splitsing' duidt er al op dat vermeerdering van de woningvoorraad 
door splitsing van grotere woningen een groot accent kreeg. Door de toen 
nog heersende woningnood kwam het totale accent te liggen op de 'kwanti
tatieve instandhouding'. Deze regeling gold uitsluitend voor particuliere 
woningen van zgn. 'natuurlijke' eigenaren. Onder 'natuurlijke' eigenaren 
worden verstaan mensen als u en ik. 'Rechtspersoonlijke' eigenaren, over
heidslichamen en woningbouwverenigingen waren en zijn uitgesloten van 
deze regeling. Rechtspersoonlijke eigenaren zijn bijvoorbeeld beleggers 
e.d. Voor woningen van rechtspersonen werd géén steun verleend, voor 
woningen van woningbouwverenigingen gelden aparte regelingen. Voor 
corporaties gelden aparte financierings- en exploitatieregelingen, waar
door het voor deze instituten mogelijk werd gemaakt de eerste schreden 
te zetten op de weg voor woningverbetering of zo u wilt 'renovatie'. Doch 
ook hier lag het accent op de 'kwantitatieve instandhouding' boven de 
'kwalitatieve aanpassing'. 
In een tijd van zeer ernstige woningtekorten, mocht dit dan wel aanvaard
baar zijn, nu echter het kwantitatieve tekort begint te luwen wordt het zaak 
zich opnieuw te gaan beraden over de toekomst van het oude woningbezit. 
Dit alles wordt nog mede in de hand gewerkt en derhalve versterkt, door 
de steeds nog groeiende weerstand vanuit de bevolking, tegen het slopen 
van soms hele woonwijken. Ook de nog steeds stijgende huren van onze 
nieuwbouw geeft aanleiding tot de roep om een meer kwalitatief gerichte 
verbetering van de oude woningvoorraad. 
Zo zijn we naar de huidige situatie gegroeid. 
Geconstateerd moet worden dat over het wonen, de wijze van wonen, in 
de oude wijken van steden en dorpen nauwelijks iets bekend is. Het is toch 
vreemd dat als ik wil weten hoeveel exemplaren van een schaars wordend 
onkruid in Nederland per vierkante kilometer aanwezig zijn, daar snel 
achter te komen is, maar dat gegevens over woningen en hun bewoners 
niet of nauwelijks bekend zijn. Het gebrek aan kennis op dit punt is 
schrijnend. 
Het best wordt dit aangegeven in de Nota Volkshuisvesting, uitgebracht 
door minister Udink en staatssecretaris Buck, waar men spreekt over 
250 000 of 400 000 woningen die verbeterd óf vervangen moeten worden. 
Het lijkt mij moeilijk om met zulke gegevens een weloverwogen beleid te 
voeren. 
Als ik eens een vergelijking mag maken: Zou iemand het accepteren dat 
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de minister van Ruimtelijke Ordening op basis van de veronderstelling dat 
er 13 miljoen of mogelijk 21 miljoen inwoners in ons land wonen, een beleid 
op het gebied van de ruimtelijke ordening uitstippelt? Ik denk niet dat dit 
mogelijk zou zijn. Toch hebben de cijfers over het oude woningbestand 
dezelfde speelruimte. 
Niet alleen zijn er weinig gegevens bekend, ook goede onderzoekmetho
den, waarbij subjectieve en objectieve normen gelijkelijk worden gewaar
deerd, kennen wij nog niet. 
Tot nu toe wordt vaak voor het beoordelen van oude woningen een soort 
strafpuntensysteem gehanteerd. Deze beoordelingswijze zoekt voorname
lijk de negatieve aspecten op, en zal vaak leiden tot de conclusie dat er 
gesloopt moet worden. Het is overigens wel vreemd, dat men, als het gaat 
om de beoordeling van de huurprijs van dezelfde woning, uitgaat van de 
positieve punten daarvan! 
Het wordt hoogst noodzakelijk dat er een methode van onderzoek komt, 
waarin ook de positieve punten van het oude woningbestand worden 
meegenomen, en vooral de positieve punten van de woonomgeving van 
de oude woning, die vaak zo positief ervaren worden, door bijvoorbeeld 
het hebben van een groot assortiment winkels, de markt, de bruine kroeg 
op de hoek en een goed verenigingsleven; allemaal zaken die we in de 
prodokten van de nieuwe stedebouwers vaak zo node missen en die er met 
allerlei kunstgrepen kunstmatig moeten worden ingebracht als dat nog 
mogelijk is, in plaats van dat het als noodzakelijk reeds in de allereerste 
fase van de planning is ingebracht. Teveel zijn de nieuwbouwwijken opge
zet met een overwaardering van de woning en onderwaardering van de 
woonomgeving. Men heeft steeds minder woningen per vierkante hectare 
gebouwd waardoor sommige voorzieningen (bijv. goed openbaar vervoer) 
bijna niet meer mogelijk zijn. Terwijl al deze voorzieningen een wezenlijk 
onderdeel van het wonen uitmaken. 
Maar niet alleen vóór de renovatie moet onderzocht worden wat die sub
jectieve en objectieve woonervaringen zijn; ook ná de renovatie is een
zelfde soort onderzoek nodig, omdat de gegevens die we daaruit mogelijk 
krijgen onze toekomstige nieuwbouw mede zouden moeten bepalen. Aan 
honderd jaar woonervaring in oude wijken wordt bij nieuwbouw meestal 
achteloos voorbij gegaan. 'De beste experts zijn zij vaak, die door de plan
ning worden getroffen', zegt Morst Ritte!, mathematicus van de Uni
versiteit van Berkeley (USA). Het is toch verbazingwekkend dat vele 
stedebouwers verstomd stonden toen ze met de bulldozer in oude wijken 
kwamen en er daar geroepen werd: 'Hé, hier wonen nog mensen in!'. Toen 
schrokken de denkers in beton en staal. Meestal vinden zij die mensen maar 
een hinderlijk element bij de stadsvernieuwing. 
Gelukkig verandert het denken over stedelijk leven. Gelukkig verandert 
het denken over wonen in oudbouw, en dat niet alleen onder druk van de 
meestal uiterst geringe financiële mogelijkheden. Het is niet zo verwonder
lijk dat men in de zestiger jaren bijna uitsluitend aan sloop dacht. Het wordt 
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het best gesymboliseerd door de naam van het onderdeel bij het ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat zich met deze proble
matiek bezighoudt. Dat heet nl. 'stede bouw en sanering', en zo'n naam 
zegt toch erg veel. 
Ook het aantal ambtenaren dat zich op het ministerie met het oude woning
bestand bezighoudt, is zo klein, dat ook daaruit nog steeds blijkt dat de 
toen heersende gedachte: tegen de grond ermee en nieuwbouw, opgeld 
doet. Maar ook de diensten bij gemeenten die deze zware taak aan moeten 
pakken zijn onderbezet. Ook de opleidingen in de bouw van hoog tot laag 
zijn bijna uitsluitend op nieuwbouw gericht. Ik denk dat vele jongeren die 
voor een bouwkundige opleiding kiezen niet tot deze keuze zijn gekomen 
vanuit de grote droom van het tot stand brengen van een grandioos ver
beteringsplan, nee, meestal gaat men zo'n studie beginnen in de hoop eens 
een meesterwerk in de nieuwbouw tot stand te brengen, liefst een die het 
hele landschap zal beheersen. Het wordt hoog tijd dat de opleidingen in 
de bouw mede gericht gaan worden in de richting van stadsvernieuwing. 
Ook vrijwel alle bestaande regelingen zijn op sloop geschreven. De veran
dering van denken van sloop naar verbetering van woningen leidt er onder 
andere toe dat men op het ministerie het geld niet óp krijgt, omdat het 
juridisch kader waarin het geld besteed zou moeten worden (voor reno
vatie) nauwelijks bestaat. Tegen het eind van mijn betoog zal ik een aantal 
suggesties proberen te verwoorden, die deze situatie zou kunnen ver
beteren. Beeldend is bijvoorbeeld dat wij een van de weinige landen zijn 
met oude stadskernen zonder een wet op de stadsvernieuwing. Het is niet 
lang geleden dat minister U dink dacht het zonder zo'n wet te kunnen stel
len. 
Ik citeer nu uit een nota, die mede door mij werd gemaakt over een bestem
mingsplan (Emmakade, Bodegraven) en de financiële consequenties daar
van bij de bestaande regelingen. 
De financiële consequenties werden uitgediept voor dat gedeelte van het 
plan dat vóór 1982 gerealiseerd zou moeten zijn, en waarvoor volgens plan 
76 woningen afgebroken dienen te worden. 
Bij een (lage) schatting per woning van de kosten van verwerving en sloop 
ad f 25 000 per woning, zou dit neerkomen op 76 x f 25 000 = f 1.9 mil
joen. Hiervan komt 20% ( = f 380 000) voor rekening van de gemeente en 
80% (f 1 520 000) voor rekening van het rijk. 
Hiervoor in de plaats zouden 22 woningen komen. De 20% gemeentekos
ten zal worden omgerekend in de uitgifteprijs voor de grond, de 80% voor 
's Rijks kas evenwel niet, zodat 22 gedeeld op f 1 520 000 = f 68 000 per 
woning door de gemeenschap wordt gesubsidieerd op grondkosten voor 
bungalow en villabouw! 
Daar komen dan nog wel door de gemeenschap (rijk, provincie en gemeen
te) te dragen kosten bij, zoals verhuiskostenvergoedingen, krotopruimings
premies, en de te verwachten uit te betalen individuele huursubsidies aan 
de te herhuisvesten huidige bewoners. En dat terwijl dit bestemmingsplan 
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de behoefte aan een riant uitzicht als een van de uitgangspunten hanteert! 
Zelfs als besloten zou worden tot afbraak van de betreffende woningen, 
dan nog is m.i. een dergelijke subsidiëring met gemeenschapsgeld alléén 
te verantwoorden voor zuiver sociale woningbouw, d.w.z. voor de bouw 
van vervangende woonruimte, bijvoorbeeld voor de huidige bewoners van 
de.Emmakade in Bodegraven. Gedacht zou kunnen worden dat 50 à 60 
nieuwe woningen (in plaats van de voorgestelde 22) op dit gebied zullen 
kunnen worden gebouwd. Als 5 m-type woningen gebouwd worden kan 
zelfs het oorspronkelijke aantal herbouwd worden! Voor het bedrag even
wel, dat voor verwerving en sloop nodig zou zijn, kunnen de woningen ook 
ingrijpend worden verbeterd, en gedeeltelijk worden verniuewd. Ook het 
bouwbedrijf vroeg en vraagt om sloop. De huidige vorm waarin ons bouw
bedrijf opereert is natuurlijk ook een produkt van de ontwikkelingen die 
na de oorlog hebben plaatsgevonden. 
Door de enorme schaarste in de 40'er en 60'er jaren heeft de enorme wild
groei plaatsgevonden. Men smeet de woningen maar neer. De nieuwe 
wijken hadden en hebben geen enkele aansluiting op de bestaande bebou
wing. Het verschil tussen wonen in een stad of dorp vervaagt, en daarmee 
een essentiële keuzemogelijkheid. Stedebouw vindt overwegend op het 
land rondom de steden plaats, en niet in de steden zelf. Onze stedebouw
kundigen lij ken en leken geobsedeerd door de Amerikaanse oplossing voor 
de problemen van de grote stad, die het bekende Manhattan-effect tot ge
volg had, omdat ze werden gebaseerd op optimaal particulier autovervoer. 
'Als ergens de vrije economie heeft gefaald, dan is dat op het gebied van 
de nieuwbouw van onze steden. Daar is vrijheid niet met mededogen, met 
gemeenschapszin vereenzelvigd, maar heeft men vrijheid met meedogen
loosheid verwisseld', aldus de bekende Alexander Mitscherlich. 
Nieuwbouw baseren op de eisen van het particuliere autovervoer ... dat 
betekent de directe woonomgeving afmeten naar de breedte van de nood
zakelijke rijweg en de draaicirkel van de automobiel. De knieval die telkens 
aan dat monstrum werd en wordt gedaan betekent dat tussen binnensteden 
waarin haast niet meer te leven is, en voorsteden waarin niet te leven valt, 
een verkeersgolf dagelijks heen en weer zwiept, die het laatste stukje leven 
dreigt te vernietigen. 'Je kunt niet tweemaal op een dag een volksverhui
zing van ongekende omvang teweeg brengen en daarbij verwachten dat zij 
op haar weg niet alles verwoest' (Hermann Funke). 
Het is soms zo erg dat je rijdend door zo'n stad je afvraagt hoe het mogelijk 
is dat men daar langs die mooie nieuwe autoweg woningen heeft kunnen 
bouwen! Anders gezegd: op deze wijze wordt wonen wezensvreemd aan 

de stad. 
De eerder genoemde schaarste heeft ook in de bouwwereld geleid tot 
monopolievorming. Schaarste is immers een sterke economische positie. 
In plaats van het invoeren van algemene, door iedereen uitvoerbare tech
nieken, heeft men specifieke technieken ontworpen die maar door een 
beperkt aantal ondernemers kunnen worden uitgevoerd. 
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Deze specifieke technieken zijn niet ontwikkeld ten behoeve van de 
consument maar door de producent, die daarmee zijn eigen economisch 
sterke positie veilig stelt. De grote bouwbedrijven hebben nooit keihard 
kunnen aantonen dat zij goedkopere produkten opleverden dan mid
delgrote en kleine bouwers. 
In de oudbouw leidden uniforme technieken tot een grote verscheidenheid 
in de woonomgeving; in de nieuwbouw leiden pluriforme technieken tot 
uniforme resultaten. Het is toch immers zo dat grote bouwbedrijven met 
eigen technieken om grote bouwstromen vragen. Dat heeft tot gevolg ge
had dat de kleine bedrijven weg moesten: vaak werden ze opgekocht door 
de grote bedrijven. 

Reeds in mijn rede bij de begrotingsbehandeling in 1972 heb ik in de Kamer 
gesteld dat de verbetering van oude wijken niet om uniformiteiten vraagt. 
Om tot goede resultaten in de oude wijken te komen moeten de bouwers 
aansluiten op de oude technieken, en niet de oude technieken op de 
bouwers, want dit laatste betekent veelal: sloop!, of uniformiteit dat we
zensvreemd is aan de oude wijken. Het betekent ook: opschieten met het 
proces van stadsvernieuwing, want binnenkort zijn niet alleen de kleine 
bedrijven weg, maar ook de vakbekwame bouwvakkers die dit werk 
moeten uitvoeren. 
Conclusie: de gemeenten zouden moeten zorgen - zeker waar het stads
vernieuwing betreft - zoveel mogelijk uit de handen te blijven van de grote 
ondernemingen en ook van project-ontwikkelaars, want als het ergens 
noodzakelijk is dat er een scheiding komt tussen opdrachtgever en uit
voerder dan is het wel in het proces van rehabilitatie. 
Men is er vaak van uitgegaan dat de belangen van bouwers en hun consu
menten gelijk waren: niets is minder waar. Door de schaarste enerzijds en 
door de afscherming van hun economische positie anderzijds hebben de 
ondernemers alleen maar dure produkten op de markt kunnen brengen. 
De consument wil en moet anders. 
Hopelijk wordt het nieuwe onderzoek in de bouwwereld niet weer de basis 
van fusiebesprekingen, maar wordt bij dit onderzoek ook 'de gemeente' 
en 'de consument' betrokken. Ze werden te vaak bij de totstandkoming 
van de gebouwde omgeving 'buiten spel' gezet. 
Van de investeringen in de bouw wordt uiteindelijk 50% door de overheid 
'gedaan'. Dat betekent dat die overheid wel degelijk kan sturen en invloed 
kan uitoefenen. Men kan dus ook in de richting van renovatie sturen. 
Belangrijk bij alle overwegingen zijn de nieuwe bevolkingscijfers. Waar
schijnlijk kunnen we ons nu permitteren onze aandacht om te buigen van 
een deel van de nieuwbouw naar de renovatie, gesteund door het verander
de denken. Gelukkig hoeven we in het jaar 2000 geen 20 miljoen Nederlan
ders te huisvesten, maar misschien 14 miljoen, en dat geeft lucht en ruimte. 
We zullen zuinig moeten zijn met ruimte, want ruimte is in dit kleine land 
een schaars goed. Het wordt hoog tijd dat onze steden gered worden ... 
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zoals het nu gaat, worden steden verzamelplaatsen van een verpaupering 
zoals we die nog nimmer gekend hebben. 

Van de 290 000 Amsterdamse woningen verkeert ongeveer 14% (ca. 
40 000 woningen) in een staat die misschien verbetering niet meer mogelijk 
maakt. Van slechts 40% (110 000 woningen) van het totaal aantal Amster
damse woningen kan gezegd worden dat ze 'goed' zijn. Dan blijven er dus 
nog 140 000 ... dus 140 000 gezinnen ... woningen over, waarvan de 
kwalificatie zweeft tussen goed en slecht. 30 000 worden gedeeltelijk door 
de eigenaar bewoond. Dan blijven er dus nog 110 000 huurwoningen over, 
die ouder zijn dan 50 jaar en ingrijpend zouden moeten worden verbeterd. 
Woningverbetering is in Amsterdam, en in de andere oude stads- en 
dorpskernen een bittere noodzaak. 
Maar de gemeentelijke diensten zijn in Amsterdam op een bijna onoplos
baar probleem gestuit. Betaalbare gerenoveerde woningen voor de huidige 
bewoners in de Spaarndammerbuurt was het uitgangspunt. Maar wat 
blijkt ... Zelfs de meest eenvoudige renovatie levert huren op van 150-160 
gulden. Dat is toch redelijk denkt de buitenstaander. Maar de binnenstaan
der, in dit geval zelfs de gemeente, constateert dan dat het merendeel van 
de huidige bewoners (AOW'ers, WAO'ers) zelfs met deze lage huren een 
inkomen krijgt dat beneden het bijstandsminimum ligt. Met andere woor
den: het kleine beetje consumptievrijheid dat men had in die volksbuurt 
wordt door een iets hogere huur volledig teniet gedaan. 

Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat het anders denken over 
stedelijk wonen ook een andere organisatie vergt. Te vaak heeft het 'oude 
denken' over stedelijk wonen gevolgen gehad voor de positie van de 
consument. De huurder werd een opgejaagd object voor de overal be
schermde particuliere eigenaar. Wat zegt dan staatssecretaris Buck als een 
soort Ollie B. Bommel tot Tom Poes in de Nota Volkshuisvesting: 'afbraak 
en verbetering hebben hun eigen redenen; soms zal het één, soms het ander 
de aangewezen weg zijn'. En met deze 'Heren' -wijsheid moet de Kamer 
het dan doen. 

Ik zal nu enkele voorbeelden geven die het proces van stadsvernieuwing 
zouden versnellen en hopelijk verbeteren. 
Een van de eerste voorwaarden die nodig is om de stadsvernieuwing 
werkelijk op gang te krijgen is het aan de gemeenten geven van een sterke 
greep op de verdeling van het woningbestand. Vandaar een aantal op
merkingen over de Woonruimtewet 1947. 
Het beleid op korte termijn: geen verdere buitenwerkingstelling van deze 
wet. Voorts: intrekking van althans een deel van de ministeriële richtlijnen 
van 23 december 1969, die de werking van de wet aanzienlijk hebben 
verminderd. Op wat langere termijn: hernieuwing van de wet (met o.a. 
betere rechtswaarborgen; ook voor de ei~enaars, zoals de mogelijkheid van 
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beroep) en wederinvoering in de gebieden waarin zij niet meer van kracht 
is. 
Aangezien de meeste gebruikers van vernieuwde woningen huurders zul
len zijn, wil ik ook een aantal hier volgende opmerkingen in telegramstijl 
maken over suggesties die de positie van de huurder versterken. 
Op korte termijn: 

vaststelling van globale richtlijnen voor de gemeenten inzake 'gebreken 
die de bewoonbaarheid ernstig schaden'; voor woningen waarbij de 
gemeenten zulke gebreken hebben vastgesteld, kan er geen huurver
hoging tot stand komen; 
strafbaarstelling van het vragen van zgn. sleutelgeld; 
wijziging van de Huurwet, inhoudende dat een nieuwe huurder de plaats 
van de vorige huurder inneemt ten aanzien van de huurprijs (met andere 
woorden: heeft laatstgenoemde een bepaalde verhoging geweigerd, dan 
kan die verhoging niet vóór het aangaan van de nieuwe overeenkomst 
worden bedongen); 
uitsluiting van de clausules in huurcontracten, waarbij de huurders zich 
bij voorbaat akkoord verklaren met toekomstige huurverhogingen. 

Op wat langere termijn: 
verbetering van de positie van de huurder in het Burgerlijk Wetboek, onder 
meer: 

een wettelijk voorkeursrecht bij verkoop van de woning; 
een regeling die onder bepaalde voorwaarden een vertrekkende huur
der aanspraak geeft op de waardevermeerdering die voortvloeit uit wat 
hij zelf aan de woning heeft verbeterd; 
verbod van een aantal bezwarende bepalingen in huurcontracten. 

Organisatie van huurders; democratisering 

Het tot stand komen van huurdersverenigingen moet worden gestimu
leerd. Er dient geregeld overleg te komen tussen de regering en de landelij
ke huurdersvereniging. Op wat langere termijn zal er wetgeving moeten 
komen die het mogelijk maakt dat over bepaalde onderdelen van de huuro
vereenkomst collectief wordt overlegd, waarbij representatieve huurders
verenigingen (of gekozen huurdersraden, per complex woningen) overleg 
plegen met de verhuurder(s), analoog aan het optreden van vakverenigin
gen bij de totstandkoming van c.a.o. 's. De woningbouwcorporaties moeten 
door middel van wettelijke bepalingen worden gedemocratiseerd. Stichtin
gen zijn daarbij uit den boze, althans voorzover deze rechtsvorm werkelijke 
democratisering onmogelijk maakt. 

Individuele huursubsidie/ doorstromingsheffing 

Uiteindelijk staat ons voor ogen een algeheel stelsel van woonsubsidiëring 
en -belasting, gebaseerd op het beginsel van 'wonen naar draagkracht'. 
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Beide regelingen omvatten in principe alle woningen (niet alleen de 
gesubsidieerde), dus zowel de huur- als eigen woningen. Wat de uitvoering 
betreft is er vooral bij de laatste categorie nog veel studie nodig. De 
geldende regeling voor aanvullende huursubsidie heeft ten onrechte alleen 
betrekking op gesubsidieerde nieuwbouwwoningen van - globaal gespro
ken - na 1960, op woningen waarvan de huur door huurharmonisatie is 
verhoogd, en op gerenoveerde woningen. 
Een woon- (of huur- )belasting (of 'doorstromingsheffing') bestaat er nu 
niet. De rechtsgrond daarvoor is bij nog gesubsidieerde woningen duide
lijk: de subsidies mogen niet terecht komen bij mensen die daar geen be
hoefte aan hebben. Voor de niet (meer) gesubsidieerde woningen is de 
rechtsgrond een wat andere. Bedacht moet worden dat uit de algemene 
middelen grote bedragen ten behoeve van de volkshuisvesting worden 
besteed. Daaraan dragen alle belastingbetalers het hunne bij. Het is echter 
niet redelijk om degenen die het met hun huisvesting zó goed getroffen 
hebben dat ze minder dan 10 pct. van hun belastbare inkomen verwonen, 
daarbij gelijk te behandelen als hen die relatief méér, en soms zelfs veel 
meer, betalen. Dit kan alleen rechtvaardig worden opgelost door een 
aparte heffing aan de eerste categorie op te leggen. 
In onze gedachtengang zou een woonbelasting alleen moeten worden gehe
ven van de mensen met een inkomen boven de welstandsgrens, en gelijk 
dienen te zijn aan het verschil tussen de werkelijk betaalde huur (bij eigen 
woningen wellicht: de huurwaarde) en 10 pct. van het belastbaar inkomen, 
ingeval die 10 pct. meer is dan de huur(waarde). Voor bejaarden zou de 
regeling niet moeten gelden. Voor ieder 'fiscaal kind' ware een aftrek van 
10 pct. op de heffing toe te passen. Het absolute bedrag van de heffing is 
gebonden aan een maximum, gelijk aan de jaarlijkse exploitatiekosten 
van een vervangende woning. Een voordeel van zo'n belasting boven 
gedwongen doorstroming is dat mensen niet verplicht worden, uit hun wel
licht vertrouwde woonomgeving te vertrekken en voorts dat er binnen 
bepaalde wijken een redelijke menging van diverse inkomensgroepen 
blijft. De uitbreiding van de regeling voor aanvullende individuele huur
subsidie dient, om financiële en principiële redenen, gekoppeld te worden 
aan de invoering van de doorstromingsheffing. Financieel: de middelen 
voor de eerstbedoelde regeling moeten worden verkregen uit de opbrengst 
van de heffing. En principieel: beide regelingen gaan van de gedachte 
'wonen naar draagkracht' uit. Beide regelingen dienen via de belasting
dienst te lopen. Wel is, los van deze koppeling, nog aan een aparte uitbouw 
van de aanvullende huursubsidieregeling te denken, en wel in het kader 
van de woningverbetering. 

Uit het eerste deel van mijn betoog komt logisch voort dat op het departe
ment van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een versterking dient 
plaats te vinden van het apparaat dat de stadsvernieuwing tot zijn taak 
rekent. Te denken valt hierbij aan een dienst 'oude woningbestand en 
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bestaande bebouwde omgeving'. Wel zal ernaar gestreefd moeten worden 
dat de noodzakelijke koppeling tussen de verbetering van de bestaande 
bebouwing en de uitbreidingswijken echt tot z'n recht zal komen. 
Zoals reeds eerder gezegd dient er een relatieve verschuiving van het volks
huisvestingsbeleid te komen in de richting van instandhouding en ver
betering van de oude woningvoorraad. Het financiële, wettelijke én 
personele kader moet daarvoor worden verruimd. 
Wat de eerste twee punten betreft staat mij op niet te lange termijn een 
Wet op de stadsvernieuwing voor ogen. Als grondbeginsel zou moeten 
gelden dat het Rijk slechts financiële steun voor rehabilitatieplannen e.d. 
verleent indien bij het plan worden overgelegd: gegevens betreffende 
sociaal onderzoek (vraag: voor wie doen we het?), een plan voor de her
huisvesting van de mensen uit de betrokken wijk( en) die zullen moeten 
verdwijnen, en alternatieven voor de plannen zelf. 
De Wet op de stadsvernieuwing zou o.m. het volgende moeten inhouden: 

meer financiële steun van het Rijk, die ook meer in overeenstemming 
is met de doeleinden van het beleid (zoveel mogelijk instandhouding 
in plaats van sloop); 
een gedoogplicht voor eigenaars en huurders indien wordt besloten tot 
verbetering van hun woningen; 
een recht van voorkeur tot koop ten behoeve van de gemeentelijke 
overheid bij alle verkopingen in een gebied waarvoor een bestem
mingsplan of een andere maatregel die als grondslag voor onteigening 
kan dienen, van kracht is of ter visie is gelegd; daarbij dient de onteige
ningsprijs als maatstaf te gelden; 
snellere procedures voor de onteigening, zo daartoe moet worden 
overgegaan (parallelschakeling met procedures voor bestemmings- of 
bouwplan; verruiming van de gronden waarop en de omstandigheden 
waaronder kan worden onteigend); 
onteigening van grond en opstallen volgens de gebruikswaarde waar
door de - min of meer - speculatieve verwachtingswaarde wordt uit
geschakeld en rondom het maken van plannen meer openbaarheid kan 
komen; 
een speciale vergoedingsregeling voor middenstanders die tengevolge 
van de stedelijke maatregelen ernstig gedupeerd worden (een dergelijke 
regeling is de rechtvaardige tegenhanger van het voorgaande punt, dat 
er immers mede van uitgaat dat de overheid niet moet betalen voor de 
meerwaarde die het gevolg is van haar eigen maatregelen); 
een regeling die huurders recht geeft op een zodanig deel van de totale 
aankoops-, resp. onteigeningsprijs, als overeenkomt met wat zij zelf ter 
vermeerdering van de waarde hebben tot stand gebracht (onderdeel van 
de meer algemene gedachte dat er een betere verhouding moet komen 
tussen eigenaar en huurder, met betrekking tot door deze laatste 
aangebrachte verbeteringen). 
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Verschillende punten hiervan zijn al op vrij korte termijn tot stand te 
brengen. Op korte termijn is verder te denken aan: 

een circulaire gericht aan de gemeentelijke diensten van bouw- en 
woningtoezicht, om een verscherpt aanschrijvingsbeleid te stimuleren 
(zolang de wet niet is veranderd kan dit alleen maar op onderhoud 
betrekking hebben, niet op verbeteringen). Het lijkt mij erg belangrijk 
dat het verkrottingsproces in een zo vroeg mogelijk stadium wordt 
gestopt. Natuurlijk zal dit consequenties hebben voor de financiering 
hiervan; 
aanwijzing van enkele gemeenten (van verschillende grootte en geogra
fische ligging) als 'proeftuin' voor stedelijke vernieuwing. 

Met dit laatste wordt het volgende bedoeld. Een apart team zou, zo nodig 
met voorbijgaan van de bestaande diensten zoals de HID's, de volledige 
begeleiding van woningverbeteringsplannen (rehabilitatieplannen) in de 
betrokken gemeenten op zich moeten nemen. Financieel worden die plan
nen gesteund door eenmalige doeluitkeringen van het Rijk en eventueel 
ook van de gemeente. Die uitkeringen zouden in de plaats komen van de 
uitkeringen die nu - op basis van tal van financiële steunmaatregelen -
ter zake van de vernieuwing en verbetering worden versterkt en qua hoogte 
ten minste gelijk dienen te zijn aan het totaal van de subsidiebedragen van 
dergelijke aard, die gemiddeld nu worden verleend. Het team zou dan kun
nen komen tot - op praktische ervaringen gestoelde - aanbevelingen in
zake de in de toekomst te hanteren subsidietechnieken. In de besteding 
van de doeluitke;ingen zou het team uiteraard vrij moeten zijn. 
Een apart punt dat in het bijzonder bij de wijkverbetering de aandacht moet 
hebben is het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van de bewoners; ook 
dat kan door speciale financiële en andere maatregelen worden gestimu
leerd. De bestaande subsidiebeschikkingen voor woningverbetering (Be
schikking geldelijke steun verbetering woningen en woonbuurten en 
Beschikking geldelijke steun rehabilitatie) zijn ten enenmale onvoldoende. 
Er wordt veel te weinig gebruik van gemaakt, vooral door: 

ontoereikendheid van de rijksbijdragen; 
weigering medewerking huurder (mede in verband met de grote huur
verhoging-ineens die het gevolg kan zijn); 
weigering medewerking eigenaar. 

Ten aanzien van de (kleine) eigenaar, die vaak zelf met financieringspro
blemen zit, zouden aparte voorzieningen moeten worden getroffen. Als 
de woning verbeterbaar is, zou eventueel ook achterstallig onderhoud 
subsidiabel moeten worden gemaakt. Bij verkoop kan de gemeente haar 
voorkeursrecht uitoefenen: tegen de gebruikswaarde, waarop de subsidie
bedragen in mindering worden gebracht. 
Ontbreekt het de eigenaar aan geld om te investeren, dan zouden er twee 
mogelijkheden open moeten staan: onteigening of verplichte inbreng van 
het bezit in een coöperatie. De eerste mogelijkheid zal veelal de nodige 
tijd vergen, hoezeer ook de termijnen e.d. zouden zijn te bekorten, en bo-
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vendien financieringsproblemen voor de gemeente kunnen oproepen. 
Vandaar ook de tweede mogelijkheid, die aldus zou kunnen worden uit
gewerkt dat de eigenaar een aandeelbewijs voor zijn deelneming in de 
coöperatie krijgt, en daarop een redelijk rendement krijgt. Het ingebrachte 
onroerend goed zou dan uiteraard op zijn gebruikswaarde moeten worden 
getaxeerd. Het is een vorm van 'gespreide betaling', die de overheid voor 
minder grote uitgaven-ineens plaatst. 
Ik heb al eerder iets gezegd over de extra aanvullende huursubsidie, die 
aan individuele huurders van verbeterde woningen dient te worden gege
ven. Juist bij ingrijpende woningverbetering schiet de bestaande subsidie
regeling - nog daargelaten de andere bezwaren - tekort: na renovatie 
wordt de nieuwe huur zodanig dat er, ook met de subsidie, een te grote 
sprong moet worden gemaakt. Die heeft vaak tot gevolg dat. de huurders 
van medewerking afzien. Een oplossing hiervoor kan zijn een extra indi
viduele subsidie voor gerenoveerde woningen, die in bijv. vijf jaar wordt 
afgebroken. 

Tot slot iets over experimenten en onderzoek. Ten aanzien van de 'experi
mentenpot' kan al op korte termijn worden beslist dat er meer dan tot nog 
toe wordt besteed aan de sociale sector en aan de stadsvernieuwing (in 
ruime zin, inclusief de woningverbetering dus). Een belangrijke andere 
prioriteit is het volkshuisvestingsonderzoek. Daaraan is in de afgelopen tijd 
veel te weinig aandacht geschonken. Een sprekend voorbeeld doet zich 
voor bij het huur- en subsidiebeleid. In de Nota Volkshuisvesting heeft men 
voor bepáálde vooronderstellingen gekozen en zijn vervolgens berekenin
gen en beschouwingen gegeven, die slechts daarop waren gebaseerd. Een 
discussie is voor hen die van andere uitgangspunten willen uitgaan, daar
door erg moeilijk. 

Ik hoop u hiermee te hebben duidelijk gemaakt hoe ik tegen stadsvernieu
wing aankijk. Ik zou willen besluiten met een oproep aan iedereen die zo 
nauw betrokken is bij de bouw in z'n algemeenheid, niet te verzanden in 
discussies over het functioneren van het vorm-geven van de gebouwde om
geving zonder tot vorm-geven te komen. Er zitten ontzettend veel mensen 
te wachten op verbetering van hun woonomgeving. 
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Reactie op de brief van Van Walsurn (V) 

C. Pronk 

V oor mij hoeft het nog wel 

In een voorgaande editie van S & D werd de meeste plaatsruimte gegund 
aan brieven van en aan twee 'afzwaaiers', Van Walsurn en Maser. Het 
ergerde mij. De vraag kwam in mij op of de redactie wel doordrongen was 
van het feit dat er belangrijker zaken waren, bijv. goede informatie waaruit 
juiste conclusies te trekken zijn. Ik heb eerlijk gezegd ook gedacht dat er 
nog wel een paar meer konden afzwaaien. Dat zijn dan mensen die met 
verouderde analyses en dus met daaruit getrokken verkeerde conclusies 
werken. 
Nu komt ook Buskes nog nakaarten, hij verlaat de partij niet maar zijn ge
voelens naderen het nulpunt. Dat is helemaal niet leuk. Ik herinner me 
gesprekken met een zeer vooraanstaand Engelse socialist die van teleur
stelling aan de drank was gegaan en er gelukkig door vrienden van af werd 
gehaald. Een dominee als Buskes houdt natuurlijk zijn roer wel recht maar 
ik voel me toch verplicht een poging te wagen om Buskes zover te brengen 
dat hij het weer ziet zitten. 
Buskes en ik zijn van ongeveer dezelfde leeftijd en dat is soms, om elkaar 
goed te begrijpen, wel van belang. Buskes schrijft dat hij van een edele 
hartstocht bitter weinig ontdekken kan in de partij, ook niet in het politieke 
leven. Hij mist het beroep op zijn menszijn en zijn geweten vanuit het beleid 
van onze partij. De kracht van oude socialisten, zo schrijft hij, bestond uit 
het hebben van een visie en een doelstelling, er was geestdrift en tegen
woordig is het maar een bloedarm gedoe. 
Er wordt, volgens Buskes, nu een beroep op onze belangen gedaan en er 
wordt geen edele hartstocht in onze zielen geworpen. 

In antwoord op deze visie zou ik willen stellen - en Buskes geeft dat zelf 
toe- dat er niet alleen nu een beroep op belangen wordt gedaan maar dat 
dat vroeger ook het geval was. 
Het was niet zo dat socialisten en aanhangers barstten van geestdrift en 
er een uitweg voor zochten, het was omgekeerd. Er was zoveel scheef dat 
het rechtvaardigheidsgevoel dermate geprikkeld werd dat men knoklustig 
werd. De geestdrift als reactie op de 'rotzooi'. Buskes zegt: er is tegen
woordig geen geestdrift. Dat klopt. Er is ook veel minder rotzooi. Op 
gebieden die Buskes zelf aanwijst. Vroeger ging het, zegt hij, om de acht
urendag, het algemeen kiesrecht, het vrouwenkiesrecht, het onderwijs, de 
emancipatie van bepaalde volksgroepen. Alles binnen het raam van de 
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landsgrenzen oplosbaar. Maar Buskes, het waren dus ook belangen. De 
ergste rotzooi, op de door Buskes genoemde gebieden, is weg en uit de 
niet meer zo sterk bestaande ergernis komt geen geestdrift meer voort. So 
what? Fini. Alzo zetten we ons zelfgenoegzaam neder, beseffen dat we met 
het oude menu, zelfs niet opgewarmd, geen geestdrift meer bereiken en 
vragen ons af: hebben we ons doel bereikt? Neen, er blijkt nog wat op te 
knappen. Buskes somt het op. Het gaat o.m. om de rotzooi buiten de deur. 
Honger en gebrek van miljoenen proletariërs in grote delen van de wereld. 
Onderdrukking in Spanje, Portugal, Griekenland en noem maar op. Het 
staatssocialisme in het Oosten behoeft ook enige menselijke opknap
pertjes. De bewapeningswedloop moet stoppen, er moeten veiligheids
verdragen met garanties komen. En in ons land is er ook nog ergens veel 
te doen. De prikkel van een groot pakket van directe eigenbelangen is er 
niet meer. Het proletariaat is, begrijpelijk, in de verburgerlijkingsfase. 
Honger en gebrek zijn ver van bed, fascistische staten zijn een gegeven, 
'dat is nu eenmaal zo'. Er wordt over een veiligheidsverdrag .gesproken en 
dus zoeken ze het wel uit. 
Aangezien slechts een uiterst kleine minderheid uit ethische overwegingen 
zich edele hartstocht in de ziel laat werpen, zullen we op de door Buskes 
genoemde gebieden slechts deining kunnen maken als door ons duidelijk 
te maken is dat men belang heeft bij: de strijd tegen honger en gebrek 
elders, de strijd tegen het fascisme in het buitenland, de uit te oefenen in
vloed om een aantal bonafide mensen uit Russische krankzinnigengestich
ten te krijgen, strijd voor het tot stand komen van een veiligheidsverdrag 
met stapsgewijze ontwapening. 
Als we er niet in kunnen slagen aan te tonen dat ons volk belang heeft bij 
bovengenoemde 'acties' dan kunnen we wel inpakken. 
Buskes zegt: er moeten analyses komen om daaruit conclusies te trekken 
voor een nieuwe politieke aanpak. Goede marxistische redenering. 
Punt één. Heeft ons volk belang bij bovengenoemde acties die ook Buskes 
ondernomen wil zien? Ja, ons volk heeft er belang bij. 
Miljoenen mensen, overgeleverd aan gebrek, vormen een gevaar. Uit
gebuit door handige demagogen leveren ze onrust; de reactie op die onrust 
kost arbeid, tijd en geld en belemmert de opmars naar betere en vredige 
verhoudingen. 
Honger en gebrek moeten weg om een vreedzamer wereld te krijgen. We, 
liever gezegd onze kleinkinderen, krijgen de rekening aangeboden van 
fatale vervreemding tussen Oost en West en Noord en Zuid. De ouders 
van heden hebben belang bij een wereld die minder conflictstof opgetast 
ziet. Onze achter-grootvaders en hun zonen en de zonen daarvan plus de 
vrouwelijke nakomelingen hebben niet voorkomen dat wij op twee wereld
oorlogen en een schokkende economische crisis getracteerd zijn. Aange
zien ouders van kinderen en kleinkinderen houden, zullen zij er, mits goed 
voorgelicht, er hun belang in zien aan ontwikkelingshulp veel te doen en 
te laten doen. Het bestaan van fascistische staten is ook een gevaar voor 
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ons. Het is een steun aan reactionaire krachten in eigen land. Mengen we 
ons niet in de strijd van de anti-fascistische krachten in de betreffende 
landen dan vervreemden we mensen, elders op aarde van ons. We hebben 
allen belang bij een wereld waarin men samenleeft, menselijk, zonder on
recht en weggegooid geld aan bewapening. De Club van Rome heeft le
vensgroot voorgerekend wat er voor gevaren dreigen. Is het moeilijk om 
aan te tonen dat we de conclusies van bijv. een Mansholt moeten onder
schrijven en overeenkomstig handelen? 

Goed, Buskes, in het verleden en in het heden, ligt veel in het materiële 
vlak en ook op dat der directe belangen. Het gaat om de vraag hoe we zul
len leven, die vraag begeleidt de socialistische beweging. We zijn er nog 
lang niet genoeg van doordrongen dat de vraag aan de orde is of we zullen 
leven. Dat moet ons ijskasten-volk met zijn TV's, auto's en noem maar op 
even aangetoond worden. Het volk liep er vóór 1914 in, voor 1939 ook en 
de vraag moet worden voorgelegd of men honderd miljoen doden in de 
zeventig jaren van deze eeuw welletjes vindt of dat men nog naar een 
waterstofbommennummer verlangt. 
Dat zijn allemaal belangen die niet met een cijfertje op het loonzakje te 
dienen zijn, het ligt wat moeilijker maar men kan wel mensen er voor wak
ker maken, politiek interesseren en in actie brengen.lk ben het met Buskes 
eens; er wordt op deze terreinen behoorlijk tekort geschoten. 
Dat tekort schieten ergert Buskes. Mij ook en anderen ook. Het zalleiden 
tot geestdrift om meerderen wakker te schudden. 
En in dat huidige gemis, ziet Buskes de kabinetsformatie aan. Nu vervalt 
Buskes in een vaag radicalisme, hij heeft de pest in en gaat in het wilde 
weg aan het schoppen. Hij schrijft over 'gemanipuleer rondom de samen
stelling van een kabinet'. Het gaat aan hem voorbij 'als een onwezenlijke 
en daarom oninteressante zaak, die nergens op slaat'. Buskes schrijft ook: 
'Wat voor bezieling gaat er uit van Den Uyl en Van Mierlo? Ik twijfel niet 
aan hun intellect en wat ik liever niet een edele hartstocht maar een 
geestelijke achtergrond noem, van het verband er tussen ontdek ik weinig 
of niets.' 
Zo kun je alleen schrijven als je een analyse mist, vriend Buskes. De 
kabinetsformatie was een zaak van heel veel tijd en begeleid door vele 
'schaakzetjes'. O.K. 
Hoe kwam dat nu? Het lag niet aan den Uyl. Die heeft 5 maanden lang 
hetzelfde vcrhaal verteld. Gezien de minderheidspositie van links, conces
sies door toelating van confessionelen, geen geknabbel aan het program. 
We kunnen Den Uyl loven dat hij geen duim is geweken van een door 
partijraadsvergaderingen vastgelegd standpunt. Dit betekent Buskes, een 
stuk interne partijdemocratie waarnaar je vóór 1968 lang zoeken kon. De 
Kamerfractie deed maar. Vuile handen inzake Indonesië, koehandel met 
rechtse partijen, zo erg dat men geen onderscheid meer zag en er nederla
gen aan de lopende band kwamen. Dat is nu uit. Tenminste als de PvdA-
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ministers wakker zijn, anders gaat de winst weer eens naar de CPN. 

Het hele kabinetsformatie- 'gelazer' komt voort uit het feit dat we de fifty
fifty stelling genaderd zijn. Zo ligt het in Frankrijk, Italië, Engeland en 
elders. Links komt aan de drempel naar een meerderheid. Wat Den Uyl 
heeft meegemaakt is niet anders dan de manipulatie van rechts om toch 
nog een greep te houden, de progressieven te compromitteren en de afgang 
te ontgaan. Het was dus wel interessant, Buskes, het was niet onwezenlijk 
maar uiterst reëel en het sloeg wel ergens op, het ging om een stuk machts
strijd. 
Als er van Den Uyl en Van Mierlo geen bezieling uitgaat op de terreinen 
waarvan Buskes terecht zegt dat we erop tekort schieten, dan komt dat 
omdat het parlementaire spel, de formatie incluis, al hun aandacht vroeg 
en vragen zal. Ik bewonder hun ijver en uithoudingsvermogen en daarvan 
gaat wel degelijk de ook door Buskes gewenste bezieling uit. We hebben 
taaie knapen als voorbeeld. Op hun posten doen zij hun best. 
Als Buskes op de post van de analysemakers en de nieuwe aanpak plaats 
wil nemen, ik kom erbij en we zullen de teams formeren die het nog aanwe
zige 'scheve' in de wereld en in ons land, zo duidelijk zullen schilderen dat 
vrijwel niemand uit onze klasse rustig op de stoel kan blijven zitten. Er is 
nog zoveel rotzooi dat er wel weer geestdrift uit voort zal komen. Dominee 
Buskes moet er aan herinnerd worden dat het leven is een krijgsbanier, 
gevlekt en ontvallen schier, kloekmoedig voorwaarts dragen. Moge ook 
bij hem het pessimisme aan een nieuwe bezieling vooraf gegaan zijn. 
Ik wil Buskes en anderen aan het pessimisme ontrukken. 
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Reactie op de brief van Van Walsurn (VI) 

C. J. Goudsmit 

V oor mij moet het wél 

Toen ik het afscheidswoord van Van Walsurnen het antwoord daarop gele
zen had heb ik aanstonds de pen gegrepen om uit te leggen waarom ik de 
door hem gekozen weg niet gevolgd had en ook om uit te leggen dat ik 
die doorlopende weg te volgen onjuist achtte. Het toen geschreven artikel 
is blijven liggen. Zoals wel vaker gebeurt was ik er na herlezing niet geluk
kig mee en er waren andere zaken die mijn aandacht eisten. 
Nu lees ik de artikelen van Buskes en Ruitenberg en waarlijk, nu kan ik 
het niet meer laten. Het is een gemeenplaats te zeggen dat wij leven in een 
moeilijke tijd. Maar ach, waren andere tijden niet óók moeilijk? Hebben 
wij die omstreeks de eeuwwisseling geboren zijn ooit rustige tijden gekend? 
Immers neen! De bevolking van Nederland is ondanks de oorlog in deze 
eeuw meer dan verdubbeld, terwijl techniek en wetenschap nooit zo snel 
zijn voortgeschreden. Oorlogen, crises en wat niet al! Niets dan onrust en 
emoties. 
En dan is er de gideonsbende van politiek geïnteresseerden die zich inzet 
voor wat zij als haar plicht ziet. En onder die groep mensen als Van 
Walsurn, Buskes en Ruitenberg, ieder op de eigen wijze werkend en ieder 
op die eigen wijze voorbeeld voor anderen; als we allemaal zo waren als 
zij zou de wereld er beter aan toe zijn. Zij vonden een bij hen passend 
onderdak bij de PvdA. Dat vond ik na de oorlog ook. En nu gaat Van 
Walsurn heen, Buskes blijft 'omdat hij niets beters ziet'. Ruitenberg blijft 
gelukkig met een zekere bewogenheid omdat hij wil staan in het proces 
naar een democratisch-socialistische samenleving. 
Dit laatste doe ik ook. Welbewust. En met enthousiasme. Niet omdat ik 
niets beters weet maar omdat ik meen de PvdA met al haar zorgen te 
begrijpen. 
Een sociaal-democratische partij heeft een zeker revolutionair elan nodig. 
Als zij dat niet meer heeft heeft zij haar bestaansrecht verloren. En in deze 
eenvoudige stelling ligt voor mij de waarde van veel dat voor anderen van 
mijn leeftijd onverteerbaar schijnt te zijn. Het gaat er niet om of ik alles 
wel begrijp, het gaat er ook niet om of ik alles wel aanvaarden kan wat 
zich in de partij afspeelt. Waar het dan wél om gaat? Het gaat erom of de 
richting goed is en of we met elkaar de juiste weg zoeken om het in ons 
eigen land, maar vooral om het in de wereld - met vallen en opstaan -
beter te maken. We zullen heus wel falen bij dat zoeken. Welk mensenwerk 
is onfeilbaar? Maar dat samen zoeken is het. Daar gaat het om. Dat moeten 
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we blijven doen. En daarvoor zet zich geen andere partij zó in als de Partij 
van de Arbeid. 

Ik weet niet of Buskes een schaakspeler is. Ofschoon ik hem in de schaak
wereld nu nimmer tegenkwam denk ik het wel, want hij gebruikt een 
terminologie aan dat spel ontleend om zijn mening duidelijk te maken. Hij 
zegt: het gaat om de koning en niet om een paar pionnen. Hij zegt dat, 
zich aansluitende bij de mening van een aantallieden die het maar miezerig 
vinden en belachelijk dat vooraanstaande politici het besef hebben verlo
ren dat het om de koning en niet alleen om pionnen gaat. 
Maar weet Buskeswel dat een waarlijk goede schaakspeler die bij overigens 
gelijke stand een pion op zijn tegenspeler veroverd heeft de partij zal win
nen? En dat hij met rechtstreekse aanvallen op de koning van de ander 
heel dikwijls het lid op de neus krijgt? Als hij dat weet zal hij inzien dat 
aan zijn vergelijking de grond ontvalt. Zo is het niet alleen in de schaak
partij maar zo is het ook in het politieke leven. 

Het is bepaald niet zo dat we 'maar wat aan modderen'. We proberen 
integendeel nog steeds uiteindelijk de goede koers te volgen. En daarom 
blijf ik zonder reserve en met enthousiasme lid van de Partij van de Arbeid. 
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Harry van den Bergh 

Europa versus Amerika: de verhouding 
verslechtert? 

De problematiek 

De Amerikaanse president Nixon heeft 1973 'het jaar van Europa' ge
noemd. Daaronder wordt in het algemeen verstaan dat 1973 een nieuwe 
verhouding tussen de VS en Europa moet brengen in het licht van allerlei 
nieuwe feiten. Die feiten zijn van commerciële, economische, monetaire, 
psychologische en militaire aard, terwijl de algemene achtergrond het feit 
is dat Europa, i.h.b. de Europese Gemeenschap, zich ontwikkelt in de 
richting van een mogendheid naast de andere grote mogendheden in de 
wereld, en de machtspolitieke positie van de VS, althans in politieke zin, 
schijnt aangetast. Hoewel van Europa kennelijk in enigerlei vorm dus een 
nieuwe rol wordt verwacht, lijkt het of Europa door zijn nog altijd zwakke 
institutionele structuur niet in staat is aan die nieuwe rol ook werkelijk 
profiel te geven, laat staan duidelijk aan te geven in welke richting men 
wil. Men kan zeggen dat Europa voor politieke problemen wordt geplaatst 
op een moment waarop het nog niet in staat blijkt die fundamenteel op 
te lossen. 
Van de andere kant doen zich ook allerlei problemen voor m.b.t. de positie 
van de Verenigde Staten. Deze zijn, zoals gezegd, van verschillend karak
ter. Doorslaggevend vooral in progressieve kring lijkt te zijn het feit dat 
de morele positie van de VS en daarmee ook zijn geloofwaardigheid ernstig 
is ondergraven. Terwijl het wellicht mogelijk lijkt oplossingen te vinden 
op de korte termijn voor de problemen van niet-militaire aard, is het juist 
op het terrein van de politieke en veiligheidsverhoudingen waar bij heel 
wat mensen twijfels bestaan zonder dat men een uitweg weet aan te geven. 
Dat heeft te maken met de bewering dat er al sprake zou zijn van zgn. 
multipolaire verhoudingen in de wereld zonder dat hiervan werkelijk 
gesproken zou kunnen worden op het essentiële punt van de militaire ver
houdingen. 
De Europese Gemeenschap, aan de ene kant politiek en institutioneel nog 
zwak, aan de andere kant grote verwachtingen wekkkend, wordt gevraagd 
in de context van deze nieuwe dynamische ontwikkelingen zijn verhouding 
tot de traditionele partner nader te omschrijven. 

De traditionele relatie 

De ontwikkeling van de Europese Gemeenschap, voor en na de formele 
oprichting ervan, werd geïnspireerd door motieven die grotendeels aan de 
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Europese context werden ontleend. Amerika heeft deze ontwikkeling 
altijd met sympathie begroet en ondersteund, niet omdat men met genoe
gen keek naar de protectionistische maatregelen die de Gemeenschap op 
enkele terreinen nam, maar vooral omdat men oordeelde dat een verster
king van de Europese structuur politiek en strategisch van belang was. Om 
die reden nam men protectionistische tendensen op de koop toe. 
Vervolgens oordeelde men dat een krachtig Europese gemeenschap, uit
gebreid met andere Europese landen dan de oorspronkelijke, ook voor 
Amerika zelf economisch van groot belang was. 
Dat nam niet weg dat men in de VS wel oog had voor het feit dat een 
economisch krachtig Europa zich meer en meer zou gedragen als een 
'gelijke' van de VS. Dat is de reden waarom met name president Kennedy 
sprak van 'Atlantic Partnership'. Waarschijnlijk kan men stellen dat men 
aan beide kanten van de oceaan zich niet heeft gerealiseerd dat Europa 
zich economisch en commercieel zo snel zou ontwikkelen, terwijl aan de 
andere kant, in hoog tempo, de traditionele economische en monetaire 
positie van de VS werd aangetast. 

Afzonderlijke problemen of één geheel? 

Hierboven werd reeds aangeduid dat het vraagstuk van de verhouding tus
sen de VS en Europa een aantal verschillende aspecten omvat. Een 
belangrijk punt van discussie tussen de beide partners (voorzover men 
overigens al aan Europese kant van één partner zou kunnen spreken) wordt 
gevormd door de vraag of deze verschillende aspecten als een geheel be
handeld dienen te worden of elk afzonderlijk. Aan Amerikaanse kant lijkt, 
getuige uitlatingen van Nixon, Rogers en Kissinger, de tendens te over
heersen alle aspecten als één pakket te behandelen, terwijl in Europa de 
opvatting overheerst dat men ze apart moet behandelen. Het lijkt mij van 
groot belang dat men het in Europa over dit essentiële element van de 
komende discussie snel eens wordt. De Verenigde Staten hebben juist 
gekozen voor de 'pakketsgewijze' benadering, vermoedelijk omdat dit hen 
in de sterkste positie plaatst. De redenering die daarbij wordt gevolgd, 
vcrloopt ongeveer zo: de VS hebben de Europese landen sinds WO li 
gesteund in hun streven naar grotere eenheid. Daarvoor is Amerika bereid 
geweest een economische prijs te betalen en tevens Europa militaire veilig
heid te garanderen. Die bereidheid was geheel gebaseerd op de kracht van 
de Amerikaanse economie en de waarde van de dollar die deze economi
sche kracht monetair weerspiegelde. Nu de Europese economie in een 
gelijkwaardige positie ten opzichte van die van de VS is gekomen, de 
Amerikaanse concurrentiepositie is verzwakt en de VS desondanks nog 
een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid van Europa, wordt het 
tijd dat Europa iets terug doet. In ruil voor de veiligheid in het vcrleden 
en de garantie ervan in de toekomst, zou het wenselijk zijn als Europa 
voldoende handelspolitieke concessies doet om voortzetting op dezelfde 
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voet van de veiligheidsrol, zowel conventioneel als nucleair, te garanderen. 
Het zal duidelijk zijn dat Europa, zeker op het eerste gezicht, in deze 
redenering de zwakste positie inneemt. Men mag aannemen dat voor de 
problemen van commerciële aard regelingen getroffen kunnen worden die 
bevredigend zijn. De politieke verhouding tot de VS hangt daar nauw mee 
samen. Heel wat Europeanen zeggen in de eerste plaats dat de geloof
waardigheid van de VS is aangetast en in de tweede plaats dat Europa tegen 
de achtergrond van het einde van de Koude Oorlog zijn eigen rol in de 
wereld nader moet omschrijven. In de verhouding tussen de VS en Europa 
ligt het politieke spanningsveld, vooral daar waar Europa voor de nucleaire 
en conventionele deterrent nog afhankelijk lijkt van de VS en men nog niet 
toe is aan een adequate Europese regionale veiligheidsregeling. Het dilem
ma voor Europa kan men ook zo formuleren: moet Europa bereid zijn 
enige afstand te nemen van de VS en daarmee misschien van de nucleaire 
garantie, in afwachting van een adequate regionale Europese veiligheicts
regeling terwijl in afwachting daarvan zich dan in Europa ontwikkelingen 
kunnen voordoen die het huidige politieke klimaat zouden kunnen doen 
verslechteren ten nadele van de Europese landen. 

De niet-militaire aspecten* 

In het licht van de aanzienlijke tekorten op de Amerikaanse betalings
balans, lijkt het zinvol iets te zeggen over de niet-militaire terreinen waar 
zich de spanningen tussen de VS en Europa op lijken te concentreren. Op
vallend is dat daarbij het gebrek aan informatie een belangrijke rol speelt, 
zoals o.a. door dr. S. Mansholt en de laatste Ambassadeur van de VS bij 
de Gemeenschap nog vrij recent werd opgemerkt. 

a. De landbouw 

Een doorn in het oog van de Amerikanen is sinds de oprichting van de 
Gemeenschap het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Wat men verder 
ook van het gemeenschappelijk landbouwbeleid mag denken, een feit is 
voor mij dat de VS niet of nauwelijks mogen klagen. In 1972 was het 
overschot op de handelsbalans door landbouwprodokten ten gunste van 
de VS (ten nadele van de EG) groter dan ooit tevoren: 1,8 miljard dollar. 
Van de totale VS-landbouwexport naar Europa viel slechts 1

/ 3 onder de 
tarieven van de Gemeenschap, terwijl bijv. de export van veevoeder ver
vaardigd uit soyabonen naar Europa in 1972 een omvang van 800 miljoen 
dollar bereikt. De handel in agrarische prodokten lijkt voor de VS dus een 

voordelige zaak. 
Desondanks vraagt men gene zijde van de oceaan de afbraak van het land-
bouwbeleid. Afgezien nog van de vraag of de Gemeenschap hiertoe 

* Zie voor een uitvoeriger analyse mijn artikel in S & D, februari 1972. 
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bereidt zal zijn, zo dit intern-politiek op de korte termijn al mogelijk zou 
zijn en of een dergelijke tariefafbraak niet in de eerste plaats ten gunste 
zou moeten komen van de import uit de ontwikkelingslanden, maakt de 
VS met deze eis op zijn minst de indruk een belangrijke pilaar van de EG 
te willen ondermijnen. Bovendien moet men in het algemeen toch de 
voorkeur geven aan echte multilaterale regelingen om discriminatie van 
de zwakste te voorkomen. 

b. Industrieprodukten 

De Amerikanen geven toe dat de situatie voor niet-landbouwprodukten 
aanzienlijk gunstiger is. Ook de exporten van de VS naar Europa, hebben 
aanzienlijk geprofiteerd van het bestaan van de Gemeenschap. De snellere 
groei van het BNP van de EG sinds zijn oprichting i.v.m. BNP van de VS 
heeft daar in niet onbelangrijke mate toe bijgedragen. In 1971 had de VS 
ook voor niet-landbouwprodukten een voordelige handelsbalans. 
Er zijn een paar punten die de VS in het bijzonder dwars zitten. In de eerste 
plaats is daar het systeem van preferentiële regelingen van de Gemeen
schap, waaronder de regelingen met de Geassocieerden. In de tweede 
plaats stelt de VS dat de meest-begunstigingsclausule door de Gemeen
schap niet wordt toegepast en dat de preferentiële regelingen daarmee in 
strijd zijn. In de derde plaats verwijt de VS de EG dat de BTW-regelingen 
de export naar de Gemeenschap benadelen daar BTW geheven wordt op 
in de Gemeenschap geïmporteerde goederen en niet op daaruit geëxpor
teerde goederen. 

c. De VS-investeringen in Europa 

In nauwe samenhang m.b.t. de situatie van de landbouw- en industriepro
dukten, moet men voor een beoordeling van de ontwikkeling van de 
Amerikaans-Europese verhoudingen de kwestie van de directe en indirec
te wederzijdse investeringen zien. Van de totale directe investeringen van 
de VS in het buitenland, is een 1

/ 4 geïnvesteerd in Europa. De geschatte 
marktwaarde daarvan bedraagt op dit ogenblik iets meer dan f 200 miljard, 
terwijl de deviezeninkomsten uit deze investeringen in 1972 over de f 5 mil
jard bedroegen. Overigens vormen de directe investeringen van Europa 
in de VS ongeveer 1

/ 1 van de Amerikaanse investeringen in Europa. Op
vallend is wel dat de omvang van de Europese indirecte investeringen in 
de VS die van de VS in Europa verre overtreft. 
Het is echter juist de enorme invloed van deze Amerikaanse investeringen 
voor de Europese economie die velen in Europa reden tot bezorgdheid 
geeft. De VS beheerst via de ondernemingen in Europa een geschatte 20% 
van de totale handel en industrie in Europa. Daarbij spelen de zgn. 
multinationale ondernemingen een grote rol. Het schijnt dat deze onderne
mingen ook een niet onaanzienlijke rol spelen bij het veroorzaken van de 
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monetaire instabiliteit, omdat deze ondernemingen enorme kasvoorraden 
in dollars aanhouden en door de wens deze om te zetten in andere valuta, 
bijdragen aan de ondergraving van het huidige monetaire stelsel. 
De Europese Gemeenschap van zijn kant kan voorlopig niet beschouwd 
worden als een echt belangrijk monetair tegenwicht tegen de VS. De 
economische en monetaire unie staat nog volledig aan het begin van zijn 
ontwikkeling, terwijl het gerichte Europese monetaire fonds nog geen rol 
van betekenis speelt omdat het institutioneel nog veel te zwak is, de lid
staten van de EG hun monetair beleid praktisch nog intergouvernementeel 
coördineren en het monetaire fonds niet over interventiemiddelen be-

schikt. 

De militaire lastenverdeling* 

Over het onderwerp van de militaire lastenverdeling tussen de VS en 
Europa, is intussen heel wat geschreven en gediscussieerd. Twee extreme 
stellingen staan daarbij tegenover elkaar: Amerika (stelling van Fullbright) 
betaalt in vergelijking met zijn partners in de NATO veel te veel aan de 
defensie-inspanning, terwijl anderen (o.a. Timothy Stanly) zeggen dat op 
grond van het totale BNP van de VS en dat van de Europese partners, 
Amerika best nog meer zou kunnen betalen. 
Zelfs als men ervan uitgaat dat de Amerikaanse aanwezigheid in Europa 
ook voor de VS een essentieel veiligheidsbelang vertegenwoordigt, dan is 
het zo dat de wezenlijke discussie niet gaat over de betekenis van de 
militaire aanwezigheid van de VS in Europa, maar over het feit dat dit 
bijdraagt aan de politiek onaanvaardbare situatie van een te groot beta
lingsbalanstekort van Amerika, dat dit onvoldoende gecompenseerd wordt 
in de commerciële sfeer en dat het betalingsbalanstekort het vertrouwen 
in de dollar heeft ondermijnt en de politieke positie van de VS in de wereld 
verzwakt. 

Grotere gelijkwaardigheid tussen VS en Europa? 

Op grond van de hierboven beschreven kwesties waarover bij de VS en 
Europa meningsverschillen blijken te bestaan, kan men toch niet of nauwe
lijks concluderen dat de ruzie erg groot zou kunnen worden. Daarvoor 
realiseren de beide partners zich te duidelijk dat de economische en com
merciële interdependentie te sterk is. Minder duidelijk is echter hoe beide 
partners uit het op gang zijnde proces van verandering te voorschijn zullen 
komen: als gelijkwaardige partners tussen wie de dialoog voorop staat of 
als partners tussen wie het concurrentie-element een hogere prioriteit heeft 
verkregen en die als gevolg daarvan ook onafhankelijker te werk zullen 
gaan bij het formuleren van de eigen plaats in een evoluerend internatio-

* Zie voor een uitvoeriger analyse nogmaals mijn artikel in S & D, februari 1972. 
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naai systeem. Over dit laatste wordt sinds het optreden van Kissinger meer 
en meer gesproken. De theorie die daarbij ingang heeft gevonden, komt 
op het volgende neer: het internationale systeem was gebaseerd op de 
bipolariteit tussen de beide supermachten Amerika en Rusland, terwijl 
andere mogendheden beschouwd konden worden als zgn. 'clienstates' 
van een van beide supermogendheden. In die situatie is verandering 
gekomen door de toegenomen betekenis van Europa, Japan en China. Op 
die grond zouden we nu leven in een multipolair internationaal systeem. 
Het lijkt verstandig voor een beoordeling van de feitelijkheid van deze 
theorie, onderscheid te maken tussen reële macht en potentiële macht. Een 
vergelijking tussen de beide supermachten en de 'nieuwe drie' maakt dan 
al snel duidelijk dat er op grond van de reële macht nog nauwelijks gespro
ken kan worden van een multipolair systeem, waarbij het van de andere 
kant niet goed zichtbaar is hoeveel tijd nodig is om in machtspolitieke 
termen van een echt multipolair systeem te kunnen spreken. 
Moge het dan zo zijn, dat men niet kan schatten hoe lang het zou duren 
tot het internationale systeem is 'volgroeid' tot een multipolair systeem, 
duidelijk is in elk geval dat Europa een werkelijk fabelachtig snelle politie
ke ontwikkeling zou moeten doormaken om zelfs maar te kunnen lijken 
op een gelijkwaardige partner tegenover de VS en de Sovjetunie. Die 
politieke ontwikkeling zou bijv. kunnen inhouden dat in Europa een 
politieke structuur tot stand komt, met een centraal gezag en democratisch 
gecontroleerd, waarin ons werelddeel in laatste instantie zijn veiligheid 
gegarandeerd zou zien door een eigen nucleaire bewapening, gegeven de 
vooronderstelling dat Europa geconfronteerd zou worden met potentiële 
tegenstanders die over een vergelijkbaar potentieel zouden beschikken. 
Afgezien nog van de wenselijkheid, waarover hieronder meer, geloof ik 
niet dat de Europese volkeren überhaupt bereid zouden zijn zich de finan
ciële inspanning te getroosten om tot een geloofwaardige deterrent te 
komen. Daarbij komt nog dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Europa in 
staat is de voorsprong die de huidige nucleaire mogendheden hebben zelfs 
maar te overbruggen, ervan uitgaande dat de kwalitatieve ontwikkeling 
van nucleaire wapens door een toekomstig SALT -akkoord niet beperkt 
zou worden. 
Ik vind het daarom een uiterst merkwaardige ontwikkeling dat er verschil
lende stemmen zijn die zeggen dat of de huidige Brits-Franse kernmachten 
samengevoegd moeten worden of dat ze ingepast zouden moeten worden 
in de strategie van de afschrikking van de NATO of dat de ontwikkeling 
van Europa tot een politieke Unie parallel zou moeten lopen met een 
defensie-unie. De Noor Johan lorgen Holst pleitte onlangs in Amsterdam 
voor een defensiecomité van de landen van de Europese Gemeenschap 
langs de lijnen van het overigens moeizaam werkende Comité-Davignon 
dat zich moet beraden over de politieke samenwerking in Europa. 
Voor het echter zover is, zou het voor Europa een essentiële vraag moeten 
zijn of zij een machtspolitieke rol in een multipolair systeem zou willen ver-
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vullen met alle consequenties van dien. Gekoppeld aan deze vraag staat 
de kwestie of een alternatief systeem niet de voorkeur zou moeten verdie
nen en vervolgens dan: welk systeem? Zeker is in elk geval dat in welke 
richting men die vraag ook beantwoordt, er gevolgen zichtbaar zullen 
worden voor de verhouding VS - Europa. Ik meen dat een gelijkwaardige 
machtspolitieke rol voor Europa in een multipolair systeem afgewezen 
moet worden. Daarom moeten van Europese zijde bij het herstructueren 
van de Europees-Amerikaanse relatie, deze gegevenheden duidelijk zijn: 
a. West-Europa wenst door te gaan met de opbouw van een politiek 

verenigd Europa; 
b. dat daarin een eigen conceptie kan passen t.o.v. een wenselijk veilig-

heidssysteem; 
c. deze mag geen doorkruising betekenen van: I het kernstopverdrag, 2. 

het non-proliferatieverdrag. 3. de SALT -overeenkomsten; 
d. dat er daarom voorlopig geen alternatief is voor de veiligheidsgarantie 

van de VS voor West-Europa; 
e. dat Europa bereid is een stabiliserende invloed uit te oefenen in het 

krachtenveld tussen de VS en de Sovjetunie. 
Ik vrees nu dat de kern van de verslechtering van de verhouding tussen 
Europa en Amerika, naast factoren als afkeer van de Amerikaanse Indo
Chinapolitiek en van de lieden die de machtigste man van de wereld in het 
Witte Huis omringen, gelegen is in de wijze waarop althans op de korte 
termijn een uitwerking moet worden gegeven aan de veiligheidsgarantie 
van de VS voor Europa totdat er een nieuw veiligheidssysteem bestaat. 
Naar mijn mening gaat hier in wezen de discussie over, ondanks alle mooie 
woorden in de recente speech van Henry Kissinger in N ew Y ork op 24 april 
en in de boodschap van de Amerikaanse president aan het Congres over 
de buitenlandse politiek. 
Want waar gaat het eigenlijk om? De veiligheid van de Europese partners 
van Amerika binnen de NATO is opgeschoven van een situatie in de 
vijftiger jaren, met strategische superioriteit van de VSover de Sovjetunie, 
gesymboliseerd in de strategie van de massive retaliation, naar een situatie 
van strategische pariteit, waarin de beide supermachten weten dat het 
gebruik van strategische kernwapens in wezen onmogelijk is geworden. 
Beide partijen weten dat zelfs wanneer een van beide partijen als eerste 
over zou gaan tot het gebruik van kernwapens (tactisch én strategisch), de 
zgn. second strike capability nog altijd zo groot zou zijn dat wederzijdse 
vernietiging is gegarandeerd. Dit betekent voor beide supermachten dat 
hun deterrent per definitie nooit gebruikt kan worden omdat de gevolgen 
ervan volstrekt vernietigend zouden zijn. Juist hierom is een kwantitatieve 
beperking van nucleaire wapens in SALT I mogelijk geworden en is ook 
de kwalitatieve beperking en afbouw er het logische gevolg van. 
De gevolgen van deze patstelling liggen voor de hand. Het betekent dat 
men in de conflictbeheersing terug moet grijpen naar de concepten van de 
traditionele conventionele strategie en dat de conventionele capaciteit zijn 
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primaat boven de nucleaire wapens terug heeft gekregen. Dat is de bood
schap die Amerikaanse theoretici en politici, tot en met de president toe, 
in Europa laten horen. 
Daarmee is de discussie, in elk geval voorlopig, tussen Amerika en Europa 
teruggebracht tot de vraag welk niveau van conventionele bewapening in 
Europa voldoende is om als deterrent te fungeren, gegeven de mijns inziens 
achterhaalde vooronderstelling dat er werkelijk een potentiële tegenstan
der is en gegeven de noodzaak middels conventionele conflictbeheersing 
te voorkomen dat er een escalatie tot stand komt. Hoewel ik persoonlijk 
van mening ben dat er geen enkele reden is de defensielasten in Europa 
te verhogen, integendeel zelfs; te verlagen, komt het mij voor dat de 
Amerikanen de waarschijnlijk wat zwakkere positie van de NATO in West
Europa t.a.v. de conventionele bewapening, waarin de Amerikaanse 
troepen een cruciale rol vervullen, hanteren om van Europa commercieel 
gunstiger voorwaarden te verkrijgen t.g.v. de eigen betalingsbalanspositie. 
Ik ben van mening dat de Europese landen zich op het standpunt moeten 
stellen dat voor de huidige betalingsbalansproblemen van Amerika een 
oplossing gevonden moet worden in het kader van de a.s. monetaire en 
commerciële onderhandelingen in het IMF en GATT, dat geen enkele 
oplossing ten koste mag gaan van de ontwikkelingslanden en dat de 
defensieproblematiek beter opgelost kan worden in het kader van een 
regionaal Europese veiligheidsregeling. 
De belangrijkste politieke opgave voor Europa lijkt nu te liggen in de 
bereidheid de te spelen stabiliserende rol tussen de VS en de SU ook 
daadwerkelijk vorm te geven. Het is niet eenvoudig om deze rol inhoud 
te geven. Uitgangspunt kan zijn, naast de hierboven al genoemde gegeven
heden: Europa's economische en commerciële betekenis en de erkenning 
dat economische en commerciële vervlechting met de landen van het Oost
blok de noodzaak zal verminderen de huidige militaire blokken te handha
ven. 

Op deze basis kan een regionale veiligheidsregeling tot stand komen, waar
bij: 
a. SALT -overeenkomsten de nucleaire potentie zullen moeten beperken 

en afbouwen, kwantitatief en kwalitatief; 
b. de landen van de Europese Gemeenschap een Europese kernmacht 

uitsluiten; 
c. het geheel van betrekkingen tussen de landen in Europa op een Europe

se Veiligheidsconferentie wordt geregeld, inclusief denuclearisatie voor 
geheel Europa; 

d. West-Europa bereid zal zijn zijn economische en technologische kennis 
in te ruilen tegen een essentiële en evenwichtige vermindering van con
ventionele strijdkrachten in geheel Europa. 

De essentie van de nieuwe Amerikaans-Europese verhouding moet geba
seerd zijn op een afweging van het risico dat het voortbestaan van economi
sche, financiële en commerciële meningsverschillen kan hebben op het 
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internationale systeem, in die zin dat Europa binnen dat systeem een 
machtspolitieke militaire rol zou willen gaan vervullen terwille van de eigen 
veiligheid i.p.v. zich te beperken tot de rol van stabilisator tussen VS en 

SU. 
Met recht kan men naar mijn mening betogen dat het beter is dergelijke 
meningsverschillen met de Verenigde Staten op te lossen dan de krachten 
in Europa én Amerika de kans te geven argumenten aan te voeren voor 
een vermeende noodzaak Europa zelf nucleair te bewapenen. Een duidelij
ker Europees politiek profiel is wat mij betreft gewenst, maar dan wel een 
profiel zonder machtspolitieke trekken van nucleaire aard. 
Ik vrees echter dat spoedig één ding opnieuw en niet voor de eerste maal 
zal blijken: Europa beschikt niet of nauwelijks over het instrumentarium 
al deze vraagstukken adequaat in Gemeenschapsverband aan te pakken. 
Blijken zal dat de Politieke Unie, waarvan de Topconferentie van 19 en 
20 oktober in Parijs zei, dat deze er in 1980 moest zijn, dan te laat zal zijn. 
Zoals al eerder is gebeurd, vermoed ik dat opnieuw externe invloeden de 
landen van de Europese Gemeenschap duidelijk zullen maken dat het niet 
alleen de Gemeenschap zelf is die het tempo van de politieke integratie 
bepaalt. 
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Boekaankondiging 
- Dynamiek en participatie; een harmonische inrichting van de samenleving - Centrum 

voor Staatkundige Vorming. 

- Loon. Vakbond, Arbeiderspartij; Friedrich Engels. Uitgeverij Pegasus; 70 blz., f 3,65. 
Tweeërlei taktiek; W. J. Lenin. Uitgeverij Pegasus; 207 blz., f 5,50. 
Over dialektisch en historisch materialisme; J. W. Stalin. 51 blz., f 3,65. 

- Incident op heuvel 192; Daniël Lang. Uitgeverij Universitaire Pers Rotterdam; 92 blz., 
f 10. 

- God in Berlijn; ontmoetingen in de D.D.R. Uitgeverij Moussault; 174 blz., f 16,50. 
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A. Lijphart 

Hervorming van het parlement in 
vergelijkend perspectief 

(Enigszins gewijzigde tekst van een inleiding gehouden in Groningen op 6 apri/1973 
in de door prof. dr. I. Lipschits georganiseerde serie lezingen over '(On)macht van 

het parlement') 

Mijn onderwerp is de kwestie van de hervorming van het parlement, zoveel 
mogelijk bekeken vanuit politicologisch gezichtspunt. Er wordt de laatste 
jaren veel gedebatteerd over politieke hervorming en hervorming van het 
parlement in het bijzonder, waarbij het dan veelal gaat over de versterking 
van het parlement. Wat mij opvalt bij de algemene discussie is dat deze 
zich bijna altijd afspeelt binnen een nationaal Nederlands referentiekader, 
dat er nauwelijks vergelijkingen worden gemaakt met andere landen, en 
dat weinig aandacht wordt geschonken aan de resultaten van politiek 
wetenschappelijk onderzoek. Met betrekking tot het laatste punt moet ik 
als politicoloog niet al te onbescheiden zijn. Omdat de politieke weten
schap mijn vak is, heb ik de neiging te denken dat het een belangrijk vak 
is en dat het een bijdrage levert tot de kennis van de politiek, maar ik moet 
er aan de andere kant meteen aan toevoegen dat de politieke wetenschap 
een vak is dat nog steeds onderontwikkeld is. Als vak bestaat het in 
Nederland pas ongeveer 25 jaar. In de tweede plaats moet ik ook meteen 
toegeven dat de wetten die politicologen ontdekken wetten zijn zoals in 
de andere sociale wetenschappen, d.w.z. regels waarop uitzonderingen 
mogelijk zijn. En tenslotte zijn er in de politieke wetenschap nog enorm 
grote terreinen waarover weinig of niets bekend is. Het is dus bepaald niet 
zo dat ik iedere politicus kan aanraden, als hij met een of ander probleem 
zit, maar even wat politicologisch advies te vragen om zijn probleem snel 
op te lossen. Het is misschien wel het uiteindelijke doel van de politieke 
wetenschap om een dergelijke adviserende rol te gaan vervullen voor 
politici, maar zo ver zijn we nu nog lang niet. Toch zijn er op bepaalde 
punten heel relevante en nuttige wetten en feiten bekend in de politicologie 
die van nut zijn bij de bespreking van politieke kwesties en dus ook bij het 
bespreken van onderwerpen als politieke hervorming, politieke vernieu
wing, versterking van het parlement, enz. Een onderwerp waarover heel 
veel bekend is, is bij voorbeeld het kiesgedrag. Hierop wil ik straks nader 
ingaan. Bovendien is altijd de vergelijking met andere landen nuttig. Het 
verruimt het referentiekader waarmee we werken. Het voegt alternatieve 
mogelijkheden toe aan hervormingsplannen. Het is nuttig om te kijken wat 
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men elders doet, aan welke hervormingen men elders denkt, enz. Het 
maakt soms ook duidelijk hoe betrekkelijk bepaalde argumenten zijn. Ook 
hiervan wil ik later enige voorbeelden geven. 

Ik wil om te beginnen een paar punten noemen die kunnen dienen als voor
beelden van de veronachtzaming van het gebruik van politicologische ken
nis en van het gebrek aan een vergelijkend perspectief, die te maken heb
ben met de positie van het parlement en de verkiezing van het parlement. 

Mijn eerste voorbeeld is het debat in Nederland en in het bijzonder in de 
Tweede Kamer over de afschaffing van de opkomstplicht. Zoals u weet, 
is de opkomstplicht afgeschaft vlak voor de verkiezingen van de Provinciale 
Staten in I 970. In Nederland is de opkomstplicht ingevoerd tegelijk met 
de invoering van evenredige vertegenwoordiging in 1917. Toen er werd 
gedebatteerd over het al of niet afschaffen van de opkomstplicht had 
Nederland dus geen recente ervaring met een kiesstelsel waarin deze 
verplichting ontbrak. In het buitenland, en vooral in de Verenigde Staten, 
is echter wel veel onderzoek gedaan over de kwestie van wie wel en wie 
niet opkomt als er geen opkomstplicht bestaat. En uit dat politicologisch 
onderzoek blijkt dat de opkomst bij verkiezingen niet gelijkelijk verdeeld 
is over verschillende groeperingen. De opkomst is bij voorbeeld hoog bij 
welgestelden, mensen met meer opleiding, en bij oudere mensen, en om
gekeerd is de opkomst lager bij de minder welgestelden, mensen met 
minder opleiding, en jongere kiezers. Omdat met name sociaal-economi
sche verschillen belangrijke determinanten van partijkeuze zijn, houdt dit 
ook in dat bepaalde partijen voordeel hebben bij de opkomstplicht en 
andere partijen voordeel bij afschaffing van de opkomstplicht. Het is mij 
opgevallen dat bij het debat in de Tweede Kamer veel over principes werd 
gesproken, maar dat nauwelijks aandacht werd geschonken aan de kwestie 
van de voor- en nadelen die de partijen van het afschaffen van de opkomst
plicht zouden ondervinden. Bij de stemming bleek dat de progressieve 
partijen voor afschaffing van de opkomstplicht waren en de VVD bleek 
er tegen. M.a.w. deze partijen stemden precies tegen hun eigen belang in. 
Als men de buitenlandse onderzoeksresultaten eens had nageslagen, was 
men misschien tot een enigszins andere opstelling gekomen. In dit geval 
is het misschien zo dat onwetendheid toch het nuttige effect had dat de 
partijen volledig principieel konden zijn! 

Een tweede voorbeeld van het nut van vergelijkend politicologisch onder
zoek dat ik zou willen noemen, heeft te maken met de positie van minder
heidskabinetten. Gedurende de kabinetsformatie is veel gesproken over 
de vraag of een minderheidskabinet aan de macht zou moeten komen. In 
Nederland staat men onwennig tegenover dit idee. Als we echter kijken 
naar het buitenland zien we dat minderheidskabinetten vrij vaak voorko
men. Door prof. dr. H. Daalder is uitgerekend (in een artikel gepubliceerd 
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in Acta Politica, het Nederlands tijdschrift voor politieke wetenschap, jrg. 
4, afl. 3, juli 1971) dat in de tien kleine Europese democratieën, d.w.z. 
de drie Scandinavische landen, Finland, IJsland, Ierland, Nederland, 
België, Luxemburg en Oostenrijk (Zwitserland is buiten beschouwing 
gelaten omdat daar de verhouding tussen parlement en regering niet 
vergelijkbaar is met die in de andere landen) in de periode 191~-1970 36,5% 
van het totaal aantal kabinetten minderheidskabinetten was, dus meer dan 
een derde van het totaal. Deze kabinetten waren aan de macht gedurende 
28,5% van de tijd. Een van de conclusies die meteen uit deze twee gegevens 
volgt, is dat minderheidskabinetten wat minder stabiel zijn dan meerder
heidskabinetten; als ze even stabiel zouden zijn, dan hadden ze aan de 
macht moeten zijn gedurende 36,5% van de tijd. In dit verband wil ik een 
opmerking maken over het begrip , ,duidelijkheid". Mijns inziens is dit een 
van de meest onduidelijke politieke termen! Dit begrip wordt namelijk op 
zoveel verschillende en uiteenlopende manieren gehanteerd, waarvan ik 
er twee wil noemen die volledig met elkaar in strijd kunnen zijn. Duidelijk
heid wordt enerzijds vaak gebruikt om aan te duiden dat een partij of een 
coalitie van partijen een duidelijk programma moet hebben en op die 
manier duidelijkheid aan de kiezers moet verschaffen. Maar als een 
dergelijke partij of coalitie een minderheidskabinet gaat vormen, komt een 
andere vorm van duidelijkheid in het gedrang, namelijk de duidelijkheid 
van de verantwoordelijkheden voor het aannemen van het programma. 
Daarvoor is een meerderheid in het parlement nodig, zodat niet-regerings
partijen ook een gedeelte van de verantwoordelijkheid gaan dragen en 
in feite tot onduidelijkheid (in de eerste betekenis) worden gedwongen. 

Het derde voorbeeld dat ik wil noemen, heeft te maken met de wijziging 
van de kieswet. In Nederland zit men erg vast aan het idee van evenredige 
vertegenwoordiging; zelfs de meest fervente hervormers zijn erg afkerig 
van het aantasten van het principe van evenredige vertegenwoordiging. Al
leen D'66 zou dit principe wel willen loslaten, hoewel in hun oorspronkelijk 
programma staat dat zij hele kleine districten willen hebben, maar distric
ten met meer dan één vertegenwoordiger. Ik heb dat ook gemerkt als lid 
van de 'Werkgroep In 't Veld', ingesteld door minister Veringa om een 
regeling te treffen voor de verkiezing van de eerste universiteitsraden. Van 
het begin af bleek de meerderheid van deze commissie het over het principe 
van evenredige vertegenwoordiging zo eens te zijn, dat alleen beslist moest 
worden welk soort evenredigheid in te voeren en niet of het principe van 
evenredige vertegenwoordiging aanvaard moest worden. Dit principe is nu 
eenmaal een norm waar Nederland waarschijnlijk nog lange tijd mee zal 
werken. De enige hervorming die kans maakt in Nederland is dan ook 
slechts een vrij kleine wijziging, bijvoorbeeld het voorstel van de Staats
commissie-Cals-Donner om ongeveer 12 districten in te voeren met 
minstens 10 afgevaardigden per district, met behoud van evenredige 
vertegenwoordiging binnen elk district. Een ander voorstel behelst de in-
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voering van een betrekkelijk lage kiesdrempel, d.w.z. een kiesdrempel van 
2 of van 3%, die geen ingrijpende consequenties zou hebben. Als men een 
hogere kiesdrempel zou invoeren, zou dat uiteraard wel belangrijke ge
volgen hebben. Als er een kiesdrempel van 5% (zoals in Duitsland) zou 
zijn geweest bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen, zouden maar vier 
partijen die kiesdrempel hebben gehaald. Het Nederlandse partijstelsel is 
namelijk zo versnipperd dat van de 14 partijen die in de Kamer zijn 
vertegenwoordigd slechts 4 partijen van enige grootte zijn; de overige tien 
zijn in feite dwergpartijen. Het is in dit verband interessant te luisteren naar 
de minderheid van de Staatscommissie-Cals-Donner die zich tegen het op 
zichzelf niet erg ingrijpende meerderheidsvoorstel keerde op grond van het 
argument 'dat de invoering van twaalf kiesgebieden een hoogst ongewenste 
beperking van het beginsel der evenredigheid zou betekenen'. Het is 
ongetwijfeld waar dat de invoering van districten tot een minder evenredige 
uitslag leidt en en dat hierdoor een barrière voor hele kleine partijen 
ontstaat. 
Toch doet een dergelijk argument vreemd aan, wanneer men vanuit een 
vergelijkend perspectief even de moeite neemt om over de grenzen van 
ons land heen te kijken. Nederland is namelijk niet het enige land waar 
evenredige vertegenwoordiging wordt gebruikt als fundamenteel principe 
van het kiesstelsel. Alle Continentaal Europese democratisch-geregeerde 
landen (behalve Frankrijk) en voorts Ierland, Israël en Australië hebben 
stelsels van evenredige vertegenwoordiging. Als we Nederland vergelijken 
met deze landen, dan blijkt in de eerste plaats dat Nederland en Israël de 
enige landen zijn waar geheel zonder districten wordt gewerkt. In alle 
andere landen wordt de evenredige vertegenwoordiging verbonden met 
een stelsel van kiesdistricten. In de tweede plaats, als we nagaan hoe groot 
die districten zijn, dan blijkt dat de meeste landen vrij kleine districten heb
ben. Ik bedoel hier met 'kleine districten' districten met een klein gemid
deld aantal afgevaardigden per district. De Commissie-Cais-Donoer stelt 
voor om minstens 10 afgevaardigden per district te laten kiezen. In de 
meeste landen hebben de districten echter een gemiddelde grootte van 
minder dan 10 vertegenwoordigers per district. Er zijn slechts drie uit
zonderingen: Luxemburg en Finland, die gemiddeld ongeveer 13 vertegen
woordigers per district kiezen, en Italië met een gemiddelde districtsgroot
te van 19. Het voorstel Cals-Donoer, dat voor de minderheid van de com
missie zo ver ging dat het voor hen een aantasting van de evenredige 
vertegenwoordiging betekende, houdt dus in feite alleen maar in dat 
Nederland zich in vergelijking met de andere landen een beetje minder 
extreem zou opstellen. 

Tenslotte wordt in Nederland veel geklaagd over de onmacht van het 
parlement, maar er wordt eigenlijk weinig gekeken naar een heel duidelijk 
voorbeeld van een parlement dat algemeen als heel machtig wordt be
schouwd, nl. het Amerikaanse congres. Dit is ook weer een voorbeeld dat 
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aantoont dat een vergelijkend perspectief onontbeerlijk is. Op dit onder
werp wil ik straks terugkomen. 

Na deze voorbeelden van de veronachtzaming van politicologische onder
zoeksresultaten en van vergelijkingen met andere landen wil ik aan de orde 
stellen de vraag: hoe kan het parlement worden versterkt? En eigenlijk mag 
ik die vraag niet beantwoorden voordat ik een prealabele vraag heb 
beantwoord: is het wenselijk om het parlement te versterken? Hierop wil 
ik meteen bevestigend antwoorden, omdat ik het parlement zie als de 
belangrijkste drager van de volkswil en het dus uit democratisch oogpunt 
uitermate wenselijk is dat het parlement sterk staat. Een tegenwerping 
tegen deze stelling die vooral de laatste jaren vaak wordt gehoord, is dat, 
als men probeert het parlement te versterken, men eigenlijk op de verkeer
de weg is. Een versterking van het parlement betekent een versterking van 
de representatieve democratie. Wat volgens sommige critici nodig is, is niet 
zozeer het verbeteren van de representatieve democratie maar het in
voeren van zoveel mogelijk directe democratie of participatiedemocratie, 
waarbij de burgers rechtstreeks kunnen meebeslissen of in ieder geval op 
een of andere manier inspraak kunnen krijgen. Politicologisch onderzoek 
wijst erop dat men met ideeën van directe democratie erg voorzichtig be
hoort te zijn. Vrijwel unaniem toont dit onderzoek een zeer hoge mate van 
apathie, passiviteit en gebrek aan belangstelling van de gemiddelde burger 
aan. Dit blijkt o.a. uit de opkomstcijfers bij referenda in Zwitserland, waar 
de kiezers rechtstreeks over wetsontwerpen kunnen stemmen. In de 
periode 1935-1960 was de gemiddelde opkomst bij referenda, waarvan er 
gemiddeld drie per jaar zijn gehouden, ongeveer 50%. Dus slechts de helft 
van de burgers kwam gemiddeld op om een uitspraak te doen. Het blijkt 
ook uit verkiezingsonderzoek en ander onderzoek waarbij aan de respon
denten wordt gevraagd wat zij van de politiek weten, hoeveel belangstelling 
zij hebben voor politieke problemen, of zij ooit zelf politieke acties onder
nemen, enz. 

Als tegenargument wordt vaak naar voren gebracht dat er in de laatste 
jaren toch een grote opleving in de belangstelling voor de politiek heeft 
plaatsgevonden, en vooral een grote opleving van politieke activiteit en 
belangstelling bij de jongeren en dan nog weer in het bijzonder bij studen
ten. Deze theorie is echter niet juist. Een sprekend voorbeeld is de laatste 
presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. In deze verkiezing konden 
voor het eerst de 18 t/m 20-jarigen stemmen en kandidaat McGovern richt
te zich vooral op de jongere kiezers. De opkomst van de 18 t/m 20-jarigen 
was echter slechts 48%, lager dan van enige andere leeftijdsgroep. Een 
vergelijking van de verschillende leeftijdsgroepen toont dat de mate van 
participatie steeds oploopt: hoe ouder men wordt hoe meer men partici
peert. Op dit punt bestaan ook interessante Nederlandse gegevens. Bij de 
verkiezingen van de Provinciale Staten in 1970, de eerste verkiezingen 
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waarbij de opkomstplicht niet meer van kracht was, kwam van de kiezers 
boven de 35 jaar 17% niet op; bij de kiezers onder de 35 jaar was het 
percentage 36%, twee maal zo hoog dus als voor de oudere kiezers (zie 
het artikel van prof. dr. Ph. C. Stouthard in Acta Politica, jrg. 6, afl. 1, 
januari 1971). Bij de universiteitsverkiezingen is de opkomst van studenten 
bijna altijd lager dan 50%; en dit is de groep waarvan men de grootste 
belangstelling en participatie zou verwachten. Ik laat hier de universiteits
verkiezingen die door studenten geboycot zijn - omdat zij vinden dat de 
Wet-Veringa niet ver genoeg gaat - buiten beschouwing. M.b.t. deze 
boycots en de agitatie tegen de Wet-Veringa wil ik alleen opmerken dat 
ook hierdoor weer een gebrek aan vergelijkend perspectief verraden 
wordt. In geen enkel ander land is de universitaire democratisering name
lijk zo ver doorgevoerd als in Nederland. Als ik tegen mijn buitenlandse 
collega's zeg dat ik werk aan een universiteit waar een universiteitsraad 
is die beslist over belangrijke zaken als de begroting, de verdeling van 
gelden tussen faculteiten en afdelingen, enz., en dat deze raad in meerder
heid bestaat uit studenten en technisch en administratief personeel, dan 
kunnen zij mij nauwelijks geloven. In dit opzicht zit Nederland ook duide
lijk in een extreme hoek. 
Het is echter wel zo dat in Nederland door jongeren een belangrijke impuls 
is gegeven aan de politieke vernieuwing d.m.v. hun steun aan de nieuwe 
partij 0'66. Vooral in de verkiezingen van 1967 kwamen heel veel stemmen 
voor 0'66 van de jongere kiezers. Als het verkiezingen waren geweest 
waarin alleen mensen boven de 35 jaar stemrecht zouden hebben gehad, 
dan was 0'66 niet zo goed uit de bus gekomen. Men mag echter niet stellen 
dat de jongeren 0'66 hebben gesteund vanwege het feit dat 0'66 funda
mentele veranderingen wil. Politicologisch onderzoek wijst er namelijk op 
dat jongeren elke nieuwe partij onevenredig veel stemmen geven. Dat 
geldt voor partijen als 0'66 en de PPR, maar het geldt ook voor DS'70. 
En in Amerika hebben in 1968 onevenredig veel jonge kiezers gestemd op 
Wallace, de presidentskandidaat van een nieuwe extreem rechtse partij. 
Als toen alleen maar mensen boven de 35 jaar hadden kunnen stemmen, 
dan had Wallace een lager totaalpercentage gekregen. 

Ik wil nu graag aan de orde stellen de vraag in welke opzichten het voor
beeld van het Amerikaanse congres relevant is m.b.t. de mogelijke her
vorming van het Nederlandse parlement. Waarom is het congres zo mach
tig? (Ik denk hierbij aan de situatie in de laatste tientallen jaren en natuur
lijk niet in het bijzonder aan het Watergate-tijdperk.) Het antwoord op 
deze vraag valt in verschillende punten uiteen. In de eerste plaats is een 
heel belangrijk kenmerk van het Amerikaanse congres dat het beschikt 
over een enorme staf. Volgens een artikel in Acta Politica door prof. dr. 
A. Hoogerwerf (jrg. 2, afl. 1, 1966/1967) had het Amerikaanse congres 
in 1966 een totale staf in dienst van 25 000 man. Nu zijn hierbij ook de 
stenografen en het kantinepersoneel, maar het betekent toch dat er heel 
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veel steun is voor congrescommissies en individuele congresleden. Deze 
zijn hierdoor niet iedere keer aangewezen op ambtenaren van ministeries, 
die in feite natuurlijk als eerste opdracht hebben het kabinet te steunen 
in plaats van het parlement. In de Verenigde Staten heeft elke senator en 
elk lid van het Huis van Afgevaardigden een eigen staf die onderzoek voor 
hem kan doen, relaties met de kiezers kan onderhouden, enz. Al deze 
dingen kosten veel geld en ik zeg ook niet dat het Nederlandse parlement 
opeens een staf op de been moet roepen van 25 000 man. Toch geloof ik 
dat we deze richting uit moeten. Mijns inziens had men er bij voorbeeld 
in 1956, toen het ledental van de Tweede Kamer werd uitgebreid van 100 
tot 150, beter aan gedaan om het ledental terug te brengen tot 50 en de 
staf sterk uit te breiden. Ik geloof dat leden van het parlement meer hebben 
aan staf dan aan extra mensen in de fracties. 
Een tweede kwestie die ik even wil aanstippen is de kwestie van de hogere 
salarissen die worden betaald in Amerika aan leden van het congres: meer 
dan 40 000 dollar, d.w.z. drie maal zoveel als leden van de Tweede Kamer 
verdienen. 
Een derde en veel belangrijker punt is de kwestie van de relatie tussen 
president en parlement. Het is opvallend dat in het Amerikaanse systeem 
de president machtig is, maar dat het congres ook machtig is, zodat twee 
sterke en onafhankelijke organen tegenover elkaar staan. Het presidentië
le stelsel in Amerika brengt met zich mee dat het congres de president niet 
ten val kan brengen (behalve door het ongebruikelijke middel van im
peachment). Deze onafhankelijkheid betekent dat beide organen sterker 
worden. Dit betekent bij voorbeeld dat het congres voorstellen op hun 
merites kan beoordelen terwijl in een parlementair stelsel zoals in Neder
land in theorie het parlement wel de oppermacht heeft, maar in de praktijk 
is het net omgekeerd. Want iedere keer als de Tweede Kamer moet stem
men, dan wordt eigenlijk over twee dingen gestemd: over het wetsvoorstel 
en over de kwestie of het kabinet moet aanblijven of niet. 
Een vrij recent voorbeeld hiervan is de duizend-gulden-wet die onder de 
dreiging van een kabinetscrisis is aangenomen. In het Amerikaanse con
gres zou er geen sprake van zijn geweest dat een dergelijke wet er door 
zou komen, omdat de kabinetskwestie niet aan een wetsontwerp kan 
worden verbonden. Het wetsvoorstel van Nixon om de SST te laten 
bouwen, was een voorstel waaraan hij veel waarde hechtte en waarvoor 
hij alle mogelijke moeite heeft gedaan om het te laten aannemen. Als de 
Verenigde Staten een parlementair stelsel hadden gehad, zou het voorstel 
zeker aangenomen zijn. Een nadeel van de onafhankelijkheid van deze 
twee organen is dat in geval van groot conflict stagnatie kan ontstaan. Als 
president en congres echt volledig niet met elkaar kunnen samenwerken, 
wordt het hele regeringsapparaat lamgelegd. Om een uitweg te vinden uit 
deze problematiek heeft een minderheid van de eerder genoemde Staats
commissie-Cals-Donner een mijns inziens heel creatief en constructief 
voorstel gedaan: een gekozen minister-president (d.w.z. een soort 'presi-
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dent') die het parlement kan ontbinden, maar die ook door het parlement 
ten val kan worden gebracht. In beide gevallen worden dan verkiezingen 
gehouden waarbij een nieuwe minister-president en een nieuw parlement 
gekozen worden, zodat er een uitweg is uit een gestagneerde verhouding 
tussen parlement en kabinet. Dit idee is niet door de commissie aanvaard. 
In plaats hiervan heeft de commissie geopteerd voor het voorstel van de 
zgn. gekozen formateur, die als hij meer dan 50% van de stemmen krijgt 
grote overeenkomst vertoont met de gekozen minister-president. 
Het Amerikaanse congres staat ook sterker dan het Nederlandse parle
ment, omdat de vertegenwoordigers worden gekozen in relatief kleine 
districten, zodat elke afgevaardigde een duidelijke achterban en een 
duidelijke verantwoordelijkheid t.o.v. de achterban heeft, en zich kan 
beroepen op zijn kiezers. Een lid van de Tweede Kamer weet nauwelijks 
wie 'zijn' kiezers zijn. Over het algemeen ben ik van mening dat men de 
politieke kracht, die ontleend wordt aan directe verkiezingen, niet moet 
onderschatten. In de Verenigde Staten is de president machtig, niet alleen 
omdat hij bepaalde bevoegdheden heeft die hem door de grondwet toege
kend zijn, maar ook omdat hij rechtstreeks (hoewel formeel via een 
kiescollege) door het volk gekozen wordt. Ik geloof dan ook dat een geko
zen formateur of minister-president in Nederland heel sterk zou staan. De 
Tweede Kamer zal niet gemakkelijk een minister-president, die recht
st~eeks door het Nederlandse volk gekozen is, naar huis sturen. 

Tenslotte nog een korte opmerking over het referendum. De voor- en 
nadelen hiervan zijn voldoende bekend, maar één aspect, dat in het bij
zonder met de positie van het parlement te maken heeft, moet hier even 
worden genoemd. Meestal wordt het referendum gezien als een middel om 
het parlement te omzeilen, om de kiezers meer en de parlementariërs 
minder macht te geven. Dit betekent een verzwakking van het parlement. 
Anderzijds kan het echter ook een middel zijn dat het parlement kan 
gebruiken tegen bepaalde actiegroepen die zich opwerpen als vertegen
woordigers van de volkswil (of het geweten van het volk). Het zou nuttig 
zijn om tegen de eisen van dergelijke groepen te kunnen zeggen: organiseer 
een referendum en Iaat het Nederlandse volk er een uitspraak over doen. 
De invoering van een referendum houdt dus niet noodzakelijkerwijs een 
verzwakking van het parlement in. 
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André Mommen 

In België hernieuwde belangstelling 
voor Hendrik de Man 

De belangstelling voor Hendrik de Man en diens oeuvre beleeft in de 
Belgische Socialistische Partij en bij een aantal progressieve buitenstaan
ders een hernieuwde belangstelling. Een concrete uitdrukking hiervan was 
het 'Colloquium Hendrik de Man', georganiseerd door de 'Faculté de 
Droit' van de 'Université de Genève', op 18, 19 en 20 juni 1973. De plaats 
van het gebeuren kan verwondering baren. Maar in België zelf was het nog 
niet mogelijk een dergelijk politiek geladen en besmet onderwerp in alle 
rust aan te pakken. Een buitenlandse universiteit leek tactisch haalbaar. 
Te meer daar toevallig de zoon van Jef Rens, vroeger medewerker en 
medestander van Hendrik de Man, aan de Geneefse Universiteit doceert. 

Hendrik de Man kent een renouveau in België. Dit omwille van diverse 
redenen. Redenen die zeer nauw verbonden zijn aan de aard van de 
belangstelling en de politieke motieven van de mensen of de groepen die 

er zich mee bezighouden. 
Een eerste groep is natuurlijk de familie die een rehabilitatie wenst, 
eventueel met of zonder herziening van het proces vlak na de oorlog ge
houden in het kader van de 'repressie' van oorlogsdelicten. Rond de familie 
zelf zit ook nog een kleine groep van oude vrienden en medestanders van 
Hendrik de Man. Hun naam is zeer verbonden met diens denken en 
handelen, zodat hun motieven veelal parallellopen met die van de familie. 
Rehabilitatie van Hendrik de Man zou dan tevens een eigen witwassen in

houden.1 
De bedoelingen van familie en vrienden kunnen we als 'begrijpelijk' 
kwalificeren, zonder er een waarde-oordeel aan te verbinden. Hun actie 
dateert niet van gisteren en het valt sterk te betwijfelen of sommigen ooit 
hun wensen verwezenlijkt zullen zien. 
Niet alle oude vrienden van Hendrik de Man in diens glorietijd willen zich 
openlijk solidariseren met deze actie. Begrijpelijk voor diegenen die hun 
huidige positie daardoor gecompromitteerd zouden zien. Onder hen kun
nen we heel wat vooraanstaanden in de Belgische politieke en wetenschap

pelijke kringen noteren. 
Dit alles om te schetsen dat de naam Hendrik de Man nog steeds een taboe 

is. 
Een tweede groep wil die taboesfeer doorbreken, niet zozeer omwille van 
duidelijke politieke motieven, doch eerder om Hendrik de Man in zijn 
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historische en sociale context te situeren. Kortom, om hem een plaats te 
geven in de geschiedenis. Deze geschiedschrijving is inmiddels, zoals in 
Nederland door de werken van dr. L. de Jong, op gang gekomen. 2 Een 
gedesinteresseerd streven teneinde de jongste geschiedenis op een ob
jectieve en wetenschappelijke wijze vast te leggen, iets wat, gezien de 
Belgische verhoudingen, heel wat weerstanden heeft te overwinnen. De 
Belgische verhoudingen na de tweede wereldoorlog zijn veel scherper dan 
in Nederland getekend door de tegenstellingen tussen collaboratie en ver
zet (tussen 'zwart' en 'wit'). 
Het colloquium te Genève stond dan ook in het teken van het verhelderen 
van het leven en denken van de figuur Hendrik de Man en het doorbreken 
van de taboesfeer. Maar behalve de hierboven vermelde twee groepen, aan 
de ene kant de bewonderaars en familie en aan de andere de geschiedschrij
vers, is er een diffuse en kleine groep van intellectuelen in en rond de 
Belgische Socialistische Partij bezig uit de werken van Hendrik de Man 
inspiratie te putten voor het praktisch handelen, iets wat impliceert dat zij 
bij Hendrik de Man de bouwstoffen zoeken voor een theorie om het eigen 
politiek streven te funderen. Deze groep is erg onduidelijk omdat zij aan
leunt bij de hierboven geciteerde kringen. Enerzijds krijgt zij steun van de 
oude 'demanisten' (die tot nu toe geen voet aan de grond kregen) en ander
zijds leunt ze aan bij het wetenschappelijk onderzoek dat bezig is. 3 Deze 
groep is echter wel het interessantste daar het altijd de moeite loont om 
na te gaan in hoeverre de sociaal-democratie haar streven in een theore
tisch kader tracht te plaatsen. Verder kan het ook verhelderend zijn 
waarom men dan precies bij een overigens omstreden figuur als Hendrik 
de Man te rade gaat. 
We hoeven Hendrik de Man en diens ideeënwinkel niet meer uitvoerig te 
presenteren. In de Nederlandse sociaal-democratie van de dertiger jaren 
vonden zijn ideeën in een bepaalde vorm een ruime weerklank, niet alleen 
bij een Henriëtte Roland Holst, doch ook bij een Willem Banning, de 
geestelijke vader van de na-oorlogse Partij van de Arbeid. 4 

Vooral het plan-socialisme, dat in 1935 door de SOAP gelanceerd werd, 
betekende de ideologische voorloper voor de sociaal-economische visie 
van de na-oorlogse PvdA. Dr. Fr. de Jong Edz. noemt het plan 'een stout
moedige doorbreking van het aanpassingssysteem der regering'. 5 Hierme
de is het plan-socialisme goed gedefinieerd: het was in feite het politieke 
antwoord van de sociaal-democratie op de deflatiepolitiek van de crisis
regeringen in Europa. Het was ook een omvattend plan om op basis hier
van te gaan regeren. Het verschil met de oude praktijk van de sociaal
democratie sprong in het oog: tot dan toe was de sociaal-democratie 
theoretisch en praktisch gespleten in een socialistisch perspectief (theorie) 
en een dagelijkse hervormingspolitiek, wat tot uitdrukking kwam in 
'eisenprogramma's' bij de verkiezingen. Tijdens de crisistijd waren deze 
concrete eisen en hervormingen onvoldoende, daar het hele kapitalistisch 
stelsel in diepe crisis verzonken was en het fascisme zowel aan de grens 
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als in eigen land op de loer lag. Theoretisch en praktisch leverde Hendrik 
de Man dus een 'derde weg': het verwerpen van de kapitalistische maat
schappij in het toenmalige functioneren (of disfunctioneren) en van het re
volutionaire alternatief (het communisme). Het plan-socialisme impliceer
de een diep ingrijpen in het sociaal-economisch leven van het kapitalisme, 
plus het aanbrengen van de nodige politieke structuurhervormingen. Dit 
liep bij De Man uit op een 'sterke staat'. 
Wat dat laatste betreft, hebben de sociaal-democraten in de diverse landen 
weinig gevoeld voor een autoritair systeem en geweigerd De Man op dit 
pad te volgen. De geschiedenis heeft de juistheid van dit standpunt later 
bevestigd. Een sterke en corporatieve staat, voorgestaan door Hendrik de 
Man, is de negatie van de socialistische gedachte. 
Het mag ook typerend genoemd worden dat Hendrik de Man in België 
na verloop van tijd weerklank en gedeeltelijk ook steun ontving van 
burgerlijke, en wat erger was, fascistoïde en reactionaire kringen. Een een
heictsfront tussen socialisten en reactionairen tegen de burgerlijke parle
mentaire democratie kon alleen maar de weg banen naar het 'verraad' na 
de nederlaag in 1940, iets wat dan het lot is geworden van Hendrik de Man 
en enkele van zijn medestanders. 

Het is duidelijk dat deze aspecten van het 'demanisme' onverbrekelijk ver
bonden zijn met de politieke en praktische implicaties van zijn theoretische 
concepties over het socialisme zelf, ook al moeten we dit alles duidelijk 

situeren in zijn tijdskader. 
Indien we nu terugkeren naar de Belgische situatie van de laatste jaren, 
dan constateren we dat diegenen die hun inspiratie putten uit de vernieu
wing in de Belgische politiek, veel minder aandacht hebben voor deze 
'negatieve' factoren in het denken van Hendrik de Man. Ten onrechte, 

menen we. 

De Belgische sociaal-democratie verkeert in een diepe crisis, ook al wordt 
dit weggerationaliseerd in de politieke uitspraken. Een crisissituatie mag 
men niet negatief waarderen, want uit de crisis zelf ontstaat vaak een 
heroriëntatie. De PvdA beleefde in de zestiger jaren een duidelijk 'in
zinking', als gevolg van het einde van de roomsrode coalities o.I. v. dr. W. 
Drees en na de val van het kortstondige experiment onder Cals (de zoge
naamde nacht van Schmelzer). De crisis in de BSP is echter van een ander 
type. De PvdA en de BSP hebben beide te maken met de 'verzuiling'. Het 
zou verkeerd zijn het socialisme zelf te zien als een 'zuil' (wat verkeerdelijk 
en omwille van politieke n_10tieven door de confessionele politici of burger
lijke democraten beweerd wordt), daar het socialisme een theoretisch 
instrument is voor het praktisch handelen en het streven naar een andere 
maatschappij-ordening, iets wat men van de confessie als richtsnoer voor 
politiek handelen bezwaarlijk kan volhouden. Zowel in België als in 
Nederland kent men de 'verzuiling', in de betekenis van de 'confessionele' 
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politiek, wat impliceert vaagheid en het samenklitten van alle klassen en 
groepen in één 'partij'. 
De situatie waarin de BSP verkeert is echter anders. De PvdA heeft de 
korte inzinking overwonnen en is er blijkbaar in geslaagd het confessionele 
centrum te doorbreken. De BSP blijft, na een spectaculaire terugslag, 
stagneren en slaagt er niet in, ondanks de oproepen tot progressieve front
vorming van oud-partijvoorzitter Léo Collard6

, effectief te komen tot een 
polarisatie en het uitsplitsen van de arbeidersorganisaties (bij voorbeeld 
via het stadium van het 'zich neutraal verklaren') uit de Christelijke Volks
Partij (CVP), of tot een politiek antwoord op de rechtse nationalistische 
partijen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. 
Tijdens de verkiezingen na de grote massastaking van 1960-1961 tegen de 
bezuinigingspolitiek van de liberaal-katholieke coalitie behaalde de BSP 
nog meer dan 37%. Samen met de communisten betekende dat meer dan 
40% duidelijk linkse kiezers. Tijdens de verkiezingen van 1965 viel de 
kiesaanhang van de BSP beneden de 30%. Tot vandaag is dit percentage, 
met telkens een lichte daling, gestabiliseerd rond 27 (de communisten 
profiteerden niet van deze teruggang). Deze teruggang in de kiesaanhang 
is echter maar een verschijnsel dat een analyse vergt. 
Een belangrijke factor is van sociologische en economische aard. Zo is er 
de economische aftakeling van Wallonië, waar de BSP traditioneel stevig 
verankerd was in de arbeidersklasse. Deze teruggang ging gepaard met een 
relatieve en zelfs absolute bevolkingsdaling in dat deel van België en van 
de andere kant een toename van de industrialisatie van het Vlaamse deel, 
daar waar de katholieke invloed het grootste was. Het merkwaardige feit 
deed zich voor dat de industrialisatie van Vlaanderen gepaard ging met een 
voortdurende stijging van het ledenbestand van de katholieke vakbeweging 
(ACV), zodat in de zestiger jaren de socialistische vakbeweging in aanhang 
overvleugeld werd. De BSP en het ABVV bleken dus niet in staat de ver
zuiling te doorbreken. 
Deze trend gaf in de zestiger jaren aanleiding tot uitvoerige discussies over 
het 'travaillisme' .7 In het woord 'travaillisme' herkent men duidelijk het 
verzamelen van alle mensen die van hun arbeid moeten leven (Ioonaf
hankelijken) en in zekere zin ook een stukje ideologie van het Plan van 
de Arbeid uit de dertiger jaren. Travaillisme betekent dat er wezenlijk 
andere prioriteiten gesteld worden, doch die kunnen pas gesteld worden 
indien er in het land zelf een massabasis voorhanden is om die maatregelen 
door te drukken. Die kan men pas realiseren bij het verenigen van alle 
loonafhankelijken in één politiek verband, zij het een partij of een federatie 
of front. 
In dat opzicht sluit deze gedachtengang aan bij de tactiek voorgestaan door 
Hendrik de Man in de dertiger jaren.8 Maar de naam Hendrik de Man 
wordt slechts zijdelings genoemd, niet als de inspirator of de ideoloog, doch 
eerder om de analogie aan te tonen of om de gedachten te preciseren. 
Het travaiilisme is echter in de BSP meer een discussiepunt geweest dan 
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een richtsnoer voor praktisch politiek handelen en het realiseren van het 
travaillisme zelf. Nergens werd de lijn (en de etappes) uitgestippeld. Het 
travaillisme was meer een afspiegeling van een stuk feitelijkheid, namelijk 
het aangaan van een regeringsalliantie tussen katholieken en socialisten 
in de regering-Spaak-Lefèvre (1961-65), doch deze regering was niet ge
vormd op basis van een 'travaillistisch' politiek basisakkoord. Integendeel. 
Zowel rechtse als progressieve katholieken regeerden mee. Een omvattend 
travaillistisch programma was ook al niet aanwezig. 
Het travaillisme was dus een theoretische discussie die een ander stuk 
praktijk moest dekken. 
De enige consistentie die wel aanwezig was, vormde de permanente samen
werking tussen de twee grote vakbondsorganisaties: ABVV en ACV 
(gemeenschappelijk vakbondsfront), maar dit was een tactische en prakti
sche alliantie, geen stap naar federatievorming en organisatorische en prin
cipiële eenmaking. Binnen de socialistische vakbeweging zelf leefde trou
wens verscheidenheid in inzicht en principes. De Luikse vakbeweging rond 
André Renard leunde aan bij het voeren van een onafhankelijke ('syndica
listische politiek') actie in antikapitalistische zin, wat tot uitdrukking kwam 
in de ABVV -congressen van 1954 en 1956. Het doel moest zijn het nationa
liseren en onder gemeenschapsbeheer brengen van de grote 'holdings' 
(financiële groepen die ondernemingen via de aandelen controleren). Met 
een beetje goede wil kan men er een onderdeel van het plan van Hendrik 
de Man in zien. Maar een concrete uitvoering van die visie is nooit verder 
gekomen dan de congresstukken. Deze visie is wel blijven voortleven, 
zeker toen in de zestiger jaren deze antikapitalistische hervormingspolitiek 
ideologische illustratie verkreeg door theoretici zoals André Gorz. 9 Verge
ten we niet dat dit reformisme met een 'revolutionaire inhoud' gepaard ging 
met een oriëntatie op het gebied van arbeiderszelfbeheer en dat concreet 
materiaal verzameld kon worden in Zuid-Slavië, een situatie die ook in 
Nederlandse vakbondskringen te constateren viel. 10

• Deze radicalisatie 
van de Belgische vakbeweging, samen met het uitbreken van de grote 
politieke staking van 1960-1961 11

, leidde binnen de BSP tot een politieke 
crisis die als uitvloeisel had een links radicale afsplitsing van de groep die 
zich verzameld had rond het tijdschrift La Gauche12

• Typerend is dus het 
verschil met de Nederlandse situatie waar bij de PSP afsplitsing plaatsvond 
tijdens de koude oorlog en omwille van heel andere motieven. De ophef
fing van het sociaal-democratisch centrum in de PvdA had geen gevolgen. 

Globaal genomen zijn dit omstandigheden en voorwaarden waarin een 
zekere hernieuwde belangstelling voor Hendrik de Man te noteren valt. 
Hoe moeten we deze renouveau nu interpreteren? Vooreerst stipten we 
al aan dat er een aantal concrete aangrijpingspunten zijn die zouden kun
nen doen besluiten dat de ideeën van Hendrik de Man 'stilzwijgend' een 
stuk realisatie hebben gevonden ofwel nog steeds een politieke actualiteit 
bezitten. Maar dan zou men met evenveel recht kunnen besluiten dat de 
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PvdA met nog meer invloeden van het denken van Hendrik de Man belast 
is. Hier moeten we een onderscheid maken tussen het oeuvre van Hendrik 
de Man, dus diens ideeën en opvattingen, en het feit dat hij de vertolker 
was van een antwoord op een concrete politieke kwestie, de economische 
depressie van de dertiger jaren. Met evenveel recht zou J. M. Keynes dan 
ook beschouwd kunnen worden als de inspirator van de PvdA. 
Plaatst men alles in zijn context dan ontdekt men snel waarom er in 
Nederland geen behoefte is aan een 'terug naar De Man', noch naar een 
'terug naar het religieus socialisme'. De specifieke Belgische verhoudingen 
van het ogenblik in aanmerking genomen, is die enige mate van belangstel
ling voor de ideeën van Hendrik de Man in bepaalde kringen beter te 
verklaren. 
Indien we constateren dat ten eerste de linkse (marxistisch geïnspireerde) 
oppositie uit de BSP verdwenen is, ten tweede de linkse vakbondsoppositie 
doodgelopen is en de discussies over de boeken van Gorz weinig praktische 
invloed hebben gehad en dat ten derde de travaillistische illusies enkel 
maar discussiestof in de voorwaardelijke wijs hebben geleverd, dan is het 
duidelijk dat enkel maar het op gang brengen van de discussies over een 
'progressieve frontvorming' meer inhoud konden verschaffen en een 
politiek perspectief openen om op politieke basis de confessionele progres
sieven met de socialisten te verenigen. Het openen van die discussie leidde 
o.a. tot het oprichten van een tijdschrift als De nieuwe Maand, met vooral 
katholieke intellectuelen en enkele socialistische medewerkers. Dit gaf 
anderzijds aanleiding tot het herontdekken van een figuur als Hendrik de 
Man, te meer daar diens socialisme op psychologische basis gevestigd is 
en de 'culturele aspecten' bij hem zeer zwaar wegen. Binnen de Belgische 
verhoudingen, met het voortdurend kleinzielig gekibbel over taaltoestan
den, over de kleur van de klauwen van de Vlaamse leeuw, de katholieke 
school e.d., is de culturele sector, vooral in katholiek geïnspireerde milieus 
uit de middenklasse (intellectuelen) een dankbare kapstok om zich te 
verçliepen in de sociale aspecten. Het feit dat men dan tot een identificatie 
komt van 'Vlaamse strijd' met 'sociale strijd' is maar een kleine stap. 
Vandaar dat juist in die nieuwe milieus de aandacht voor Hendrik de Man 
stijgende is. Een extra impuls vormt dan het feit dat Hendrik de Man aan 
de intellectuelen (de 'elite') een glansrol toebedeelt in zijn maatschap
pelijke ordening. Wat dat betreft staan we dan niet meer zo ver af van de 
filosofie van Herbert Marcuseen het 'kritisch vermogen' van filosofen uit 
de Frankfurter Schule. Op die manier is het dan ook te verklaren dat er 
bij het onderzoek naar het denken van Hendrik de Man verwoede, maar 
tot nu toe nutteloze, pogingen zijn ondernomen om Hendrik de Man te 
plaatsen in een relatie met de oorsprong van de Frankfurter Schule, vooral 
in de tijd toen H. de Man zelf nog te Frankfurt leefde op het einde der 
twintiger jaren. 13 Dit zoeken naar theoretische alternatieven voor het 
socialisme gebeurt dus duidelijk in oppositie tegen de historische tendensen 
in de BSP van na de oorlog (linkse oppositie, travaillisme, etc.), daar hier 
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het 'socialistisch' (dus het arbeiderskarakter van de SP) in vraag wordt 
gesteld en sluit ogenschijnlijk aan bij de algemene discussie over de 'pro
gressistische frontvorming', gelanceerd door Léo Collard. De politieke 
motieven en accenten liggen hier duidelijk anders. Collard bedoelde 
hiermede het zoeken naar een weg naar een 'andere maatschappij'. Bij 
Hendrik de Man zoekt men tevergeefs naar een 'andere maatschappij'. Het 
is dezelfde maatschappij, doch dan een autoritaire ordening die het zelfbe
heer niet kent en de bevolking uitsplitst in twee soorten burgers, de 'elite' 
en de 'werkende massa'. 
Waar de moderne 'demanisten' wel op inhaken, is het feit dat de BSP, en 
het socialisme tout court, in zijn huidige conceptie de intellectuelen en de 
loonafhankelijke 'elites' afstoot, iets wat Hendrik de Man ook al consta
teerde, en dat, wil men tot een parlementaire en stabiele meerderheid 
geraken voor een progressieve politiek, zeker alles in het werk gesteld moet 
worden om deze groepen te overtuigen toe te treden. Het adequate 
antwoord zou dan zijn ideologische ballast uit te werpen. Of dit concreet 
zal gebeuren binnen de BSP is nog maar zeer de vraag. Er hebben sinds 
de vijftiger jaren steeds discussies op de agenda gestaan, dit teneinde de 
oude principeverklaring, daterend van het congres van Quaregnon (1894), 
aan te passen aan de praktijk van vandaag, echter zonder dat men in al 
die jaren een stap vorderde. Het programma van Bad-Godesberg (1959) 
van de SPD en het nieuwe programma van de PvdA hebben wel discussies 
geopend. De BSP heeft wat dat betreft weer doctrinaire punten op de 
agenda staan, doch alles laat voorzien dat men liever het oude document 
van Quaregnon wil handhaven. De meningen liggen te verdeeld. 14 

Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat de belangstelling voor Hendrik 
de Man op basis van politieke motieven eerder weinig toekomst heeft. De 
figuur zelf is te compromitterend, ook vandaag nog. Zijn theorieën zijn 
niet zo glashelder en bieden op dit ogenblik nog maar weinig werkelijk
heidswaarde. Op het gebied van de sociaal-psychologie is hij zeker voor
bijgestreefd. Wat het plan-socialisme betreft zijn de accenten vandaag 
duidelijk anders komen te liggen: de maatschappij verkeert niet in een 
economische crisissituatie, doch veel meer in allerhande politieke, sociale 
en ecologische toestanden die zeker door planmatig ageren, maar vooral 
door zelfbeheer en decentralisatie te lijf gegaan moeten worden. De 
huidige problematiek is mondiaal en niet meer nationaal zoals bij Hendrik 
de Man. Een culturele tegenbeweging, volgens het concept van Hendrik 
de Man, zou vandaag alleen scout-achtig of infantiel gevonden worden. 
Wat dat betreft, liggen de accenten nu totaal anders, en wel op democrati
sering van het onderwijs, de werkende jongeren, collectieve voorzienin
gen, zelfbeheer in de onderneming, aanpakken van de multinationale con
cerns, de derde wereld. 
Een eenzijdig en on-kritisch beroep op recepten uit de boeken van Hendrik 
de Man, getuigt, in dat kader gezien, van zeer weinig werkelijkheidszin 
en politiek onvermogen om de problemen van dit ogenblik aan te pakken. 
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We zouden dus kunnen stellen dat het hier om een voorbijgaande belang
stelling gaat, zoals men ook een tijdlang druk heeft gedaan over Marcuse. 
Deze totaalindruk werd ook geleverd door het verloop en de inhoud van 
het colloquium Hendrik de Man te Genève: de bedoeling was een eerste 
opening te maken voor een serene discussie en studie in de toekomst; het 
eindigde tenslotte met een soort vermoeidheid en de ervaring dat het 
onderwerp en hoofdstuk Hendrik de Man uitputtend behandeld was. 
Zeker voor wat de inhoud van zijn denken betreft. Iets waarvoor geen col
loquium hoefde gehouden te worden, want deze slotindruk kon men op
doen uit de, overigens uitstekende, studie van Peter Dodge over Hendrik 
de Man. 15 Alleen blijkt hieruit dat men in België met de Engelse taal 
moeite heeft en men derhalve de discussie liever nog eens dunnetjes 
overdoet. 

I. Ook al hebben sommigen blijkbaar niet zoveel nadeel ondervonden van het oorlogs
verleden, daar ze in goeden doen zijn geraakt, zoals bij voorbeeld Maurits Naessens, 
directeur-generaal van de Banque de Pariset des Pays-Bas in Antwerpen. 

2. Gerard-Libois, J. et Gotovitch, J., L'An 40. La Belgique occupée, Crisp, Brussel s.d. 
3. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het boekje van Mieke Claeys-Van Haegendoren, 

Hendrik de Man. Biografie, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-Utrecht, 1972. 
4. Ruitenbeek, dr. H. M., Het ontstaan van de Partij van de Arbeid; maatschappelijke 

vraagstukken. Publikaties van de Dr. Wiardi Beekman Stichting, Arbeiderspers, Am
sterdam, 1955. 

5. In 'Om de plaats van de Arbeid', geciteerd door Van Hulst, H. Pleysier, A. en Scheffer, 
A., in Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de SDAP van 1880-1940, 
Kruseman, Den Haag, 1969, p. 273. 

6. Collard L., Front van de progressisten & crisis van de democratie; uitgave SV Links, Fonds 
Lievin Depauw, 1973. Boekje heeft een voorwoord van François Mitterand, de leider 
van de Franse socialistische partij. De Franse socialisten trokken samen met de PCF op 
tijdens de laatste parlementsverkiezingen. Collard richt zich echter tot de katholieke 
progressieven en niet tot de communisten. 

7. Hancké, L., Travaillisme? De toekomst der arbeidersbeweging in België, Ontwikkeling, 
Antwerpen; Reinaert, Brussel, 1968. 

8. Hancké, L., o.c. Zie interview met Walter Debrock, p. 29 e.v. 
9. Gorz, A., Het moeilijke socialisme, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1968. 

Gorz, A., Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Editions du Seuil, Parijs, 1964. 
10. Broekmeyer, M. en Cornelissen, I., Arbeidersraad of ondernemersstaat. Macht en 

machtsstrijd in Nederland en in Joegoslavië, Van Gennep, Amsterdam, 1969. 
'Baas in eigen bedrijf', in Interlinks, 8, juni 1970. 

11. Deprez, R., La grande grève (décembre 1960-janvier 1961). Sonorigine, son déroulement, 
ses leçons, éditions de la Pondation J. Jacquemotte, Brussel, 1963. 

12. Sacré, Y., Het conflict tussen de BSP en de tendensbladen 'Links' en 'La Gauche' 
(1964-1965), Brussel, Emile Vandervelde-Instituut, 1971. 

Liebman, M., 'The crisis of Belgian social-democracy', in The socialist register, 1966, p. 
44-65. 

13. Claeys-Van Haegendoren, M., o.c., p. 138-139. 
14. De ideeën van André Gorzen de tendens van de antikapitalistische structuurveranderin

gen leven nog voort in het ABVV en in de jongerengroepen van de BSP. Zie Pour un 
Renouveau du socialisme démocratique. Document de travail en vue du Congrès Doctrina! 
du PSB, Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, octobre 1972. 

15. Dodge, P., Beyond Marxism: The faithand Works of Hendrik de Man, Martinus Nijhoff, 
Den Haag, 1966. 
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J. in 't Veld 

Indrukken van een conferentie over 
milieu en maatschappij 

Op 17 en 18 mei was er in het conferentie-oord Woudschoten een door 
de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging georgani
seerde conferentie, gewijd aan het thema 'Milieu en maatschappij'. 
Als sterk geïnteresseerde in de problematiek, welke ten grondslag ligt aan 
het rapport van de Club van Rome, heb ik een actief aandeel genomen 
aan de beraadslagingen, o.a. door ook mijnerzijds een paper te fourneren, 
hetwelk ik als titel meegaf 'Eisen van een op de toekomst gericht beleid'. 
In dit paper, een samenvatting van het laatste hoofdstuk van mijn pas 
verschenen boek 'Ons staatsbestuur in een stroomversnelling', gaf ik een 
overzicht van wat in allerlei opzichten nu reeds gedaan kan en dus moet 
worden om een catastrofe in de toekomst te voorkomen. Daaraan knoopte 
ik een beschouwing vast over de invloed, die daarvan naar alle waarschijn
lijkheid zou uitgaan op de maatschappelijke verhoudingen en het cultureel

geestelijke klimaat. 
De deelnemers aan de conferentie behoorden in overgrote meerderheid 
tot wat ik wel noemen mag de jongere generatie. Ik was daarom zeer 
benieuwd naar een confrontatie van twee generaties, die bijna een halve 
eeuw uit elkaar liggen. Ikzelf, nog stammende uit de negentiende eeuw, 
die, na twee wereldoorlogen en de moeilijke tijd daartussen te hebben 
doorgemaakt, mocht meewerken aan de wederopbouw na de tweede 
wereldoorlog; daartegenover vele jongeren, die nauwelijks persoonlijke 
herinnering hebben aan deze laatste oorlog. 
Ik moet zeggen: het is mij erg meegevallen. Er was een sterke neiging om 
tot wederzijds begrip te komen en samen te zoeken naar een oplossing voor 
de problemen, die voor ons oprijzen. 

Het meeste moeite had ik met de stroming, die zich presenteert als 'kriti
sche sociologie'. Een korte samenvatting van de in deze kring levende op
vattingen was te vinden in een paper van prof. Hoefnagels. De kern van 
zijn betoog lijkt mij te liggen in de zin: 'Is een ordening, die de 'Club van 
Rome problematiek' wel moet doen ontstaan, niet een aanfluiting van de 
menselijke rede?' Wij mogen de huidige maatschappij daarom niet zien als 
een eenvoudigweg te accepteren feit. De kritische sociologie wil voorop
gaan bij het zoeken van een antwoord op de uitdaging van onze tijd: hoe 
kunnen wij komen tot een maatschappij, waarin vrije mensen samen weten 
te verhinderen, dat uit hun handelen gevolgen voortvloeien, die allen niet 
anders kunnen dan betreuren. 
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Nu kan men tegen een dergelijke kritische opstelling moeilijk bezwaar heb
ben. Evenmin tegen een bestudering van de geschiedenis van het maat
schappelijk leven om te zien wat deze te Ieren heeft over de problemen, 
die het samenleven van vrije mensen stelt. Wie streeft naar een verandering 
van de maatschappij moet stellig inzicht hebben in de gebreken, welke de 
huidige maatschappelijke orde aankleven, en dient althans enig denkbeeld 
te hebben van waarop men wil aansturen. In dit opzicht kunnen de studies 
van de kritische sociologie ongetwijfeld van nut zijn. Maar over de weg, 
die leiden kan naar deze nieuwe maatschappij, wordt ons weinig concreets 
geboden. Geconstateerd wordt slechts, dat onze maatschappij steeds 
verder in haar ongerijmdheden verstrikt raakt. Systematische kennis op 
basis van de studies van de kritische sociologie zal ons dan verder moeten 
helpen om het juiste antwoord te vinden op de uitdaging van onze tijd. 
Er steekt in dit soort redeneringen toch wel een flink stuk utopisme, dat 
ik ook in andere papers tegenkwam. Eerst een beeld vormen van een 
maatschappij, waarvan de ordening het mogelijk maakt, dat de mensen 
zich ermee solidair kunnen voelen en zich ervoor als hun maatschappij 
verantwoordelijk weten. En dan blijkbaar trachten de geesten dusdanig te 
beïnvloeden, dat men, gegrepen door dit ideaal, zich voor de verwezen
lijking daarvan gaat inzetten. 
Een beroep op Marx doet in dit verband nogal vreemd aan. Er zijn natuur
lijk bij Marx, zo goed als in de Bijbel, wel teksten te vinden, waarop men 
zich beroepen kan. Maar de hele gedachtengang is principieel tegengesteld 
aan die van het Marxisme en met name het onderdeel, dat wij aanduiden 
met historisch-materialisme oftewel historisch-economische maatschap
pijbeschouwing. Marx heeft de utopisten op zijn felst bestreden en daarte
genover een theorie opgebouwd, die z.i. veel meer wetenschappelijk 
verantwoord was. 
In het kort komt zijn theorie hierop neer: het is de ontwikkeling van de 
produktiekrachten, die de maatschappij in beweging zet; daaruit vloeien 
de economische verhoudingen voort en die beïnvloeden weer het bewust
zijn van de mensen. Het lijkt mij, dat dit in grote lijnen nog altijd opgaat. 
De verklaring ligt hierin, dat de exacte wetenschappen, die de basis vormen 
van de technologische ontwikkeling, minder door traditie gehinderd 
worden dan de sociale wetenschappen en vooral levens- en geloofso
vertuigingen en politieke opvattingen. Daardoor komt de verandering in 
het menselijk bewustzijn altijd wat achteraan (cultural lag, Ogburn). Dit 
heeft Marx zelf blijkbaar niet voldoende in het oog gehouden. De strijd
baarheid van de arbeidersklasse, althans in de kapitalistische wereld, is 
door hem overschat. Toen het kapitalisme in staat bleek het bestaansmini
mum geleidelijk op te voeren en de voorspelde 'Verelendung' uitbleef, ging 
de strijd zich steeds meer toespitsen op verdere verbeteringen binnen het 
kapitalistische systeem. De voortgaande technologische ontwikkeling 
bood daartoe de mogelijkheid. Economische groei en daarmede gepaard 
gaande stijging van de welvaart die een steeds rijker voorziening met 
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materiële goederen mogelijk maakte, werd aldus het ideaal ook van de ar

beidersklasse. 
Het is daarom wat goedkoop alle schuld van de milieuvervuiling en het 
te wild omspringen met onze grondstoffenvoorraden geheel op de rug van 
het kapitalistische winststreven te schuiven. In een inleidend paper wijst 
E. Tellegen er terecht op, dat communistische landen, welker maatschap
pelijk stelsel door het denken van Marx is beïnvloed, zich tevens ten doel 
stellen de prestaties van het kapitalisme op het gebied van de warenpro
duktie te evenaren of zelfs te overtreffen. Ook daar dus economische groei 
en welvaartsstijging richtinggevend voor het regeringsbeleid. Met het ge
volg, dat men ook daar zich gesteld ziet voor de noodzaak de strijd aan 
te binden tegen lucht- en waterverontreiniging. Waarbij beseft wordt, dat 
het mondiale karakter van het probleem internationale samenwerking 
nodig maakt. Alleen de wenselijkheid om wat zuiniger om te springen met 
de grondstoffenvoorraden spreekt de Russen nog niet zo sterk aan. Waar
schijnlijk houdt dit verband met de uitgestrektheid van het gebied en de 
rijke voorraden, welke dit bevat. Het dichtstbij ligt ook voor Rusland 
dreigende schaarste aan aardolie. Daarom wordt al wel gedacht aan de 
bouw van kernenergiecentrales, waarbij men komt voor dezelfde proble
men, die ons hier bezighouden. 
Het behoeft overigens geen betoog, dat in een dicht bevolkt land als het 
onze vooral het vraagstuk van de milieu-aantasting veel meer zorgen baart 
dan in een groot land als Rusland. Lucht-, water- en bodemverontreiniging 
en geluidshinder vormen voor velen reeds een ondraaglijke belasting. Onze 
drinkwatervoorziening wordt ernstig bedreigd; de Rijn wordt steeds vuiler; 
ook voor de Maas wordt gevreesd; in sommige delen van het land begint 
de voorraad grondwater uitgeput te raken. De toenemende verkeersdrukte 
roept spanningen op. Dit zijn dan nog maar de narigheden, die direct zicht
baar zijn en dus vrijwel iedereen aanspreken. Maar er zijn ook dreigingen, 
die eerst op langere termijn voelbaar worden, zoals de vervuiling van de 
oceanen, metaal- en andere persistente verbindingen, die het leven van 
vissen, vogels en zoogdieren in gevaar brengen; eventuele gevolgen van 
de uitlaatgassen van supersonische vliegtuigen; klimatologische verande
ringen als gevolg van een hogere concentratie van kooldioxyde en vaste 
deeltjes in de atmosfeer; de ophoping van persistente pesticiden en her
biciden in de natuurlijke keten. 

Kan men nu in ernst bepleiten deze ontwikkeling maar op haar beloop te 
laten, totdat het inzicht is gerijpt, dat een grondige verandering van het 
maatschappelijk stelsel nodig is om deze problemen op te lossen? Het zou 
iets weg hebben van de 'Verelendungstheorie' in een nieuwe vorm. Maar 
de bewoners van Rijnmond willen onmiddellijk van stank, smog en gevaren 
bevrijd worden. Geluidshinder kan zó irriteren, dat men op korte termijn 
maatregelen wil. Onze drinkwatervoorziening mag onder geen beding in 
gevaar komen. En als men niet nu al begint maatregelen te nemen tegen 
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dreigingen van mondiaal karakter, die eerst op langere termijn merkbaar 
worden, kon het wel eens te laat zijn. 
Er valt dus niet te ontkomen aan het nu reeds treffen van maatregelen, 
die noodzakelijkerwijs een technisch-pragmatisch karakter dragen. Bete
kent dit nu, zoals in één der papers werd gesuggereerd, dat men daarmede 
aanvaardt een vasthouden aan het bestaande maatschappelijk stelsel? Het 
hoeft bepaald niet, ai moet ik wei erkennen, dat er een gevaar is, dat het 
kapitalistische stelsel, door de uitdaging behoorlijk op te vangen en in het 
systeem te verwerken, versterkt uit de strijd te voorschijn kan komen. Het 
zal er dan immers op kunnen wijzen, dat het tegen alle moeilijkheden 
bestand is en genoeg soepelheid bezit om zich steeds weer te vernieuwen. 
Deze mogelijkheid berust echter op de veronderstelling, dat de massa zich 
even passief blijft opstellen tegenover wijzigingen, die het wezen van het 
kapitalisme raken, ais in het verleden het geval was. En dat valt nu juist 
te betwijfelen. 
Tot dusver ging het alles zo lekker. Een vrij regelmatige stijging van de 
reële lonen met 2,5 à 3% per jaar en daardoor steeds rijkere voorziening 
met materiële goederen (radio, televisie, bromfiets, auto, zonnevluchten). 
Deze ontwikkeling dreigt nu echter te worden afgeremd. Het scheppen en 
handhaven van een leefbaar klimaat zal grote sommen vergen. Ais gevolg 
daarvan zullen de zgn. collectieve voorzieningen op een steeds groter deel 
van het nationaai inkomen beslag gaan leggen. Dit zal slechts mogelijk zijn 
ten koste van de groei van de particuliere consumptie, hetgeen tot gevolg 
heeft, dat de industriële expansie wordt afgeremd. Een zelfde effect heeft 
het belasten van de industrie met de kosten van bestrijding van door haar 
veroorzaakte milieuvervuiling. Om haar voortbestaan niet in gevaar te 
brengen, zal aan doorberekening in de prijzen menigmaai niet te ontkomen 
zijn. Nu kan men wel betogen, dat een en ander is op te vangen door 
versterkte industriële groei, maar daarmede wordt de aanslag op de 
beperkte grondstoffenvoorraden nog verhevigd. Nu reeds kijken wij aan 
tegen dreigende olieschaarste en het besef rijst, dat wij ook met onze aard
gas-reserves niet te roekeloos moeten omspringen. 
Een geleidelijke afremming van de groei lijkt daarom onontkoombaar. In 
mijn paper liet ik daarop volgen: Het sociale geweten is nu wel zo ver 
ontwikkeld, dat niet aanvaard zal worden, dat de minst draagkrachtigen 
daarvan de dupe worden. Waarmede het vraagstuk van de inkomens
verdeling levensgroot voor ons oprijst. 

In de discussie over mijn paper bleek men minder gerust op de reacties 
van het sociale geweten. Ik heb toen gewezen op het standpunt van de vak
beweging. Zij is bereid genoegen te nemen met wat minder ruimte voor 
verbetering van de persoonlijke weivaart ten bate van de collectieve voor
zieningen. Daarmede dacht zij ook haar steentje bij te dragen tot bestrij
ding van de inflatie. Maar zij knoopte daaraan vast, dat dit dwingt tot een 
andere verdeling van inkomens, opdat de lasten zo rechtvaardig mogelijk 
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verdeeld worden. Deze principiële stellingsname lijkt mij van grote beteke
nis, al heeft zij dan niet direct tot belangrijke resultaten geleid. Maar het 
vraagstuk is aldus uitdrukkelijk aan de orde gesteld.* 
Verweer is niet uitgebleven, eerst van de zijde van de ondernemers en van 
een deel van het hogere personeel, daarna van de zijde van de VVD. Het 
ziet ernaar uit, dat het begrip 'polarisatie' daardoor aan inhoud gaat win

nen. 
Betrof het tot nu toe in hoofdzaak terreinverkenning, het probleem zou 
binnenkort wel eens heel acuut kunnen worden. Rekening moet immers 
worden gehouden met een forse stijging van de olie- en benzineprijzen en 
misschien ook van de aardgasprijzen. 
De laagst betaalden zullen daarvan het meest te lijden hebben. 
Men kan nu wel redeneren, dat daarvan dan toch een wenselijke beperking 
van het autoverkeer het gevolg zal zijn. Hogere parkeerheffingen kunnen 
daartoe ook bijdragen. Maar een dergelijk systeem komt erop neer, dat 
de lasten voornamelijk komen te drukken op de in financieel opzicht 
zwakste schouders. Het zal daarom als onrechtvaardig worden ervaren; de 
gevoelens van onbehagen zullen worden versterkt. Het alternatief, een 
vergunningenstelsel, waarbij voorrang krijgen zij, die de auto voor hun 
beroep of bedrijf het meest nodig hebben, is evenmin zonder bezwaren. 
De meest bevredigende oplossing zou zijn een zodanige versterking van 
de financiële positie van de minst draagkrachtigen, dat ieder in vrije keuze 
de offers van het gebruik van de auto kan afwegen tegen die van voor
ziening in andere behoeften. Alleen een wijziging in de inkomensverdeling 
kan daarvoor een oplossing brengen. 
Direct hiermede verband houdt uiteraard de verbetering van het openbaar 
vervoer. Maar wij kunnen het probleem ook nog wat ruimer zien. Als het 
auto- en vliegverkeer onder druk komt van de stijging van de benzineprij
zen en daarnaast om redenen van milieubescherming moet worden af
geremd, zal de drang om vakantiegenoegens te zoeken aan verre stranden 
verminderen. Het ligt dan voor de hand om te zien naar mogelijkheden 
voor recreatie dichter in de buurt. Die mogelijkheden zijn er ongetwijfeld, 
vooral op het water (zeilen, zwemmen, hengelen). Schoon water is daar
voor een eerste vereiste. De ongunst van het klimaat kan worden opge
vangen door verwarmde zwembaden, waarbij Nederland bepaald niet 
voorop loopt, en indoorrecreatie. Er ligt hier een grootse taak voor provin
cies en gemeenten, waar nodig in gewestelijk verband, maar die zullen 
daarvoor financieel beter uitgerust moeten worden. Het betekent weer een 
verdere uitbreiding van de collectieve voorzieningen, met alle daaruit 
voortvloeiende consequenties voor het maatschappelijk bestel. 

* Sindsdien heeft het kabinet-Den Uyl het als punt onder de doelstellingen van het regerings

beleid opgenomen. 
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Dat aan internationale samenwerking niet te ontkomen valt, is wel duide
lijk, al ware het slechts, omdat milieuvervuiling zich weinig gelegen laat 
liggen aan nationale grenzen en gewaakt moet worden tegen concurrentie
vervalsing. Het belangrijkste probleem, dat zich hierbij voordoet, is echter 
dat van de verhouding tussen rijke en arme landen. 
Ook op de Woudschotenconferentie heeft dit probleem niet de volle 
aandacht gekregen, die het verdient. Er waren twee papers, die zich 
speciaal bezighielden met de Viëtnamproblemen, en een bijzonder instruc
tief verhaal van mevr. Schenk-Sandbergen over wat zich in China afspeelt. 
Deze papers verdienen ongetwijfeld de volle belangstelling, maar zij zijn 
geconcentreerd op de problematiek van deze landen en raken slechts 
zijdelings de verhouding tussen rijke en arme landen. 
In mijn bijdrage vormde deze verhouding juist het kernprobleem, maar 
in de discussie over mijn paper is dit aspect nauwelijks aan de orde geko
men. 

Toen dr. E. W. Hommes, aan het slot van de bijeenkomst belast met een 
poging om lijnen te trekken naar het beleid t.a.v. de derde wereld, terzake 
een samenvatting had te geven, vond hij dan ook betrekkelijk weinig 
aanknopingspunten in het verhandelde. Dat het toch een zeer boeiende 
uiteenzetting werd,was voornamelijk te danken aan zijn eigen inbreng, al 
kon hij enkele malen met instemming verwijzen naar de uiteenzettingen 
van mevr. Schenk en mij. 
De inleiding van dr. Hommes heeft geen aanleiding gegeven tot ernstig 
meningsverschil. Het meest acuut is het voedselprobleem. De hongers
nood, die thans grote delen van Afrika en Zuidoost-Azië teistert,is geen 
voorbijgaand verschijnsel. Zelfs moet gevreesd worden voor een vererge
ring van de situatie in verband met voortschrijdende erosie en roofbouw 
op het grondwater. Wel is er voor de acute nood een aanwijsbare oorzaak, 
t.w. de lang aanhoudende droogte, maar het bedenkelijke is, dat deze 
landen niet in staat blijken dergelijke rampen behoorlijk op te vangen, bijv. 
door in gunstige tijden voorraden te vormen. De ontwikkelingslanden kun
nen, wat dat betreft, veel leren van communistisch China, waar aan de 
landbouw hoogste prioriteit is toegekend. 
China is uitgegaan van de gezonde gedachte, dat de landbouw de basis zou 
moeten vormen, waarop zich lichte en zware industrie zouden ontwik
kelen. Het gebied ten noorden van de Yangtse-kiang werd gekenmerkt 
door zeer slechte klimatologische omstandigheden. Met een geloof, dat 
bergen kon verzetten, heeft men de zaak aangepakt: beheersing van 
water- en irrigatiewerken door bouw van duizenden kilometers dijk 
en aanleg van honderden waterreservoirs, dammen in rivieren, tegengaan 
van verzilting van de bodem; hele nieuwe gebieden, voorheen als on vrucht
baar beschouwd, zijn in cultuur gebracht; duizenden vierkante kilometers 
grond zijn genivelleerd; langs heuvels zijn terrassen aangelegd; herbebos
sing is op grote schaal ter hand genomen. Het resultaat is, dat China geen 
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hongersnood meer kent. Door voorraadvorming weet men slechte tijden 
op te vangen. Het succes is natuurlijk voor een groot deel toe te schrijven 
aan het maatschappelijk stelsel, waardoor men niet gehinderd werd door 
particuliere grondeigendom. Maar daarnaast toch ook aan het feit, dat 
men bewust aan de landbouw prioriteit heeft toegekend, dit in tegenstelling 
tot Rusland, waar de zware industrie bovenaan de lijst stond. Vandaar 
voedseltekort thans ook in Rusland. Een voordeel van het Chinese systeem 
is ook, dat de grote massa van de boeren er onmiddellijk bij betrokken 
kon worden. Het moest hun wel aanspreken: met vereende krachten 
de natuur te lijf gaan om betere levensvoorwaarden te scheppen. Het kostte 
niet veel moeite om in te zien, dat het om hun eigen zaak ging. Dit is ook 
wat drs. Miedema bedoelde, toen hij in het meinummer vanS & D schreef: 
'Ontwikkeling heeft te maken met al die miljoenen gewone mensen, in wier 
leven schijnbaar weinig gebeurt, en die daarom misschien wel beducht zijn 
voor te snelle veranderingen. Hen in het middelpunt van de ontwikkelings
strategie te plaatsen is mogelijk de beste garantie, dat die ontwikkeling niet 
op een krampachtige, kunstmatige, grote-projecten-achtige manier wordt 
aangepakt, maar op een wijze, die in harmonie is met de eigen cultuur en 
sociale structuur' (t.a.p. p. 23i). In China heeft men dit begrepen, al ver
hinderde dit niet waarlijk grote werken aan te pakken. Maar altijd werd 
de bevolking zelf erbij betrokken en werd haar duidelijk gemaakt, wat voor 
haar op het spel stond. Het charismatisch leiderschap van Mao was daarbij 
een grote steun. 

Een tiental jaren geleden hadden wij nog hoop, dat India op democratische 
basis ten minste dezelfde resultaten zou kunnen bereiken als communis
tisch China. Wij moeten helaas constateren, dat India de wedstrijd verlo
ren heeft. En Indonesië staat er bepaald niet beter voor. Niettegenstaande 
alle hulp van buiten, blijft het sukkelen. Te veel van de hulp aan ontwik
kelingslanden blijft aan de strijkstok hangen; te weinig is zij gericht op ver
beteringen, die direct aan de grote massa ten goede komen. De vraag wordt 
nijpend, of niet meer stringente voorwaarden aan de ontwikkelingshulp 
verbonden moeten worden. De steun mag in geen geval ten goede komen 
aan een corrupt bewind, dat er vóór alles op uit is de eigen bevoorrechte 
positie te handhaven en zich om het lot van de massa niet te veel bekom
mert. 
Het is niet ondenkbaar, dat het voorbeeld van China stimulerend gaat 
werken en evenmin, dat over 10 à 20 jaren China zo ver is, dat het aan 
opstandige bewegingen in ontwikkelingslanden meer effectieve steun zal 
kunnen verlenen. Hoe met name Amerika zich daartegenover gaat opstel
len, is moeilijk te voorspellen. Nu nog steunt het elk bewind, hoe corrupt 
en dictatoriaal ook, als het maar anticommunistisch is. Maar ook daarin 
kan verandering komen. Er is iets aan het verschuiven in de opvattingen. 
Het mooist zou zijn, als de ontwikkelingslanden ertoe gebracht konden 
worden eigener beweging een systeem te ontwikkelen, waarbij naar het 
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voorbeeld van China de landbouw hoogste prioriteit krijgt. Maar men zal 
het dan niet petieterig moeten aanpakken; vooral de waterhuishouding 
vereist een grootse conceptie; de bevolking zal van de noodzaak doordron
gen moeten worden. Dit behoeft nog niet te betekenen, dat men ook het 
politieke voorbeeld van China volgt en zeker niet, dat men het politieke 
leiderschap van China zou moeten aanvaarden. Elk land zal naar eigen 
aard en op grondslag van de eigen cultuur zijn weg moeten vinden. Het 
is bijv. een volstrekte dwaasheid het Maoïsme naar West-Europa te willen 
overplanten. De toestanden hier verschillen hemelsbreed van die in China. 
Waarop het voor de ontwikkelingslanden aankomt, is de opbouw van een 
evenwichtige economie. Op grondslag van de landbouw zal zich een lichte 
industrie kunnen ontwikkelen, waarbij vooral te denken aan verwerking 
van de eigen bodemprodukten. Slaagt men in het scheppen van gunstiger 
voorwaarden voor de landbouw, dan behoeft men niet meer alleen te 
denken aan voedselgewassen, maar kan ook de produktie van plantaardige 
grondstoffen voor o.a. de kledingindustrie (katoen, enz.) worden uit
gebreid. Van groot belang daarbij is, dat een bestrijding van insecten en 
schimmels mogelijk wordt, die niet milieuvervuilend werkt. De rijke 
landen proberen hun chemische bestrijdingsmiddelen ook af te zetten naar 
de ontwikkelingslanden. Hommes vertelde, dat hem bij een bezoek aan 
Djakarta gebleken was, dat men daar een hoeveelheid bestrijdingsmid
delen opgeslagen had, voldoende voor het gehele 5-jaren-plan. Men had 
die overgenomen van een Zwitserse firma; pas daarna bleek, dat de aan
wending in Zwitserland verboden was. Zo iets is niet minder dan misdadig. 
Gelukkig heeft Indonesië meer verantwoordelijkheidsgevoel getoond. 
Ik heb vergeefs gezocht naar een antwoord op de vraag, hoe men in China 
dit probleem aanpakt. Het lijkt mij voor onze parlementaire delegatie, die 
binnenkort een bezoek aan China zal brengen, hoogst interessant daarnaar 
te informeren. Vliegen en muggen is men te lijf gegaan door er de massa 
op los te laten. Maar tegen kleine insecten en schimmels lijkt dit wapen 
ontoereikend. 
Het giftvrij maken van de voedselketen kon wel eens het belangrijkste 
probleem blijken, waarvoor de mensheid zich gesteld ziet. Wordt daarvoor 
een bevredigende oplossing gevonden, dan is een ontwikkeling van de 
derde wereld mogelijk, die uit een oogpunt van milieuvervuiling en drei
gende uitputting van grondstoffenvoorraden geen extra zorgen behoeft te 
baren, zij het onder voorbehoud, dat men de bevolkingsgroei in de hand 
weet te houden. 
Ook wat dit betreft, geeft China het goede voorbeeld. De strijd tegen de 
vervuiling is met kracht ter hand genomen en herbewerking van afvalstof
fen in nuttige produkten heeft de volle aandacht. Men gaat ervan uit, dat 
niets in de wereld afval is en dat alles getransformeerd kan worden tot iets 
zinvols of bruikbaars. In de rijke landen ligt dit veel moeilijker; wij leven 
nog te veel in de sfeer, dat wij niet te zuinig moeten zijn, want dat brengt 
de werkgelegenheid in gevaar. Daarom steeds meer wegwerpartikelen; de 
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industrie moet draaien. In ontwikkelingslanden is zuinigheid nog een 

deugd. 
Bij een verstandig beleid zijn er daarom voor ontwikkelingslanden nog 
voldoende mogelijkheden voor een geleidelijke groei. De rijke landen zul
len deze behoefte met begrip tegemoet moeten treden. Veel blijk geven 
zij daarvan nog niet. Zij willen wel wat helpen, maar het eigen belang mag 
niet in het gedrang komen. Voor grondstoffen staat de deur wijd open; de 
eigen industrie heeft daaraan behoefte. Maar aan afgewerkte produkten 
uit de ontwikkelingslanden worden moeilijkheden in de weg gelegd. Toch 
moet er rekening mede worden gehouden, dat het aanbod zal toenemen, 
omdat men steeds meer geneigd zal zijn om de eigen grondstoffen en 
bodemprodukten zelf te verwerken. Hommes voorzag daarom, dat de rijke 
landen steeds meer hun toevlucht zullen gaan nemen tot beschermende 
maatregelen. Of daarmede de problemen worden opgelost, is echter de 
vraag. Naarmate grondstoffen schaarser worden, zal de positie van de 
grondstoffenleveranciers sterker worden. Men ziet het al aan de olielan
den, welker machtsbewustzijn met de dag groeit. 

Al moeten wij er ons van bewust zijn, dat elke voorspelling op dit punt 
een dubieus karakter draagt, een ontwikkeling, die de rijke landen noopt 
tot een geleidelijke beperking van de groei, gepaard gaande met groeimo
gelijkheden in de ontwikkelingslanden, lijkt toch wel waarschijnlijk. Alleen 
langs die weg immers kunnen wij komen tot het door de Club van Rome 
op langere termijn voor het voortbestaan der mensheid noodzakelijk 
geachte wereldomvattend evenwicht, zonder dat de ontwikkelingslanden 
te zeer worden gefrusteerd in hun begrijpelijk verlangen naar wat meer 

welvaart. 
Een dergelijke ontwikkeling zal de westelijke wereld natuurlijk niet on-
beroerd laten. Door de verschuivingen zal werkgelegenheid verloren gaan. 
De gevolgen daarvan zullen moeten worden opgevangen. De werkgelegen
heid zal voorts worden beïnvloed door de afremming van de economische 
groei, gepaard gaande met voortgaande automatisering en een meer 
betrekken van de vrouw in het produktieproces. Een en ander schept tal 
van problemen, die slechts in gemeenschappelijk overleg tot een be
vredigende oplossing zullen zijn te brengen. Dit heeft weer zijn repercus
sies op de verhoudingen in de onderneming en op de verhouding van man 

tot vrouw. 
Het personeel in de onderneming zal sterker in de gang van zaken betrok-
ken willen worden; het gaat immers om grote belangen, die de werker en 
zijn gezin direct raken; en daarbij moet niet alleen gedacht worden aan het 
directe belang bij de onderneming, waarin hij werkzaam is; ook de gang 
van zaken in de bedrijfstak, waartoe deze behoort, in het land, in de wereld 
zal voor zijn levensomstandigheden van steeds groter betekenis worden. 
Het valt daarom te verwachten, dat de eis van waarlijke medezeggenschap 
in kracht zal toenemen. Nationalisatie op zichzelf geeft nog geen garantie, 
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dat deze eis zal worden ingewilligd. Ook in overheidsdiensten en -bedrijven 
is van echte medezeggenschap nog maar weinig te bespeuren. 
De arbeiders moeten er echter van doordrongen worden, dat medezeg
genschap een loze kreet blijft, als niet de wil aanwezig is om zich in de 
moeilijke problemen in te werken. Dat geldt ook voor de actiegroepen. Op 
een vraag heb ik geantwoord, dat naar mijn ervaring bestuurders in het 
algemeen geneigd zijn zich positief op te stellen tegenover voorstellen en 
suggesties van actiegroepen, die goed doordacht zijn, maar dat zij geïr
riteerd raken door holle leuzen en dreigementen, die niets opleveren dan 
tijdverlies. 
Duidelijk is, dat dit weer hogere eisen stelt aan opvoeding en onderwijs, 
zomede aan voorlichting. Doel moet zijn het leggen van een grondslag, die 
in staat stelt tot zelfstandig oordelen en het vormen van een eigen le
venspatroon. Zo zullen wij kunnen komen tot 'een maatschappij, waarin 
vrije mensen samen weten te verhinderen, dat uit hun handelen gevolgen 
voortvloeien, die allen niet anders kunnen dan betreuren'. 

In laatste instantie gaat het om een ombuiging van de mentaliteit. Ik zie 
die niet aan het begin van de weg. Naar mijn mening zal dit proces zich 
geleidelijk voltrekken in samenhang met de ontwikkeling van de economi
sche en sociale verhoudingen. In mijn paper had ik gesteld, dat een radicale 
wijziging in ons waardensysteem noodzakelijk is; het accent zal moeten 
verschuiven van materiële naar geestelijke waarden. 
Hierover ontspon zich een aardige discussie. Men wilde wat meer nadruk 
op versterking van het sociale gevoel en schrok daarom bijv. terug voor 
het aantal van 800 000 pleziervaartuigen, dat de nota TP 2000 van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat ons voor het jaar 2000 in uitzicht 
stelt. Ik zag alleen het gevaar van 'overcrowding' en wilde daaraan tege
moet komen door het scheppen van voldoende watersportgelegenheid. 
Men vreesde, echter, dat het individualisme daardoor gestimuleerd zou 
worden. Ik heb daartegenover gesteld, dat nergens het saamhorigheidsge
voel groter is dan op en in het water. Men heeft zich daarbij neergelegd, 
zij het onder voorwaarde: geen motorboten. 
Wij staan hier voor een probleem, dat niet in een handomdraai is op te 
lossen. Vooral de televisie heeft het verenigingsleven en in het algemeen 
de sociale binding onder druk gezet. Als de vrije tijd toeneemt en de tele
visie daarop niet onmiddellijk beslag legt, is er wellicht een mogelijkheid, 
dat men zich minder aan het huis gebonden gaat voelen en weer meer tijd 
gaat besteden aan sociale activiteiten. Er is al wel een begin van een 
ontwikkeling in die richting. 

Het heeft dus niets van utopisme, als ik constateer, dat wij staan voor 
belangrijke ontwikkelingen in het wereldverband. Dat betekent, dat een 
goed afgewogen beleid grote kansen krijgt om de maatschappelijke ontwik-
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keling te sturen in een richting, die meer tegemoet komt aan de eis van 
sociale gerechtigheid, dat wil zeggen aan de eis van optimaal welzijn voor 
allen. Maar de radicalen onder ons mogen bedenken, dat, als er brokken 
gemaakt worden, de VVD en verwante groeperingen gereed staan om de 
verontrusten met open armen te verwelkomen. 
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Relus ter Beek 

Hongarije: regering en volk tolereren 
elkaar 

De koude oorlog is voorbij. Breznjew en Nix on gaan bij elkaar op visite. 
Bondskanselier Brandt ontvangt de eerste man van de Sovjetunie in Bonn. 
In Helsinki en Genève wordt gesproken over Europese veiligheid en 
samenwerking, in Wenen over een vermindering van bewapening. De 
Oost-West-dialoog is op volle gang gekomen. De sleutelwoorden zijn 
anders geworden: ontspanning in plaats van dreiging, coöperatie in plaats 
van confrontatie. 
Het beeld dat Oost en West over en weer van elkaar bezitten, past zich 
daar maar langzaam bij aan. Stereotypen zijn nog volop aanwezig. Zo 
wordt Hongarije nog altijd onmiddellijk geassocieerd met '1956'. De 
Hongaarse partijleider Janos Kádàr geldt nog altijd als een verrader, een 
zetbaas in handen van de Russen. De Sovjettanks die op 4 november 1956 
Boedapest binnenrolden, nadat Imre Nagy het uittreden van Hongarije uit 
het Warschau-Pact had aangekondigd, hebben hun sporen nagelaten in de 
Westerse publieke opinie. Ook nu nog. 

De Hongaarse werkelijkheid van 1973 is wat anders. Want Hongarije is 
in economisch en cultureel opzicht ongetwijfeld het meest geliberaliseerde 
land van Oost-Europa. Boedapest doet erg sterk aan Wenen denken. Dat 
komt niet alleen vanwege de Donau, een rivier die overigens al enige tijd 
niet meer zo 'schön' en zo 'blau' is. Waterverontreiniging trekt zich weinig 
aan van communistische of kapitalistische grenzen, tenminste zo lijkt het. 
Naast de Donau delen Boedapest en Wenen ook een stuk geschiedenis, 
de Oostenrijkse keizer was immers tegelijkertijd koning van Hongarije. En 
architectonische kunststukjes waren de Habsburgers wel toevertrouwd. 
Maar er is ook een meer eigentijdse verklaring voor de gelijkenis tussen 
Boedapest en Wenen, hoofdsteden van twee politiek toch zo verschillende 
landen. Dat is, dat men dat politieke verschil nauwelijks voelt. In Honga
rije manifesteert het communistische systeem zich niet uitdrukkelijk. 
Nergens zijn er leuzen of andere revolutionaire boodschappen die vanaf 
elke straathoek de zegeningen van het communisme aanprijzen. 
De meeste jongeren houden het op een outfit, die uit spijkerpakonderdelen 
is opgebouwd, het haar houdt de oorschelp opzettelijk verborgen en 
Westerse popmuziek is kennelijk heel wat aangenamer dan ideologisch 
geladen liederen. Het systeem houdt zich bescheiden op de achtergrond. 
Het gaat de Hongaren goed. Om een paar kleinburgerlijke maatstaven te 
hanteren: de mensen die de straten van Boedapest bevolken, zien er goed 
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gekleed uit, de etalages bieden de kooplustigen een rijke keus aan alle 
mogelijke goederen, de verkeersstroom van personenauto's zorgt ervoor 
dat opstoppingen aan de orde van de dag zijn. Wie het bij de registratie 
van deze uiterlijke kenmerken laat, zal inderdaad weinig verschillen met 
Wenen ontdekken. 

Een tijdje geleden typeerde de oude sociaal-democratische veterane Anna 
Kethly de situatie aldus: 'Het is alsof regering en volk een stilzwijgende 
overeenkomst hebben gesloten. De regering tolereert het volk, het volk 
tolereert de regering.' Daar lijkt het inderdaad veel op. De Hongaarse 
leiders drukken zich uiteraard anders uit. Maar met andere woorden zeg
gen ze voor een deel toch hetzelfde. Zoals bijvoorbeeld Istvan Bencsik, 
de secretaris-generaal van hetHongaarseNationale Front, een overkoepe
lende organisatie van partij, vakbeweging en culturele instellingen. Hij 
duidt het kenmerkende verschil met de situatie vóór 1956 aan door te zeg
gen, dat onder Ràkosi gold: 'wie niet voor ons is, is tegen ons' en daarente
gen nu de regel is: 'wie niet tegen ons is, is voor ons'. Het is een modus 
vivendi, waarmee nog lange tijd te werken valt. 
Het is ook een les die de Hongaren zelf uit 1956 hebben getrokken. 
Natuurlijk wordt nog het officiële verhaal vernomen, wanneer naar de 
gebeurtenissen in oktober en november van dat jaar wordt gevraagd. Tus
sen de ontwikkelingen voor '56 en erna bestaat geen theoretisch en kwalita
tief verschil. In beide perioden werd en wordt gewerkt aan de opbouw van 
het socialisme. Maar de leiders voor '56 maakten een aantal fouten. Zij 
wilden een socialistische democratie in de partij niet toelaten, zij wilden 
geen collectief leiderschap. En de volksbeweging van 1956 was in het begin 
een correctie op de socialistische ontwikkeling. 
Echter, internationale krachten en leidende figuren van het oude regime 
namen de beweging over, waarna deze in een contrarevolutie uitmondde. 
Het waren de vijanden van het socialisme die een hand hadden in de 
gebeurtenissen van het najaar van 1956. Zoals gezegd, het is het officiële 
verhaal, dat gehoord wordt. Maar het is niet het verhaal, waarmee men 
Hongarije anno 1973 moet beoordelen. Daarvoor is er juist na 1956 te veel 
gebeurd, te veel veranderd. 
Die veranderingen liggen hoofdzakelijk op het terrein van de binnen
landspolitieke ontwikkelingen. In buitenlandspolitiek opzicht is Hongarije 
binnen het Warschau-Pact met Bulgarije ongetwijfeld de meest trouwe 
bondgenoot van de Sovjetunie. In tegenstelling tot de Roemenen maken 
de Hongaren in hun betrekkingen met andere landen wel degelijk een 
verschil tussen socialistische en niet-socialistische staten. Voor de Honga
ren zijn de verhoudingen met de staten binnen het internationaal socialisti
sche gemenebest van een andere, hogere orde. Dat is ook een les van 1956, 
het interventierecht van de Sovjetunie, een Breznjev-doctrine avant la let
tre. Woordvoerders van het Nationale Comité voor Europese Veiligheid 
en Samenwerking, waaronder Istvan Sarlos die ook lid is van het Centraal 
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Comité van de Hongaarse Communistische partij, verklaren, dat zij ervan 
overtuigd zijn dat de Sovjetunie nooit zal ingaan tegen de belangen van 
Hongarije. Maar een paar maanden geleden werden niet alleen de NAVO
landen verrast toen de Russen bij de voorbereidende MBFR-besprekingen 
te kennen gaven, dat Hongarije geen volwaardig deelnemer aan de Weense 
conferentie kon zijn. Ook de Hongaren werden door deze Russische 
manoeuvre volledig overvallen. En een jaar geleden gingen Kádàr en de 
zijnen er nog van uit, dat tegen het eind van 1972 diplomatieke betrek
kingen met de Bondsrepubliek aangeknoopt zouden worden. Maar Russen 
en Tsjechen lieten weten, dat Bonn en Praag het eerst eens moesten 
worden over de betekenis van het Verdrag van München van 1938 en dat 
daarna pas Boedapest aan de beurt zou zijn. In diplomatiek opzicht bestaan 
Bonn en Boedapest momenteel nog steeds niet voor elkaar. 
De Hongaarse buitenlandse politiek is, grof gezegd die van de Sovjetunie. 
Dat betekent ook dat de Hongaren hun bilaterale contacten zeer uitdruk
kelijk in het kader van het Warschau-Pact en de Comecon plaatsen. Pas 
wanneer Moskou het groene licht geeft, kunnen van Hongaarse zijde stap
pen worden verwacht, of zoals de eerder genoemde Sarlos het uitdrukte: 
'militair-politieke handelingen zijn alleen mogelijk op basis van overeen
stemming binnen het Warschau-pact, Hongarije kan zich alleen bewegen 
binnen dit kader'. Iemand als Antal A pro. een lid van het Politburo voegt 
daar dan aan toe, dat Hongarije klaar staat om zijn banden met het 
Warschau-Pact te verzwakken, zodra er geen contra-alliantie meer tegeno
ver staat. Maar ook hij wijst tegelijkertijd op de exclusiviteit van de betrek
kingen met de socialistische staten. En deze doen zich voor, onafhankelijk 
van de vraag of er een Warschau-Pact bestaat of niet. De Roemenen 
denken daar anders over, maar de vrijheid die zij zich op het terrein van 
de buitenlandse politiek veroorloven, is intern volstrekt afwezig. Bij de 
Hongaren is het juist andersom. 

De veranderingen die zich in Hongarije hebben voltrokken, de eigen weg 
die de Hongaren hebben gekozen en waarschijnlijk hebben kunnen kiezen 
vanwege hun buitenlandspolitieke volgzaamheid, liggen op het vlak van 
de sociaal-economische en culturele politiek. Het dogmatisch gecentrali
seerde economische systeem werd op 1 januari 1968 officieel losgelaten. 
Toen werd het Nieuwe Economische Mechanisme ingevoerd. Maar al in 
het begin van de jaren zestig begon het besef te groeien van de noodzaak 
van economische hervormingen. Dat was geen toevalligheid. Want juist 
in die tijd begon Kádàr's invloed meer stabiele vormen aan te nemen. 
In de periode '56-'62 had Kádàr een voortdurende strijd moeten leveren 
met de Stalinisten en aanhangers van Ràkosi. Voor hem was het een voort
durend balanceren en laveren tussen enerzijds de Nagy-volgelingen en 
anderzijds de Ràkosi-supporters. In 19581eek het pleit beslecht, Imre Nagy 
werd ter dood veroordeeld en Kádàr zelf moest als premier aftreden. Het 
partijcongres van 1959 werd volledig beheerst door de Stalinisten en het 
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was Chroestsjow die naar Boedapest moest komen om Kádàr de helpende 
hand te bieden. Tegen de verwachting in wist de behendige tacticus Kádàr 
zijn positie daarna echter te versterken. En dat leidde ertoe dat niet
partijleden rechten verkregen binnen het politieke besluitvormingsproces 
van zowel de partij als de staat. Dat politieke gevangenen uit 1956 amnestie 
werd verleend, dat de vrijheid van meningsuiting en vereniging een ruimere 
interpretatie kreeg. De reactie van de kant van de Stalinisten liet niet op 
zich wachten, maar Kádàr sloeg in 1962 terug door forse anti-Stalinistische 
zuiveringen door te voeren. Ook Ràkosi werd daar het slachtoffer van en 
de definitieve afrekening vond plaats door een besluit van het Centraal 
Comité, dat personen die onder het Ràkosiregime onwettige handelingen 
hadden gepleegd geen openbare functies meer mochten bekleden. En dat 
waren er nogal wat. Na '62 had Kádàr de zaak stevig in handen. En vanaf 
die tijd zetten de ontwikkelingen in die nu het gezicht van Hongarije 
bepalen. 
De noodzaak van economische hervormingen werd ingegeven door de be
hoefte aan een hogere produktiviteit. De volledig gecentraliseerde Janeco
nomie kon daaraan niet voldoen. Zoals Istvan Friss van de parlementaire 
planningcommissie het uitdrukte: wat wij gepland hadden, gebeurde niet 
en wat wij niet gepland hadden, gebeurde toch. In 1968 dan deed het 
Nieuwe Economische Mechanisme (NEM) zijn intrede. In dit NEM zijn 
de produktiemiddelen uiteraard nog wel staatseigendom, maar hebben de 
ondernemingen binnen ruime grenzen het recht om zelf uit te maken hoe 
ze willen werken, hoeveel ze van wat willen maken. Er is wel een globaal 
plan, waarin de groei en de structuur van de nationale economie worden 
aangegeven, maar dit bevat niet zoals in andere Oosteuropese landen 
nauwkeurig uitgewerkte richtlijnen voor allerlei afzonderlijke onderne
mingen. De ondernemingen werken ook op basis van een nationale markt 
en met begrippen als winst en verlies. In het plan is voor ongeveer 50% 
sprake van vastgestelde prijzen, die voor het merendeel betrekking hebben 
op grondstoffen en eerste levensbehoeften. De andere 50% is onderhevig 
aan vrije prijsvorming. Men kan dan ook zeggen, dat het NEM een soort 
socialistische markteconomie inhoudt. En dat is dan ook tegelijkertijd de 
belangrijkste verklaring voor het relatief hoge niveau van particuliere 
consumptie in Hongarije. 
De Hongaarse economische politiek is en blijft gericht op een opvoering 
van de produktie, van de levensstandaard, van de consumptie. Economi
sche groei geniet absolute prioriteit. Democratisering van de onderneming, 
arbeiderszelfbestuur of andere vormen van medezeggenschap worden veel 
lager gerangschikt. Daarbij zijn het niet eens politiek-ideologische over
wegingen die een overheersende rol spelen. Dat zou men mogen veronder
stellen, vanwege de verwijdering uit de Communistische partij kortgeleden 
van een drietal functionarissen waaronder een oud-premier, die beschul
digd werden van nieuw-linkse opvattingen. Die opvattingen bestonden uit 
pleidooien voor het Joegoslavische model van arbeiderszelfbestuur. Maar 
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de directeur van de Ikarus-autobusfabriek in Sekesfehervar, die zoals al 
zijn collega's benoemd wordt door de minister, heeft een veel pragmati
scher argument. Hoe minder invloed de arbeiders op de investeringen heb
ben, hoe beter de resultaten zijn. En aangezien de arbeiders aan het eind 
van het jaar een winstuitkering ontvangen, zijn goede resultaten ook in hun 
belang. Waarna de cirkel perfect sluit met de constatering, dat weinig in
vloed in het belang van de arbeiders zelf is. Het spanningsveld tussen ef
ficiency en democratisering levert voor de Hongaren ogenschijnlijk geen 
problemen op. 

De buitenlandse handel is voor Hongarije een zaak van levensbelang. Dat 
is niet verwonderlijk voor een land dat buiten bauxiet en een klein beetje 
kolen geen grondstoffen in zijn bodem heeft. Het is vooral de Sovjetunie 
die voor grondstoffen en energie moet zorgen en het zijn dan ook de 
Hongaren die de handelsovereenkomsten tussen Moskou en Washington 
van harte toejuichen. Want daarvan verwachten zij ruimere mogelijkheden 
voor hun eigen economische relaties met het Westen. Die zijn immers pas 
mogelijk, wanneer eerst de Sovjetunie uit de economische geslotenheid 
van Comecon treedt. 
De Hongaarse minister van buitenlandse handel, Joszef Biró wijst voort
durend op de toename van de handel met de niet-socialistische staten. 
Werd tijdens de Koude Oorlog het totale handelsvolume voor 83% in 
beslag genomen door de Oostbloklanden, in 1972 was dat nog maar 66%. 
Die verhouding zal zich in de nabije toekomst nog meer wijzigen ten gunste 
van de handel met de Westelijke landen, daarvan zijn de Hongaren over
tuigd. Het politieke klimaat van ontspanning zal dit moeten bevorderen. 
Ook hier gaan de Hongaren anders te werk dan de Roemenen. Het voor
beeld van het Roemeense lidmaatschap van de Wereldbank en het Interna
tionaal Monetair Fonds, twee superkapitalistische instellingen kunnen de 
Hongaren voorlopig niet volgen. Wel worden leningen op de Westeurope
se kapitaalmarkt uitgezet. Het meest in het oog springende verschil doet 
zich echter voor in de betrekkingen met de EEG. Hongarije voelt er niets 
voor om de geslaagde manoeuvre van Boekarest te herhalen en net als 
Roemenië toe te treden tot het Algemeen Preferentieel Stelsel van de 
EEG. De Hongaren wensen zich uitdrukkelijk niet als ontwikkelingsland 
geafficheerd te zien. Maar er is ook een andere reden. 
Hoe pragmatisch Boedapest in zijn binnenlandse economische politiek be
zig is, in de buitenlandse betrekkingen komt op het eerste gezicht weer een 
flink stuk orthodoxie om de hoek kijken. Sinds 1 januari van dit jaar zijn 
bilaterale handelsovereenkomsten tussen EEG-landen en Oosteuropese 
landen niet meer mogelijk. De nog bestaande overeenkomsten lopen tegen 
het einde van 1974 af. Vernieuwing is slechts mogelijk met de EEG in het 
kader van de gemeenschappelijke EEG-handelspolitiek, niet met af
zonderlijke lid-staten. En dat weigeren de Hongaren voorlopig te ac
cepteren. Zonder enige nuancering laat Joszef Biró weten, dat Hongarije 
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niet bereid is te onderhandelen met de Europese Commissie. Wij willen 
alleen onderhandelen op bilaterale basis en wij zullen tegen de gemeen
schappelijke markt vechten, net als de Verenigde Staten en net als Japan. 
Een hard standpunt, en de houdbaarheid ervan is zeer twijfelachtig. Maar 
het is zeer goed mogelijk dat deze houding ook ingegeven wordt door de 
Comecon, of beter gezegd door Hongarije's wens zich meer los te maken 

uit deze Comecon. 
Het gevaar namelijk van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de 
EEG is, dat ook de Sovjetunie de handelspolitieke kwesties tussen Oost 
en West op blok-tot-blok-basis wil regelen. En juist via de Comecon kun
nen de Russen hun economische en politieke autoriteit over de rest van 
Oost-Europa laten gelden. Als men dat vreest en dat doet men in Honga
rije zeker, dan verzwakt men de eigen positie door al op voorhand de 
mogelijkheid van bilaterale overeenkomsten vaarwel te zeggen. Dit zou 
ook de achtergrond van Hongarije's harde houding tegenover de EEG 
kunnen zijn. Overigens, ook op andere manieren dreigt de Westeuropese 
economische integratie de verruiming van de Oost-West-handel en daar
mee economische liberalisaties te belemmeren. De protectionistische 
elementen van de EEG-politiek, de discriminerende, restrictieve contin
gentering en tarieven ten opzichte van de Oosteuropese import is zeker 
niet in het belang van landen als Hongarije, die onder de Russische 
dominantie proberen uit te komen. 
De Hongaren hechten veel betekenis en waarde aan vormen van industrië
le samenwerking tussen Oost en West. Het zwaartepunt valt daarbij op 
joint ventures. Sinds october 1972 kunnen buitenlandse ondernemin
gen zelfs 49% van het kapitaal van Hongaarse bedrijven verwerven. Bij 
industriële samenwerking denken de Hongaren aan verdragen op lange 
termijn tussen ondernemingen over gemeenschappelijke research en 
ontwikkeling, produktie en afzet. In de ogen van Biró is dit de derde 
dimensie van de economische betrekkingen tussen Oost en West. De 
Hongaren maken er geen geheim van, dat deze samenwerking gaat leiden 
tot een van alle kanten bepleite verdere liberalisatie. Dat is ook tegelijker
tijd de drijfveer achter de zo veelvuldig aangeprezen industriële samen
werking. Want in de praktijk stelt deze momenteel nauwelijks iets voor. 
De handel die uit de ongeveer 250 samenwerkingsovereenkomsten die 
Hongarije thans met het Westen bezit, voortkomt, vormt misschien net 2% 
van de totale Hongaarse handel met het Westen. Maar onder economische 
noemers zitten wel vaker politieke doelen verscholen, zeker in Hongarije. 

De economische decentralisaties van 1968 hebben de Hongaren ook voor 
de nodige problemen geplaatst. Een van de belangrijkste daarvan is de 
inkomensverdeling. Afgaande op de officiële statistieken zijn de inko
mensverhoudingen in Hongarije zeker niet slechter dan in Nederland, 
integendeel. Maar het is vooral de groep van de industrie-arbeiders die 
vreest dat de effecten van de prijsstijgingen onvoldoende gecompenseerd 
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worden, zodat relatief hun positie er niet beter op wordt. Het NEM heeft 
zeker voor een verhoogde levensstandaard gezorgd, maar het liet ook vele 
prijsverhogingen van bij voorbeeld levensmiddelen en industrieprodukten 
toe. De vakbonden zijn daarbij van mening dat de lonen beter in de hand 
worden gehouden dan de prijzen. Daartegenover staat dan een groeiende 
'nieuwe klasse' van zelfstandigen, vrije beroepen, intellectueelkader, 
fabrieksdirecteuren. Hun welvaart uit zich in een tweede huis aan het 
Balaton-meer, reizen naar het buitenland, dure auto's en wat dies meer 
zij. Ook tegenover de boeren voelen de industrie-arbeiders zich achterge
steld. De leden van de landbouwcoöperaties krijgen in de eerste plaats een 
fraaie prijs voor hun produkten, maar hebben bovendien een aanvullende 
bron van inkomsten doordat zij het recht hebben om produkten van een 
eigen stuk grond te verkopen. 

De Hongaarse leiders maken zich publiekelijk niet al te veel zorgen over 
deze groepsverschillen. Integendeel, de ontdekking van het eigen groeps
belang wordt zelfs stilletjes bevorderd, omdat men er een opvoering van 
de totale produktiviteit van verwacht. Dat betekent overigens niet, dat 
iedereen de gang van zaken in Hongarije momenteel van harte toejuicht. 
In Moskou, maar ook in de Hongaarse partij zelf zijn er genoeg die vinden 
dat de hervormingen te ver gaan en dat de weg naar een meer orthodoxe 
politiek weer moet worden ingeslagen. Maar voorlopig blijft de Hongaarse 
leiding gekenmerkt door een stabiliteit die tamelijk uitzonderlijk is. Partij
leider Kádàr en premier Fock zitten stevig in het zadel en wanneer zij de 
hervormingen met dezelfde behendigheid weten door te zetten, als waar
mee zij deze begonnen zijn, kan Hongarije misschien die ontwikkeling 
doormaken, die aan Tsjecho-Siovakije zo bruut onthouden werd. 
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Het Hongarije van vandaag 
(Eind juni bracht een delegatie van de Partij van de Arbeid een officieel bezoek aan 
Hongarije op uitnodiging van het Nationaal Patriottisch Volksfront. 
De delegatie had een aantal gesprekken met Hongaarse autoriteiten, maar ontving 
van een Hongaarse democratisch socialist tijdens het bezoek een artikel met zijn visie 
op de situatie in Hongarije. Vanwege de politieke omstandigheden in Hongarije moet 

de auteur anoniem blijven.) 

Dit jaar vieren wij voor de 25e maal de gedwongen fusie van de Hongaarse 
democratisch socialistische partij met de communistische partij. Ik wil nu, 
17 jaar na de revolutie van 1956 en 28 jaar na het eind van de tweede 
wereldoorlog, vanuit een diepe sociaal-democratisch socialistische overtui
ging, de waarheid over het Hongarije van vandaag spreken. 
In werkelijkheid was Hongarije ten tijde van het regime van Horthy van 
1919 tot 1944 een laatste geval van het feodale grootgrondbezit in Europa, 
en daardoor nauw vervlochten met het echte kapitalisme van die tijd. Deze 
onheilige alliantie werd door half-fascistische rechtspraak en door een vol
ledig fascistische politie en gendarmerie ondersteund. Aan de keerzijde 
van deze medaille bevonden zich echter drie miljoen landproletariërs en 
een uitgebuit industrieproletariaat, dat als een soort van arbeidsreserve in 
de steden diende, vooral in de hoofdstad Boedapest. Daarmee was Honga
rije in die tijd een klassiek voorbeeld van feodalisme, kapitalisme zoals dat 
in de marxistische leerboeken beschreven staat. Dit Hongarije onder 
Horthy verklaarde in de niet te vergeten junidagen van 1948 zonder enige 
dwingende reden, onder het voorwendsel van een gefingeerde vliegtuig
aanval, de oorlog aan Rusland en vocht deze tweede wereldoorlog tot aan 
het bittere einde aan de zijde van het Hitier-Duitsland uit. Het Russische 
rode leger kwam niet met opzet in Hongarije, maar gewikkeld in een he
viger strijd met de zich uit de Oekraïne terugtrekkende Duitse en Hongaar
se divisies. Wel bood Horthy vijf minuten voor twaalf nog de wapenstil
stand aan de Russen aan, maar toen was het al te laat. De fascistische 
Hongaarse troepen lieten hun 'Hitler' niet in de steek, maar vochten voor 
hem door als zijn laatste bondgenoten in Europa. In deze strijd bliezen de 
Duitsers tegelijkertijd die schitterende bruggen over de Donau op. De 
hoofdstad van Hongarije, Boedapest, brandde in alle hoeken en gaten. De 
koninklijke citadel op de heuvel van Boeda werd op deze manier tot een 
onherkenbare ruïne. In de stad zelf richtten de Hongaarse fascistische col
laborateurs in de maanden november en december van 1949 een bloedbad 
onder socialisten en joden aan. Geen wonder was het daarom dat het 
grootste gedeelte van de bevolking, die onder bescherming van het binnen
marcherende Russische leger de democratische regering verwelkomde die 
bestond uit de kleine boeren, de kleine landeigenaren, communisten en 
de sociaal-democraten, en van deze regering, na de verschrikkingen van 
de oorlog, de schepping van een nieuw Hongarije verwachtte. 
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Er moet op deze plaats nadrukkelijk beklemtoond worden dat in 1945 de 
Hongaarse arbeiders, de boeren maar ook de intelligentia heel bewust met 
het Horthy-verleden braken, en zich met de grootst mogelijke begeestering 
en vreugde achter de nieuwe democratische regering stelden. Sociaal
democraten hadden binnen deze regering 4 ministersposten: Szakasits, 
Ban, Ries en Ronai €n de vice-president van het parlement Anna Kethly, 
een zeer sterke positie. Het was de tragiek van de jonge Hongaarse 
domocratie, en bijzonder van de Hongaarse sociaal-democratie, dat op de 
zo succesvol verlopen antifascistische oorlog al twee jaar later de koude 
oorlog tussen de toenmalige bondgenoten, Amerika en de Sovjetunie, in 
de plaats stelde. Aan deze koude oorlog viel de Hongaarse sociaal-demo
cratie ten offer. Het waren vooral de extremen en de extremisten die 
profiteerden van de koude oorlog (de in 1944-1945 uit het land gevluchte 
fascistische en Horthy-istische emigranten hadden in het westen vaak met 
Amerikaanse hulp weer het grootste woord). 
In Hongarije zelf echter grepen Rakosi en zijn kliek, met behulp van Stal in 
naar de alleenheerschappij en gebruikten die acht jaar lang, van 1948 tot 
1956, zo erg zelfs dat het land tot een economische ruïne werd met volledige 
vertrapping van de persoonlijke vrijheid. Het waren deze acht jaren die 
de volksopstand van 23 oktober 1956 wel móést oproepen. Dat betekende 
echter allesbehalve dat de Hongaarse arbeiders en boeren terug zouden 
verlangen naar de gelukzalige tijd van het Horthy-regime. De al in 1945 
ingezette maatschappelijke omwenteling werd in 1956 een onvermijdelijke 
sociale en politieke noodzaak voor Hongarije. Dat was de reden waarom 
dit een echte volksopstand was, welks geest zijn meest karakteristieke uit
drukking vond in de arbeidersraden. Helaas beging Imre Nagy tegelijker
tijd de ernstigste buitenlandse politieke fout die denkbaar was door de 
eerste novemberdagen zijn lidmaatschap, het Hongaarse lidmaatschap van 
het Warschau-pact, eenzijdig te beëindigen. Dat moest de geschrokken 
Russen, terwijl tegelijkertijd de Suez-crisis zich ontwikkelde, wel voorko
men als een soort van complot. En het gevolg daarvan was weer dat de 
Russen met een pantserdivisie een tegenaanval deden en de revolutie in 
het bloed van vele Hongaren smoorden. 
Janos Kádàr, in die jaren nog een jonge man, maar een oude communist 
uit de illegaliteit, werd de nieuwe regeringsleider, met het odium op die 
plaats gezet te zijn door de Russen zelf. Doch merkwaardig genoeg veran
derde al snel de neiging bij de massa der bevolking om Kádàr in de jaren 
'56-'58 te haten om in een echte populariteit die eigenlijk tot vandaag de 
dag voortduurt. 
Iedereen die in de laatste jaren persoonlijk in Hongarije was en de gelegen
heid en de kans had met mensen van allerlei stromingen in de samenleving 
te spreken, die weet dat deze mensen over Kádàr met een duidelijke 
sympathie spreken. Ze zijn zelfs bang voor zijn eventuele verdwijnen. 
Op de 19e verjaardag van de Hongaarse revolutie is Kádàr niet een man 
die gehaat wordt door de Hongaarse bevolking, maar een die bekend staat 
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om zich in te zetten voor het land van het Hongaarse volk. Dat is de waar
heid. Deze paradox betekent niet voor de Europese anticommunistische 
beweging maar ook voor de Russen een probleem, waarmee beide partijen 
moeilijk klaar kunnen komen. 

Hoe ontstond deze in westerse ogen zo merkwaardige situatie? Kádàr geldt 
zelfs voor de brede massa van de Hongaarse bevolking als de vader van 
de liberalisering, hoezeer hij zich ook tegen deze uitdrukking verzet. 
Daaronder verstaat de doorsnee-Hangaar dat hij thuis, in het bedrijf, in 
het café vrij spreken en ademen kan. Dat hij van tijd tot tijd een pas voor 
het buitenland kan krijgen om daar zijn persoonlijke indrukken, om daar 
zelf indrukken op te doen .. 
Samenvattend is Kádàr voor de Hongaarse bevolking het symbool dat men 
binnen het bestaande maatschappelijke systeem kan doen en laten wat men 
wil. En dit zelfs in een verwonderlijke omvang. 
De bezoekers uit het westen kunnen ook nog een andere opvallende 
ontwikkeling vaststellen. Die slaat op het beeld dat men in Boedapest 
krijgt. Het slaat op de bediening in de cafés, maar ook op de kleding van 
de mensen die je in de cafés en op straat kunt tegenkomen. Het gaat over 
de levensmiddelen die men in de winkels in overvloedige hoeveelheid en 
van een goede kwaliteit krijgen kan. Het gaat zonder twijfel vooruit in 
Hongarije. En dan slaat, stoot men weer op die merkwaardige paradox van 
het moderne Hongarije: die ontwikkeling leidt er niet toe dat de mensen 
zich meer en meer onderwerpen aan het totalitaire systeem van de leiding 
van de communistische partij. Integendeel zelfs. De ontwikkeling in de 
goede richting leidt er juist toe dat de massa individuen zich minder en 
minder over de opdrachten die van boven komen bekommert, en dat men 
meer en meer gaat vertrouwen op het eigen initiatief. Men kan ook niet 
van een passieve tegenstand spreken, maar van een stilzwijgend voor
bijgaan aan de principes van de communistische partij. 
Op zijn minst is dit het geval in economisch opzicht. Was daar acht jaar 
geleden in Hongarije nog weinig van te bespeuren, tegenwoordig is het zo 
dat men het overal duidelijk ziet. Boven op de Olympus verkondigt de hoge 
partijdemocratie onveranderlijk zijn marxistisch-leninistische principes en 
moet gelijktijdig onmachtig toezien hoe miljoenen zich niets van deze prin
cipes aantrekken en hun leven daar allesbehalve naar inrichten. Toch moet 
ik vaststellen dat ondanks alles de ontwikkeling vooruit gaat. In de steden 
vestigt zich de nieuwe technocratie, een mengeling van de vroegere burger
lijke intelligentia met de jonge academici die uit arbeiders- en boerenkrin
gen zijn voortgekomen. En die weten heel goed hoe ze de zaak moeten 
aanpakken. De steden worden in snel tempo mooier en mooier en de 
sociale woningbouw schiet overal uit de grond. 
Boedapest is weer dezelfde schitterende stad met zijn indrukwekkende 
Donaubruggen en de imposant gereconstrueerde koninklijke citadel. Op 
het vlakke•land is een ontwikkeling zichtbaar waarbij de boerengeneratie 
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sinds I 945 onafhankelijk van welke partijdogma's dan ook, zich een stuk 
welstand met een eigen huis, badkamer, wasmachine, frigidaire, televisie 
en misschien zelfs later een kleine auto eigenmaakt. Dat was voor de mil
joenen landarbeiders en kleine boeren in de tijd van Horthy, toen zij nog 
op de punten van de bajonetten van de Hongaarse gendarmerie eronder 
werden gehouden ten behoeve van het grootgrondbezit, een absolute on
mogelijkheid geweest. Nu is het zo dat de nieuwe generatie boeren van 
de afschaffing van het grootgrondbezit in hoge mate heeft geprofiteerd. 
Daar staat tegenover dat de oriëntatie van deze nieuwe boeren doorgaans 
typisch kleinburgerlijk is, omdat hun belangrijkste drijfveer is die van hun 
eigen welstand en hun eigen verrijking. De liberalisering die zich in 1960 
heeft ingezet heeft ook daartoe geleid ... Iedereen probeert zijn eigen 
welstand groter te maken en zichzelf te verrijken: en niet altijd met de 
fairste middelen. 

De economische gang van zaken en de levenswijze van het individu hebben 
minder en minder nog iets te maken met de communistische doctrines. De 
hoogste partijhiërachie is eenvoudigweg niet meer in de positie dat men 
in deze ontwikkeling nog werkelijk kan ingrijpen. Ze kan hoogstens met 
de opvattingen over het nieuwe economische mechanisme (NEM) achter 
de feitelijke gebeurtenissen aanlopen en de weg omhoog voor de nieuwe 
klasse van de technocraten nog verder vereffenen. De berichten in het 
westen dat dit mogelijkerwijze tot een nieuwe scherpe koers zou kunnen 
leiden, missen dan ook elke grond van werkelijkheid in de huidige sfeer 
van het Hongaarse leven. Die tijden zijn voorbij ... Zelfs al zouden de harde 
lieden binnen de hoogste partijbureaucratie voor een dergelijke koers zijn, 
dan zouden ze daar toch niet de steun voor kunnen vinden omdat de wel
vaart de functionarissen op hoger en middenniveau in het zog van de tijd 
heeft meegetrokken. En om die reden is het ook niet meer mogelijk een 
scherpe koers feitelijk te realiseren. 
Deze nieuwe technocraten, ook binnen de partijhiërarchie, laten zich liever 
veel meer gelegen liggen aan het verbeteren van hun eigen welstand. Men 
kan met recht aannemen dat Janos Kádàr als een oude communist over 
dit ongewilde resultaat van zijn liberalisering in het algemeen niet erg 
gelukkig is. Bovendien staat hij als buffer tussen de ergernis van de Russen 
en de Hongaarse werkelijkheid. De mensen in Boedapest vertellen dat 
Kádàr de laatste twee jaar snel ouder is geworden. Dat klinkt uit hun mond 
eerder bezorgd dan met leedvermaak. De grote meerderheid van de 
Hongaren zou Kádàr daarom ook graag verder nog aan de top van de partij 
zien, omdat zij doodeenvoudig geen betere oplossing zien. Daar staat 
tegenover dat de communistische partij nog wel de rechtspraak, het leger 
en de politie vast in de hand heeft. Wel is ze daarbij niet meer de heerseres 
over de ideologie en de levensvorm van de grote massa, maar oefent ook 
geen dwang uit en stelt zich tevreden met de feitelijke uitoefening van de 
macht in de staat. Dat is het beeld van het huidige Hongarije. Bevolking 
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en staat leven in twee verschillende regio's, maar eigenlijk rustig naast 
elkaar. Ondanks de alleenheerschappij van de partij staat die zelfde partij 
toe dat de mensen hun eigen leven leiden. 
De massa's daartegenover erkennen staat en partij als een realiteit en 
richten zich binnen dit bestaande raamwerk op het realiseren van klein
burgerlijke idealen als die welke ik hierboven heb genoemd. Is het niet im
mers zo dat ook de revolutionair zich voor ogen moet houden dat de kleine 
burger zijn eigen ambities heeft. De koude oorlog tussen de supermachten 
waaraan 27 jaar geleden de Hongaarse democratie en de trotse socialisti
sche Hongaarse sociaal-democratie, zo tragisch aan ten offer zijn gevallen, 
schijnt nu zijn einde nabij. 
Het is de taak van de internationale democratisch socialistische beweging 
te bevorderen dat de Hongaarse bevolking, die nu afkeer heeft van de 
politiek, weer politiek bewust wordt. En dat is het beste mogelijk binnen 
een echte levende democratie. 

Het nieuwe Hongarije is er nu. Niet zoals de socialisten uit 1945 dat ge
hoopt hadden. Maar het is er, met vele fouten maar ook met talrijke goede 
trekken. Dit Hongarije gaat zijn weg van de stille strijd tussen achterhaalde 
doctrines en de werkelijkheid van vandaag de dag. 
Wij geloven dat de sociaal-democraten in het westen dit Hongarije op deze 
lijn verstandig en behoedzaam moeten steunen. Wij geloven bovendien dat 
deze koers Hongarije een bredere politieke basis zal helpen geven. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de Hongaarse bodem en het Hongaarse volk daar rijp 
voor zijn. 
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De pen op papier 

Over het functioneren van de democratie in Nederland 

In het nummer van april 1973 van Socialisme en Democratie las ik met veel 
instemming het korte artikel van H. A. van Wijnen, 'Moeten we wel zo 
blij zijn met die 'open' kabinetsformatie?' 
In dit artikel wijst Van Wijnen op de paradox, dat de kabinetsformatie van 
1972-73 weliswaar de meest open (in)formatie is geweest, maar dat wij toch 
slechts de buitenzijde van de procedures hebben kunnen volgen. Want 
ondanks alle persconferenties, de vele interviews met fractieleiders en 
vooral de vermakelijke en soms onthullende correspondentie van en met 
de heer Burger, hebben de toeschouwers toch weinig inzicht gekregen in 
de werkelijke oorzaken van de langdurige kabinetsformatie, nl. de span
ningen die zich binnen de fracties - en vermoedelijk vooral binnen de con
fessionele fracties - hebben voorgedaan. Of, zoals Van Wijnen het stelt: 
'Van de gecompliceerde politieke belangentegenstellingen binnen die 
fracties heeft hij, alle journalistieke interpretaties ten spijt, de dessous niet 
kunnen volgen. Dat kon ook niet, omdat de fracties verdeeld als zij zijn, 
meer politiek belang hebben bij zwijgen dan bij spreken'. En: 'De open
baarheid van onze democratie, die terecht als een van de hoofdtrekken van 
Thorbeeke's grondwet wordt beschouwd, is de laatste jaren hoe langer hoe 
meer teruggedrongen van de openbare beraadslagingen in de Kamer naar 
de beslotenheid van de fractievergaderingen'. 
Ik ben het met deze diagnose hartgrondig eens. De laatste kabinetsforma
tie heeft duidelijk gedemonstreerd dat het volledig opening van zaken ge
ven op het ene niveau, ertoe kan leiden dat de zaak op een ander (lager) 
niveau geheel dichtklapt. Maar deze vaststelling roept ook vragen op -
vragen over bijv. de aard van de vaderlandse journalistiek, de (on )door
zichtigheid van het politieke gebeuren in Nederland en - het belangrijkste 
van al - het functioneren van de democratie. Over ieder van deze drie 
punten wil ik een korte aantekening maken, waarbij ik me wel bewust ben 
van de beperktheid van mijn notities. 

I. Allereerst de parlementaire journalistiek. Het is duidelijk dat bij iedere 
kabinetsformatie onderhandelingen plaatsvinden en dientengevolge span
ningen (kunnen) optreden op tenminste twee niveaus. Namelijk daar waar 
de bij de formatiepoging betrokken partners met elkaar onderhandelen -
in casu tussen de (in)formateur(s) en de fractievoorzitters - én binnen de 
fracties, waar dit overleg moet worden voorbereid en goedgekeurd. Er 
kunnen natuurlijk nog meer niveaus worden onderscheiden, bijv. de 
partijbesturen, partijcongressen - in het algemeen de 'achterbannen' -
en ook niet direct bij de formatie betrokken partijen (bijv. de VVD bij de 
jongste formatie), die invloed kunnen trachten uit te oefenen. 
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Maar laten we ons gemakshalve even beperken tot de twee eerstgenoemde 
niveaus, dat van (in)formateur en fractieleiders en dat van de kamerfrac
ties. De krachtsverhoudingen op beide niveaus zijn van belang. Dat was 
bij de afgelopen formatie zo, maar het is ook bij vorige formaties zo 

geweest. 
Wat mij bij de laatste, 'open' -formatie zo is opgevallen, is de naïveteit 
waarmee heel wat parlementaire journalisten in kranten en voor radio en 
televisie zich meestal beperkt hebben tot het becommentariëren van wat 
zich op het hoogste niveau van (in)formateurs en fractievoorzitters afspeel
de. Dat was ook wel amusant, zeker met de brieven van Burger in de hand, 
maar niet alles. Maar over de rest zijn we slecht geïnformeerd geweest. 
Er waren wat verwijzingen naar 'spanningen' binnen de fracties, inter
venties van 'achterbannen', maar waar het hierbij precies om ging, bleef 
veelal onduidelijk. Vandaar dat zich geweldige zwenkingen in de analyses 
en beoordelingen voordeden. De ene dag was het kabinet-Den U yl zo goed 
als 'rond', de volgende dag werd al weer gesproken van herstel van de 'oude 
coalitie', enzovoort. Het zou een interessant onderwerp van nadere studie 
zijn deze zwenkingen bij bijv. een bepaald nieuwsmedium eens nauwgezet 
te analyseren. 
Belangrijker lijkt het me echter dat, naar mijn stellige indruk - die ik 
overigens niet geverifieerd heb - we bij vroegere 'gesloten', meer 'ge
heime' formaties vaak veel diepergaande analyses gepresenteerd kregen. 
Weliswaar wisten ook toen veel parlementaire journalisten niet meer te 
doen dan politici op te wachten en zich met nietszeggende kluitjes in het 
riet te laten sturen (men herinnere zich slechts de geïrriteerde wegwuiverij 
van de heer Beel!), of met snelle auto's politici te volgen om dan uitvoerig 
te berichten dat de heer X bij de heer Y op bezoek was geweest. Maar er 
waren daarnaast ook meer penetrerende analyses. Mensen als bijv.dr.Van 
Raalte en Faas (Wandelganger - een veelzeggend pseudoniem in dit ver
band!) beschikten toch kennelijk over zoveel 'inside information', dat zij 
het krachtenveld aardig konden overzien. In een nog vroeger stadium 
waren er zelfs politici die zelf politieke commentaren schreven (bijv. Rom
me, Bruins Slot), waarin ze niet alleen rookgordijnen legden, maar op basis 
van hun informatie als politicus ook nog wel eens interessante analyses van 
de hand deden. 
Bij de laatste kabinetsformatie hebben we echter weinig van dergelijke op 
goede 'inside information' gebaseerde analyses kunnnen merken. De com
mentaren waren voornamelijk gebaseerd op tekstanalyse van de cor
respondentie van en met de heer Burger, maar erg diep ging het meestal 
niet. De verklaring hiervoor is m.i. niet alleen dat 'de fracties, verdeeld 
als zij zijn, meer politiek belang hebben bij zwijgen dan bij spreken', zoals 
Van Wijnen stelt. Dit is altijd zo geweest. Maar de verklaring moet mis
schien óók gezocht worden in het feit, dat in een situatie van ( quasi)'open
heid' in een verder 'gesloten' onderhandelingssituatie, ieder kamerlid zich 
wel drie keer bedacht informatie te geven uit angst meteen met naam en 
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toenaam geciteerd te worden. Of anders gezegd: bij een 'open' formatie 
is er nauwelijks plaats meer voor discrete informatieverstrekking en -ver
werving. Dit zegt iets over het functioneren van de parlementaire journalis
tiek en over het functioneren van de democratie. 

ll. Het is reeds vaak vastgesteld: de Nederlandse politiek wordt in sterke 
mate gekenmerkt door geheimhouding. Lijphart ziet het in zijn Verzuiling, 
pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek zelfs als een van de 
politieke spelregels die een uitvloeisel zijn van onze verzuilde structuur. 
Hoe dit ook moge zijn, het is altijd weer verbazingwekkend hoe weinig we 
eigenlijk weten van het feitelijk functioneren van ons politieke bestel. Zelf 
heb ik bijv. het gevoel dat ik veel beter op de hoogte ben van de werkelijke 
politieke verhoudingen in Israël - waar ik een aantal jaren woonde, 
sociologisch onderzoek deed en waarvan ik de ontwikkeling sindsdien op 
een afstand volg - dan die in Nederland. Men kan opmerken, dat Israël 
maar een heel klein land is. Maar ook van de politieke verhoudingen in 
een land als Engeland, is men, wanneer men bijv. wekelijks The Observer 
leest, spoedig beter op de hoogte dan van die van Nederland. Om van de 
Verenigde Staten nog maar te zwijgen, want daar lijken de politieke ver
houdingen wel helemaal op straat te liggen. En ik heb het dan nog niet 
eens over de onthullingen na het Watergate-schandaal, die overigens tot 
nog toe (begin juni 1973) nog nauwelijks werkelijk nieuws over het functio
neren van het presidentiële systeem naar boven hebben gebracht. Want 
over de macht van het Witte Huis door het verlenen van gunsten en een 
hiërarchie van persoonlijke assistenten waren we ook vóór Nixon al 
uitstekend geïnformeerd door betere journalisten, evenals omtrent 
Nixon's manipulaties bij voorgaande gelegenheden. 
Hoe komt het dat we vrij nauwkeurig weten hoe bijv. in Israël de relaties 
tussen Moshe Dayan en Pinhas Sapir liggen, hoe de Britse Labour Party 
werkt, wie Kennedy's, Johnson's en Nixon's adviseurs waren, wie Ken
nedy's speeches schreef, enz. enz., maar dat we nauwelijks iets weten over 
de rol van Nieuw Links in de Partij van de Arbeid in de loop van de laatste 
jaren, of wie de speeches van de premiers De Jong en Biesheuvel schreef? 
Het mag dan waar zijn dat geheimhouding één van de spelregels van ons 
politiek bestel is en daarin ook een bepaalde functie vervult. Het blijft ver
wonderlijk dat er tussen oppervlakkige roddel en exegese van politieke 
teksten door de parlementaire journalistiek zo weinig gedaan wordt aan 
goed geïnformeerde schattingen van de politieke verhoudingen in ons land. 
Per slot van rekening is de laatste kabinetsformatie niet minder geweest 
dan een belangrijke stap in het proces van deconfessionalisering- een fase 
in het proces van de 'doorbraak', waar men na de oorlog zo veel over sprak, 
maar die zich nu - 28 jaar later - pas begint te voltrekken. Echter goed 
geïnformeerde analyses van dit proces, treffen we nauwelijks aan in de 
politieke commentaren. Bijv. wat is de rol geweest van de verschillende 
'vleugels' binnen de KVP bij de langdurige onderhandelingen tijdens de 
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jongste kabinetsformatie? Of hoe heeft het krachtenveld binnen de PvdA 
zich ontwikkeld en welke manoeuvreerruimte had Den Uyl hierbij? 
Goed, dit zijn misschien geen simpele vragen. Althans de beantwoording 
ervan vergt enige hardnekkigheid gegeven de zwijgzaamheid van de 
Nederlandse politici over dit soort zaken. Maar het is toch wat vreemd dat 
we pas meer dan zes jaar later toevallig eens iets meer moeten vernemen 
- en dan nog zeer eenzijdig en betrekkelijk oppervlakkig - over de 
achtergronden van 'de nacht van Schmelzer' door Ammerlaans boek Het 
verschijnsel Schmelzer. 
Men kan natuurlijk zeggen dat ieder politiek bestel de journalistiek heeft 
die het verdient. Maar men zou misschien ook kunnen stellen dat een meer 
kritisch analyserende journalistiek mede het functioneren van het politieke 
bestel kan beïnvloeden. 

III. De laatste jaren zijn er in Nederland nogal wat voorstellen en pogingen 
geweest om de democratie anders - en hopelijk beter- te doen functione
ren. Er is gesproken over ingrijpende wijzigingen van de grondwet, meer 
'openheid' in de politiek, meer 'directe democratie', invoering van een 
districtenstelsel, een gekozen minister-president, gekozen burgemeesters. 
Dat dergelijke veranderingen echter ook aanvankelijk niet-verwachte ge
volgen met zich mee kunnen brengen, illustreert het artikel van Van 
Wijnen: meer 'openheid' in het overleg tussen (in)formateurs en fractie
voorzitters kan leiden tot nóg meer geslotenheid op een ander niveau, in 
casu bij het fractie-overleg. 
Wat mij echter nogal verbaast, is dat dit soort ontwikkelingen niet eerder 
onderkend zijn. Dat openheid op het ene niveau een grotere geslotenheid 
op een ander niveau tot gevolg kan hebben - let wel: ik zeg niet hoeft te 
hebben - hebben we al een aantal jaren aan de Nederlandse universiteiten 
kunnen zien. Sinds de invoering van gedemocratiseerde en in het openbaar 
vergaderende raden en commissies aan de universiteiten, is er nog nooit 
zoveel 'vertrouwelijk vooroverleg' geweest; alhoewel men hier ook onder 
het oude bestel aardig weg mee wist. 
Men kan van politici misschien nauwelijks verwachten dat zij zich zo breed 
zullen oriënteren om op dit soort effecten bedacht te zijn - alhoewel ... ? 
Maar waar zijn de geïnformeerde journalisten die op dit soort verschijnse
len hebben gewezen en ervoor hebben gewaarschuwd? 
Hetzelfde geldt voor sommige van de voorgestelde staatkundige her
vormingen. Met veel elan worden pogingen ondernomen om het gebrek
kige functioneren van de democratie op bepaalde punten te doorbreken. 
Dit is het goed recht van politici, ja zelfs hun taak binnen een democratisch 
bestel. 
Verwonderlijk is echter dat dergelijke voorstellen niet alleen met een grote 
naïveteit worden gebracht, maar ook zijn ontvangen. Want veel van de 
voorgestelde regelingen bestaan ergens anders op de wereld al. Wie heeft 
eens bekeken hoe het daar functioneert? Het districtenstelsel bestaat in 
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vele landen, maar in sommige landen - bijv. Frankrijk, Engeland - ziet 
men toch ook wel zo langzamerhand nadelen aan deze vorm van democra
tie. Door gemeenteraden gekozen burgemeesters kent men in vele landen. 
In Israël, om eens een voorbeeld te noemen, heeft men echter ontdekt dat 
dit stelsel ook allerlei minder aantrekkelijke kanten heeft: overheersen van 
het partij-apparaat, minder aandacht voor specifiek lokale problemen (im
mers de burgemeester is afhankelijk van de partij) en zelfs tot corruptie 
kan leiden. Sommige Israëlische parlementsleden pogen dan ook al jaren
lang - overigens tot nog toe tevergeefs - dit stelsel te wijzigen. Trouwens 
in Amerika bestaat hier een zeer uitvoerige literatuur over onder de 
rubrieken 'party machine', 'patronage' en 'corruptie'. Hetzelfde geldt voor 
rechtstreeks gekozen minister-presidenten. Dit stelsel bestaat o.a. in 
Frankrijk en de VS - daar heet zo iemand dan president. En een enkele 
keer lees je wel eens in de krant dat het dáár niet zonder problemen 
functioneert. Maar wie betrekt het op de Nederlandse voorstellen tot staat
kundige hervormingen? 
Ik wil hiermee allerminst beweren, dat we staatkundige veranderingen 
maar achterwege moeten laten of dat Nederland reeds 'the best democracy 
in the world' is. Natuurlijk moeten we voortdurend bezig blijven om betere 
vormen van democratie te bedenken. Maar dergelijke voorstellen tot 
verandering en verbetering dienen ook voortdurend kritisch geëvalueerd 
te worden, o.a. op grond van ervaringen elders. Ook dát is een vorm van 
democratie. Nog sterker: het is een essentieel onderdeel van de democra
tie. Misschien moeten hiervoor op den duur speciale organen worden 
gecreëerd. Maar vooralsnog is dit primair een taak van de schrijvende intel
ligentia, de politieke journalisten voorop. Zo gezien hangen vragen over 
de aard van de journalistiek, de mate van doorzichtigheid van het politieke 
bestel en het functioneren van de democratie nauw met elkaar samen. 

1. E. Ellemers 
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Boekbespreking 
Prof. dr. P. J. Roscam Abbing, Ethiek van de inkomensverdeling. Kluwer, 
Deventer 1973. 

Oriëntatie 

De inkomensverdeling is sedert het grote arbeidsconflict van dit voorjaar 
aan de orde van de dag. 
Voor de schrijver van een studieboek is er geen grotere meevaller denkbaar 
dan wanneer zijn publikatie verschijnt op een ogenblik dat zijn onderwerp 
algemeen de aandacht trekt. Dit geluk beleeft thans prof. dr. P.J. Roscam 
Abbing, theologisch hoogleraar in de ethiek te Groningen, met zijn nieuwe 
publikatie 'Ethiek van de inkomensverdeling'. 
Economisch bestaat over de inkomensverdeling een vracht literatuur. 
Maar in ons land zijn boeken over sociale ethiek - in het buitenland is het 
anders - een uitzondering. Banning schreef destijds een uitstekend boekje 
over sociale ethiek. Maar het is beperkt van omvang, al weer wat verouderd 
en bevat niets over de inkomensverdeling. Roscam Abbing beweegt zich 
dus op nog maagdelijk terrein. 
Zijn publikatie is een enorme turf van circa 550 pagina's, kleine druk! De 
inkomensverdeling heeft vele kanten. De schrijver heeft die er alle uit
voerig bijgehaald. Herhaaldelijk wel wat te detaillistisch. Het gevaar dat 
wij door de bomen het bos niet meer zien, heeft hij geprobeerd te onder
vangen door een brede inhoudsopgave (p. 9-22). Door deze uitvoerige be
handeling is zijn boek over de inkomensverdeling min of meer uitgegroeid 
tot een handleiding voor de sociale ethiek. 
Tinbergen beveelt in een voorwoord het boek met warmte aan aan allen 
die tot een betere samenleving willen komen. Pen (Parool van 20/4) ziet 
in een welwillende beoordeling de betekenis van het boek in de onrust die 
het brengt over de bestaande inkomensverdeling. 

Inhoud 

Teneinde een brede belangstelling te kunnen trekken, is Roscam Abbing 
van een humanistisch standpunt uitgegaan. In het middelpunt staat het 
streven naar sociale rechtvaardigheid. Hij ziet die als een algemeen mense
lijke notie, die hij daarom niet op een bepaalde levensbeschouwing heeft 
gefundeerd. Overigens blijkt wel dat zijn ethiek terecht nader wortelt in 
het bijbelse geloof. 
De korte inhoud van zijn behandeling is als volgt. Hij begint met een 
beschrijvend gedeelte om aan te geven welke factoren op dit ogenblik 
feitelijk een rol spelen bij de inkomensverdeling. Die factoren worden 
daarna getoetst aan een volmaakte ethische mensheid en maatschappij. 
Vervolgens wordt nagegaan waarom de maatschappij is geordend zoals zij 
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is teneinde de noodzaak daarvan te analyseren. Aan de hand van dit alles 
sluit hij met voorstellen op welke punten en in welke richting verbetering 
zou zijn te bereiken. 
Bij de gehele behandeling volgt de schrijver de methode van de 'afnemende 
abstractie'. Dat wil zeggen dat hij de weg gaat van het zeer eenvoudige naar 
het zeer gecompliceerde. Hij denkt zich dus eerst in hoe een ongecompli
ceerde werkelijkheid zou zijn. Geleidelijk aan gaat hij dan de complicaties 
verdisconteren. 
Ik heb veel respect voor het boek van Roscam Abbing, wat uiteraard 
kritiek niet uitsluit. Zijn onderwerp brengt hem niet alleen op het terrein 
der ethiek, maar ook op dat der economie, sociologie, psychologie en het 
staatsrecht. De schrijver heeft zich een enorme moeite gegeven om zich 
ook in die disciplines te oriënteren. 1 Intussen blijft hier nog veel te doen. 
Mijn dringende wens zou daarom zijn dat een team van deskundigen op 
al deze terreinen het onderwerp eens gezamenlijk intensief zou gaan 
bestuderen. Het boek van Roscam Abbing kan daarbij een uitstekend uit
gangspunt zijn. 
Uit de uitgebreide stof behandel ik thans twee onderwerpen die bij Roscam 
Abbing centraal staan: de loonnormen en de nationalisatie der produktie
middelen. 

Loonnormen 

De loonnormen brengen ons op het terrein der ethiek. Het gaat dus niet 
om de vraag welke factoren het loon bepalen, maar om de vraag welke 
factoren het loon behoren te bepalen. 

Het ruilbeginsel 

Tinbergen heeft daarvoor reeds in 1946 een boekje geschreven, getiteld 
Redelijke inkomensverdeling (tweede druk in 1953). Hij verdedigt daarin 
het zgn. ruilbeginsel inhoudende dat twee personen (eventueel sociale 
groepen) ten opzichte van elkaar rechtvaardig zijn behandeld wanneer zij 
geen van beiden met elkaar van 'plaats' willen ruilen. Deze interessante 
suggestie heeft nogal wat kritiek ontmoet. Van Esveld wijst op 'het 
menselijk onvermogen in de huid van een ander te kruipen en vast te stellen 
of die het gemakkelijker of moeilijker dan hij zelf heeft'. 2 Albeda-DeGalan 
formuleren hun bezwaar in een voorbeeld 'Dokter Jansen kan pas in tim
merman Pietersen's plaats treden als hij Pietersen is met diens capaciteiten, 
gezondheid enz. En zo'n plaatsvervanging is nu eenmaal onmogelijk'. 3 Pen 
komt geestig tot de conclusie dat het ruilbeginsel alleen zou kunnen gelden 
als de maatschappij geheel bestond uit 'little Tinbergens'. Helaas, laat hij 
er op volgen, is dat niet het geval. 4 Tinbergen heeft op grond van een en 
ander zijn voorstel teruggenomen. 5 
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Het offerbeginsel 

Wenkend Perspectief, de publikatie van het NVV, heeft het offerbeginsel 
als loonnorm aanbevolen. 6 Er zal volgens dit beginsel een zekere even
redigheid moeten bestaan tussen het inkomen en de voor de verwerving 
van dit inkomen gebrachte offers. Inkomensverschillen, voortvloeiende uit 
de inkomensverdeling over de produktieve groepen, kunnen alleen dan als 
rechtvaardig worden beschouwd, wanneer er een evenredig verschil in of
fers ter verwerving van het inkomen tegenover staat. 
Wat hier het offerbeginsel wordt genoemd, is bij Roscam Abbing het 
inspanningsbeginsel. Daarmee kom ik tot de door hem gesuggereerde 

loonnorm en. 

Aanvaardbare normen 

Roscam Abbing stelt aan de factoren die ethisch het loon behoren te 
bepalen strenge eisen. Slechts drie normen acht hij aanvaardbaar: le: 
inspanning bij de voorbereiding op en tijdens het werk; 2e: bezwarende 
werkomstandigheden; en 3e: behoefte. 
Intussen interpreteert hij de begrippen inspanning en bezwarende werk
omstandigheden ruim zodat er allerlei gevallen onder gebracht worden 
die er bij een beperkte toepassing niet onder zouden ressorteren. Bij de 
derde norm, de behoefte, is niet gedacht aan allerlei subjectieve wensen 
die immers onuitputtelijk zijn, maar aan bepaalde geobjectiveerde gevallen 
als behoeften voor een gezin met kinderen (kinderbijslag), voor bejaarden, 
zieken, werklozen, gehandicapten. 

Verworpen loonnormen 

Bij de beperkte ethische maatstaf die Roscam Abbing aanlegt, zijn vele 
loonnormen niet aanvaardbaar. Ik noem de belangrijkste. 
Het is te verwachten dat bij de loonbepaling machts- en toevalselementen 
op ethische gronden worden verworpen. Naar de mening van Roscam Ab
bing verdienen ook prestaties die voortspruiten uit een aangeboren aanleg 
of talent geen extra beloning. Deze kwaliteiten zijn immers geen bijzondere 
verdienste van de betrokkene. Bovendien ontvangt de talentvolle een 
compensatie in de vorm van een psychisch loon daar hij in de maatschappij 
met vreugde in zelfverwerkelijking zijn talent zal ontplooien, ook als dit 

inspanning vraagt. 
Een lange opleiding, die zich op normale wijze voltrekt is voor Roscam 
Abbing evenmin een reden voor een extra beloning. Naar zijn mening is 
voor voldoende begaafde kinderen uit alle milieus geen opleiding om finan
ciële redenen onbereikbaar. Dit lijkt mij te optimistisch. De schrijver ont
leent zijn voorbeelden vooral aan de studenten (studiebeurzen). Maar 
daarnaast hebben velen bij hun opleiding extra financiële lasten nog zelf 
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te dragen. Bovendien moet dan in werknemerskringen nog worden gere
kend met het bedrag dat jonge mensen die ruimer worden opgeleid aan 
loon derven. 
Ook zelfstandigheid in het werk gaat onder de ethische yalbijl. Velen 
vinden de zelfstandigheid fijn omdat zij meer vrijheid geeft. Bij een grote 
verantwoordelijkheid die als een last wordt ervaren, kan op grond van de 
aanvaarde norm der bezwarende omstandigheden een extra beloning 
worden toegekend. Alleen: zeer moeilijk vast te stellen wanneer een 
dergelijk uitzonderingsgeval aanwezig is. 
Tenslotte wordt ook kunde niet als factor voor een extra beloning aan
vaard. Voorzover de kunde voortspruit uit natuurlijke begaafdheid of 
opleiding is de schrijver consequent want deze werden beide reeds als loon
normen verworpen. Alleen voorzover de kunde voortspruit uit een scho
ling en oefening buiten de normale opleiding en buiten de normale werktij
den in eigen vrije tijd opgedaan, is er reden om extra te belonen. Ook hier 
zal een dergelijke uitzondering in de praktijk m.i. zeer moeilijk hanteer
baar zijn. 

Verstrengeling der normen 

Tot nu toe hebben wij de aanvaardbare en de niet aanvaardbare loon
normen scherp gescheiden. Maar wanneer wij nu met deze ethische belo
ningsgids als richtsnoer de praktijk ingaan, dan lopen wij al spoedig vast. 
Want onze reisgids blijkt niet operationeel te maken. De aanvaardbare en 
niet aanvaardbare normen worden namelijk een onontwarbare kluwen. 7 

Ik neem twee voorbeelden. A en B moeten beiden eenzelfde werkstuk le
veren. A is van nature zeer vlug (niet aanvaardbare norm) en dus in zeer 
korte tijd gereed. B daarentegen is van nature zeer langzaam en doet er 
heel lang over. Niemand zal toch willen verdedigen dat de vlugge A dan 
minder moet verdienen dan de langzame B. 
Een tweede voorbeeld ontleen ik aan de aanvaardbare norm der ver
zwarende omstandigheden. A en B moeten een fysiek bijzonder zwaar 
werk verrichten. A is fysiek zwaar gebouwd (niet aanvaardbare norm): 
voor hem is deze last een peuleschilletje en dus geen extra zwaar werk. 
Maar voor B, fysiek zwak, vraagt dit werk een enorme inspanning. Toch 
zal niemand ertoe komen om hier subjectief voor precies hetzelfde werk 
een verschillend loon te gaan geven omdat de gevraagde inspanning zo 
verschilde. 
Aanleg en inspanning zijn hier niet te scheiden. Hetzelfde geldt voor de 
verhouding tussen andere aanvaardbare en niet aanvaardbare loonnor
men. Onze ethische beloningsgids laat ons dus bij het kwantificeren van 
de loonbedragen in de steek. 
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Werkclassificatie 

Terecht geeft Roscam Abbing veel aandacht aan de genormaliseerde 
methode van werkclassificatie. Hij beschouwt haar als een eerlijke poging 
om objectief vast te stellen welk loon aan een bepaald beroep of bepaalde 
functie verbonden behoort te zijn. 
Het systeem is bekend. Het is een goed middel om uit te maken hoe bijv. 
een timmerman betaald moet worden in vergelijking met bijv. een bank
werker. Daartoe worden tien functie-elementen opgesteld, genaamd 'ge
zichtspunten' (kennis, zelfstandigheid, uitdrukkingsvaardigheid enz.). De 
belangrijkheid van ieder gezichtspunt wordt door een 'afweegfactor' tot 
uitdrukking gebracht. Een puntental geeft ten slotte uitdrukking aan de 
betekenis van iedere functie. 
Gedurende de periode der geleide loonpolitiek heeft de werkclassificatie 
een grote rol gespeeld. Op Sociale Zaken heb ik zelf daaraan meegewerkt 
en de gunstige werking kunnen constateren. Later heb ik als voorzittervan 
een commissie van werkgevers en werknemers in de koopvaardij meege
werkt aan het opbouwen van een geheel nieuwe loonstructuur, daar de 
bestaande volstrekt verouderd was. Ook toen heeft de werkclassificatie ons 
uitstekende diensten bewezen. 
Ik kan dus niet van gebrek aan waardering voor de werkclassificatie worden 
verdacht. Maar Roscam Abbing verwacht er te veel van. 
De voornaamste betekenis der werkclassificatie is dat loonverschillen tus
sen functies met een zelfde totaal aan punten kunnen worden gelijkgetrok
ken. Maar een 'nationaal bezoldigingsbesluit' zit er niet in. Want de werk
classificatie heeft alleen vat op de loonstructuur, niet op het algemene 
loonpeil in ons land.x Aldus ook Hartog: 'Als we punten en punten
verschillen hebben, hebben wij nog geen lonen. Daartoe moeten punten 
worden vertaald in geld. Hoeveel centen is één punt? En neemt het aantal 
centen per punt naar boven toe (progressief), af (degressief), of blijft het 
gelijk ( evenredig)?'9 Op deze vragen geeft de werkclassificatie geen 
antwoord. 
Bovendien heeft de werkclassificatie voor de hoger gesalarieerde werkne
mers en de vrije beroepen geen betekenis verkregen. Begrijpelijk, want 
door de ingewikkelde aard van het werk is het juiste aantal punten hier 
niet te bepalen. Maar ook indien voor functies in de hogere regionen wel 
punten zouden zijn vast te stellen, dan nog zouden wij niet zoveel verder 
zijn. Want in deze groepen maakt de persoon de functie uit. 
Voor het verkrijgen van een rechtvaardige nationale loon- en salarispoli
tiek is de werkclassificatie dus vooralsnog een onvoldoende instrument. 

Ethiek en recht 

Wanneer wij de ethische loongrens van Roscam Abbing operationeel 
gaan maken, dan stoten wij op nog een andere moeilijkheid. Bieden zich 
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op basis van de vastgestelde loonnormen voldoende gegadigden voor de 
betrokken functie aan? Hier kan de 'invisible hand' van hetmarktmechanis
me ons parten spelen. Met welk een onverbiddelijkheid de wet van vraag 
en aanbod werkt, is wel gebleken tijdens de periode der geleide loonpoli
tiek toen het euvel der zwarte Ionen onuitroeibaar bleek. Roscam Abbing 
erkent dat, wanneer zich bij een bepaalde ethische loonnorm onvoldoende 
gegadigden aanmelden, concessies aan de norm moeten worden gedaan 
door bijv. een lokloon of een prestatieloon toe te passen. 
Naar mijn mening is deze methode om aan de ethische norm te knabbelen 
teneinde de werkelijkheid te verkrijgen weinig aantrekkelijk. Ik zou hier 
de weg willen volgen die prof. Paul Scholten, een van onze grootmeesters 
op het terrein van het recht, ons destijds heeft gewezen. 10 Bij het vaststel
len van het loon zijn wij op het terrein van het recht. Welnu, aldus Scholten, 
voor de rechtsvinding is tweeërlei noodzakelijk. Wij hebben ons in de 
eerste plaats bezig te houden met het ideële in het recht; onze overtuiging 
omtrent wat behoort (in casu de ethische Ioongids). Maar daarnaast heb
ben wij evenzeer te rekenen met de feiten (in casu de noodzakelijkheid van 
concessies). Want als recht ook maar kan worden gedacht, moet onze 
overtuiging altijd gericht zijn op een verwezenlijking in een bepaalde tijd 
voor een bepaalde groep. 
Voor een juiste verhouding van ethiek en recht lijkt mij het op deze wijze 
in onderling verband brengen van ideële factoren en reële gegevens de 
aangewezen weg. 

Nationalisatie der produktiemiddelen 

Een communistische keuze 

Roscam Abbing stelt de liberale sociaal-economische orde en de com
munistische sociaal-economische orde scherp tegenover elkaar. Hij kiest 
dan voor de communistische. In een paar woorden samengevat wordt zijn 
keuze bepaald door de opvatting dat de gemeenschap, de staat, heeft te 
zorgen voor sociale rechtvaardigheid en daarom over de produktiemid
delen moet beschikken. Van de enkeling mag dan worden gevraagd dat 
hij de gemeenschap dient. 
Intussen wordt direct daarna deze communistische keuze weer volstrekt 
gerelativeerd. En wel op drie punten. Vooreerst heeft de schrijver alleen 
gedacht een een ideaaltypevan het communisme; het feitelijke communis
me laat hij onbesproken. Voorts denkt hij alleen aan het sociaal-economi
sche terrein; met uitsluiting derhalve van de internationale, politieke, 
pedagogische, culturele en religieuze gebieden. Ook kiest hij alleen voor 
het principiële uitgangspuntvan het communisme, niet voor de toepassing 
en uitwerking; deze kunnen wel zoveel bezwaren opleveren dat hij van zijn 
keuze afstand doet. 
Gevoelt Roscam Abbing niet dat hij daarmede eigenlijk zijn keuze weer 
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ongedaan heeft gemaakt? Het is jammer dat de schrijver zijn betoog zozeer 
heeft opgezet in een zwart-wit schema van liberalistische tegenover com
munistische sociaal-economische orde. Een derde mogelijkheid, die uit 
beide het goede tracht te halen, komt daardoor onvoldoende tot haar recht. 
Ik moet hierbij nog een opmerking maken. Roscam Abbing beperkt zijn 
communistische keuze tot het sociaal-economische terrein. Blijkbaar is hij 
van mening dat alle andere terreinen der nationale samenleving (politieke, 
pedagogische, culturele, religieuze enz.) als door waterdichte schotten van 
het sociaal-economische terrein kunnen worden gescheiden. Op al die 
andere terreinen zou daarom de democratie kunnen blijven bestaan. Ik 
geloof daar niet aan. Natuurlijk, nationalisatie is bestaanbaar zonder de 
Marxistische ideologie van het historisch materialisme. Maar nationalisatie 
vraagt een almachtige overheid die het gehele centraal geleide produktie
proces heeft te beheersen. Het bestaan van een dergelijk gigantisch bu
reaucratisch overheidsapparaat heeft zijn niet bedoelde onvermijdelijke in
nerlijke consequenties ook voor andere terreinen der samenleving als het 
sociaal-economische. Er volgt al te gemakkelijk een aantasting der demo
cratie en haar vrijheidsrechten. Hier geldt de waarschuwing van de Engelse 
staatsman: 'macht bederft, absolute macht bederft absoluut'. 

Nationalisatie in West-Europa 

De nationalisatie heeft in West-Europa haar glans verloren. Van een 
algemeen gesteld principieel doel is ze geworden tot een middel dat in 
bepaalde gevallen tot verwezenlijking van het democratisch-socialisme kan 
bijdragen. De oorzaken liggen voor de hand. De voorstanders van de 
nationalisatie werden door de Russische ervaringen ontnuchterd. In 
Engeland waren de partiële nationalisaties geen succes. 11 Wel dringen de 
uiterst conservatieve Engelse vakbonden thans weer aan op een sterke uit
breiding der nationalisatie, maar Wilson probeert de boot zoveel mogelijk 
af te houden. De positie van de overheid is in de laatste halve eeuw dan 
ook volkomen veranderd. Zij grijpt krachtig in op de beschikkingsmacht 
van de eigendom, zodat de vraag wie de eigendom beheerst van veel 
minder betekenis is geworden. In ons land bijv. gaat de overheid zich nu 
ook bemoeien met de keuze der investeringen. Ook de gewone werkne
mers hebben voor de nationalisatie weinig belangstelling. Een werknemer 
van de PTT laat het koud of het bedrijf al of niet aan de staat toebehoort. 
Waar het hem om gaat is menselijk te worden behandeld. 
Het is jammer dat Roscam Abbing aan deze gehele ontwikkeling is voor
bijgegaan. 

Staatsproduktie 

Intussen hebben wij Roscam Abbing met onze opmerkingen over de 
nationalisatie nog niet geheel recht gedaan. Want hij pleit in zijn boek voor 
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een bepaalde vorm van nationalisatie: 'staatsproduktie met behoud van de 
goederenmarkt (concurrentie). 12 

Het voorstel betekent dus dat de staat eigenaar der produktiemiddelen 
wordt. Ook de exploitatie geschiedt in staatsverband: risico, winst en 
verlies zijn voor rekening van de staat. Ook de lonen worden door de staat 
vastgesteld. Alleen de prijzen op de goederenmarkt (groothandel, tussen
handel, kleinhandel) worden door de werking van het vrije marktmechanis
me bepaald. 
Enige praktische ervaring is met dit systeem nog nergens opgedaan. Dat 
maakt aanvaarding riskant. Er rijzen bovendien talloze vragen. 
Zo is de positie van de ambtenaar-manager hier volkomen onduidelijk. 
Roscam Abbing beveelt nadere studie aan. Uit deze studie zal m.i. blijken 
dat het dualisme van een centraal geleid produktieproces en een vrij markt
mechanisch prijsbeleid onbestaanbaar is. Beide systemen passen niet bij 
elkaar. Roscam Abbing is kennelijk geïnspireerd door A. P. Lerner's 
Beonornies of Control dat in 1944 verscheen. Pen heeft in Harmonie en 
Confliet13 op Lerner kritiek uitgeoefend en hem utopische trekken ver
weten. 

Inkomensverdeling in Rusland 

Nu de 'staatsproduktie' geen gegevens over de inkomensverdeling biedt, 
zullen wij het moeten doen met het materiaal uit het communistische 
Rusland. Hoe staat het daar met de inkomensnivellering? 
Het is bekend dat de Russische revolutie aanvankelijk is uitgegaan van het 
ideaal van een gelijk loon voor allen. Er moest zijn een gelijke start en een 
gelijke finish. Maar in de loop der jaren is men steeds meer overgestapt 
op een loon naar prestatie. 
Hoe groot de loonverschillen in Rusland precies zijn, is nog niet exact vast 
te stellen omdat de gegevens, vooral uit de hogere regionen, ontbreken. 
Blijkens een studie van de Verenigde Naties uit 1967 zijn in de Europese 
communistische landen de lonen van de hoogst geschoolde arbeiders 2 à 
3 maal zo hoog als de lonen van de laagst geschoolden. 14 

Tinbergen die zich door zijn convergentietheorie diepgaand ook met deze 
gehele problematiek heeft beziggehouden, is van mening dat de loonstruc
tuur in het Westen na aftrek der belastingen gunstig met de loonstructuur 
van de communistische landen kan worden vergeleken. 15 Men wil in 
Rusland thans de verhouding tussen de inkomens van de 10% hoogst
betaalden en dat van de 10% laagst betaalden terugbrengen tot 3 : 1. 16 

Dat naar deze verhouding wordt gestreefd, toont aan dat de verschillen 
thans nog aanzienlijk hoger zijn. 17 Ook uit de zeer beperkte beschikbare 
gegevens blijkt toch wel dat de inkomstenverdeling in het communistische 
Rusland zeker niet gunstiger is dan in het Westen. 
Aan dit artikel voeg ik gaarne nog iets toe. Roscam Abbing is in zijn boek 
een gedrevene. Het vele onrecht in onze westerse maatschappij bestrijdt 
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hij met hartstocht. Ik gevoel in dit alles geheel met hem mede. Mijn 
praktische bezwaren willen alleen voorkomen dat de sociale ethiek de 
economische mogelijkheden gaat negeren. Want dan stellen de sociaal
economen de sociale ethiek - die wij als kritische test op onze samenleving 
zo bitter nodig hebben - terzijde als een 'spielerei' voor dromenland. 

Mr. dr. A. A. van Rhijn 
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Dr. W. Luijpen, Ethiek in de politiek. Het Wereldvenster, Baarn 1973. 

Het politieke denken en handelen vindt zijn oorsprong in een bepaalde op
vatting over wat er behoort te gebeuren. 
Dat daar nogal wat aan vastzit, blijkt uit deze kleine publikatie. De auteur 
begint de radicale kritiek van denkers als Marcuse, Sartreen Horkheimer 
toe te passen op de Nederlandse Spoorwegen: dat instituut blijkt een 
mensonterend systeem, dat menselijke vrijheid en creativiteit ontkend. 
Vervolgens voert hij een werknemer van de NS ten tonele, die twee be-
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zwaren heeft tegen een dergelijke kritische analyse: de overspannen op
vatting van de subjectiviteit bij deze denkers (1) en de analyses zijn een 
beetje arrogant (2). 
Inzake het eerste punt valt Luijpen de man van de NS bij; teruggrijpend 
op enkele filosofen uit de fenomenologische traditie (o.a. Heidegger, 
Jaspers en Merleau-Ponty) betoogt hij dat voor een authentiek bestaan de 
ander (en een sociale structuur) voorwaarde is. 
Ethisch georiënteerde politiek wordt dan geïnspireerd door de wil om de 
vrijheid en subjectiviteit van de ander te bevestigen en te bevorderen. 
Hobbes wees de Staat aan als drager van zo'n ethische politiek, die de 'wol
ven' in de samenleving moet temmen en de menselijkheid via het rechts
bestel gestalte moet geven. Soms gedraagt echter ook de Staat zich als 
'wolf'. 
In deze situatie van betrekkelijkheid is het uitspreken van absolute oorde
len een arrogantie en een onmogelijkheid. Luijpen analyseert in dit ver
band de dwingende rol van het menselijke niet-weten en niet-willen, m.b.t. 
de subjectieve inspiratie en de concretisering van de wil-tot-vrijheid in de 
objectieve werkelijkheid. 
Langs deze weg komt hij tot de conclusie dat noch het proletariaat, noch 
een democratische meerderheid, noch een elitaire guerrillagroep het recht 
heeft zijn handelen met 'goddelijke garantie' te dekken. Voorwaarde voor 
alle ethiek binnen het politiek handelen is kiezen voor de menselijkheid; 
maar bij de concrete toepassing van het onderscheid tussen mensen en 
'wolven', moet de rol van het niet-weten en niet-willen worden erkend. 
Dit laatste punt wordt helaas niet uitgewerkt. Anders was de auteur 
vermoedelijk zelf tot de conclusie gekomen dat te fundamenteel relativeren 
- zoals hij m.i. in dit boek bepleit - ertoe leidt dat teveel partijen (even
veel) gelijk hebben. Belangentegenstellingen en maatschappelijke proble
men worden echter niet minder door dit betrekkelijk maken van politieke 
overtuigingen. 
Er moet dus 'partij' worden gekozen, waarbij niet steeds een genuanceerde 
opstelling tegenover 'de anderen' mogelijk is, mede om redenen van 
menselijke beperktheid, die Luijpen zelf signaleert. 
Een meer 'positivistische' of pragmatische benadering van de rol die de 
ethiek in de politiek kan vervullen, had vermoedelijk smakelijker vruchten 
afgeworpen dan deze wat academisch smakende kasplant. 

C.A. de Kam 

Milo Anstadt, Op zoek naar een mentaliteit. Wetenschappelijke Uitge
versmij., Amsterdam 1973. 

De oud-redacteur van Vrij Nederland en televisiemedewerker van de 
Vara, Milo Anstadt heeft voor zijn omroepvereniging en voor hemzelf de 
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zaken op een rijtje gezet. Zowel bij de schrijver als bij de Vara bestond 
de behoefte aan een nadere fundering van het progressieve karakter in het 
optreden naar buiten. Het resultaat is een zeer belangwekkend en veel
zijdig boek geworden. Dat belang schuilt niet in de nogal triviale aanleiding 
voor dit boek. Die immers was de behoefte om de nieuw-linkse en ook 
neo-marxistische stellingen en kreten van de laatste jaren te toetsen aan 
de stand van de wetenschap, de filosofie en de politieke praktijk. Velen, 
vooral ouderen, zullen een dergelijke behoefte hebben gekend en bij voor
baat willen aannemen, dat er ongelooflijk veel oude koek in de als modern 
gepresenteerde opvattingen schuilt. Ook de conclusies aan het eind van 
het boek over de noodzaak van stapsgewijze verbeteringen en de prakti
sche voorstellen in die richting bieden weinig verrassends. In elk geval niet 
voor diegenen, die hun vernieuwingsdrift in de praktijk hebben beproefd 
en daarbij zowel hun hart als hun verstand hebben gebruikt. 
Milo Anstadt pleit dus voor de stuksgewijze sociale bouwkunde. Ook hij 
zou graag spectaculaire alomvattende veranderingen tot stand willen 
brengen. Onze menselijke beperktheid, waar de grootste genieën ons niet 
vanaf kunnen helpen, dwingen tot voorzichtig omgaan met de menselijke 
mierenhoop. Voor de politieke praktijk ligt bij Anstadt de nadruk op het 
inkomensbeleid en op de democratisering. Deze conclusies lijken in vele 
opzichten op die van de Midden-Europese socialist en auteur Gerhard 
Szczesny. (Geformuleerd in zijn boek: 'Afscheid van links? of het zoge
naamde goede'.) 
Het boek van Milo Anstadt biedt echter meer. De schrijver heeft vele 
moderne werken op het gebied van de filosofie en de sociologie doorgewor
steld. Daarvan getuigen ontstellend veel citaten. Daarmee wordt het de 
lezer wel moeilijk gemaakt. De verbindende gedachte treedt niet steeds 
naar voren, omdat bij dit citeren het kritisch zoeken voorop staat. Dat is 
dan anderzijds de verdienste van dit boek. Niet slechts vanuit een voorge
programmeerde mentaliteit, maar vanuit een grondige studie der moderne 
menswetenschappen komt Anstadt tot zijn reformistisch standpunt. Daar
bij werd hij ongetwijfeld geholpen door de moderne theorieën van Levi
Strausz en andere structuralistische denkers. Het meest opvallende echter 
bij deze analyse is de grondige en welhaast genadeloze wijze, waarmee het 
humanisme en het moderne rationalisme worden onderzocht. Er blijft niet 
veel meer van over dan het besef, dat de Verlichting, ook in het denken 
over de principiële mogelijkheid daartoe, onvoltooid is gebleven. Verras
send is het halsstarrig vasthouden van Milo Anstadt aan het humanisme 
als inspiratiebron. Dat is daarom zo verwonderlijk, omdat de moderne 
wetenschap hem daarbij nauwelijks helpt. 
Blijkbaar heeft de schrijver een stuk geloof in de mens en zijn mogelijk
heden weten te behouden dwars tegen alle verstandelijke redeneringen in. 
Hiermede komen we tegelijkertijd tot de kern van het probleem. Zonder 
dit geloof is er geen vooruitgang mogelijk. Dat leert niet alleen de gewe
tensvolle worsteling die Anstadt ons presenteert. Dat kan men ook ont-
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lenen aan de geschiedenis van het christendom in de wereld. Anstadt zal 
daar wel enige moeite mee hebben, gelet op het feit dat hij datzelfde 
christendom verwijt teveel aanhangers te hebben, die alle heil, ook voor 
de toekomst, verwachten van een nieuwe blootvoeter (lees: profeet). Als 
dit inderdaad het netto resultaat zou zijn van zoveel eeuwen christendom, 
dan zou dit inderdaad zeer negatief zijn. Het ziet er echter naar uit, dat 
het zich ondanks alles doorzettende humanisme gevoed wordt door een 
geloof, dat niet wetenschappelijk is te funderen, maar dat wel degelijk een 
realiteit is voor veel mensen, die weten, dat in laatste instantie de vonk 
van geloof en inspiratie de enige drijvende kracht is die vooruitgang 
mogelijk maakt. 
Het boek van Anstadt zal bij velen, overigens verschillende reacties 
oproepen. Het voornaamste echter is de indruk, dat de geestelijke bagage 
die Anstadt voor zijn verdere reis heeft meegenomen ook zou moeten 
worden meegedragen door zovele anderen, die met bepaalde pretenties 
ten opzichte van de mens en zijn samenleving op weg willen gaan en 
reisleider willen spelen. De smalle marge, beschikbaar voor de progressie
ve politiek, heeft meer achtergrond en is dieper gefundeerd in ons sociale 
bestel dan men zo oppervlakkig zou denken. 

A.P. Oele 
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Inleiding bij een buitenlanddiscussie 

'Weer maakt de PvdA zich op voor een discussie over buitenlandse poli
tiek.' Zo begint André van der Louw zijn voorwoord bij de gespreksnota 
over vrede en veiligheid. En verderop schrijft hij: 'We staan nu niet onder 
de druk van de onmiddellijke besluitvorming. Daarmee is meer ruimte 
gegeven voor rustige informatie, praten en luisteren, wegen van elkaars 
argumenten, nieuwe wegen zoeken.' 
De omstandigheden lijken inderdaad niet ongunstig voor hernieuwde be
zinning. Het onderwerp leeft, zoals altijd bij socialisten. Maar tegelijk ziet 
menigeen - of hij zich nu thuis voelde bij de uitspraken op de eerste dan 
wel de tweede dag van het laatste verkiezingscangres -dat het enthousias
me soms wat gaat lijken op een reclamecampagne of zelfs een ketterjacht. 
Wie wil nog betwisten dat de koersbepaling van onze grootste partij, die 
bovendien steeds de mond vol heeft van studie over vrede, iets meer diep
gang en voorbereiding verdient? 
Nog een andere factor zou het gewetensonderzoek moeten stimuleren. 
Weinigen kunnen, als ze tenminste eerlijk zijn tegenover zichzelf, looche
nen dat hun wereldbeeld tegenwoordig door allerlei nieuws danig wordt 
verstoord. Atlantisten zien hun toeverlaat, de Verenigde Staten, niet al
leen gedompeld in een morele crisis zonder weerga, maar ook twijfelen 
ze of Washington niet allengs op vertrouwder voet verkeert met Moskou 
dan met ons. - Wie meenden dat Breznjew en Mao onder invloed van een 
soepeler Westelijke benadering zouden ontdooien, zien nu hoe die beiden 
onderling in een nieuwe koude oorlog zijn verstrikt geraakt. - Wie zijn 
afkeer van de Amerikaanse machtsstrijd in Zuid-Oost-Azië jarenlang tot 
spil van zijn denken heeft gemaakt, moet nu al weer lezen dat Peking de 
Sowjetunie ervan verdenkt, Taiwan van de Amerikanen te willen overne
men. - En tenslotte waren er die hoopten dat Frankrijk een derde weg 
kon wijzen tussen de beide reuzen door, maar nu Parijs ontgoocheld zien 
tussen de brokken van een beleid dat te vele en dus eigenlijk geen prioritei
ten had. 
Durft iemand nog voorspellen hoe de kaarten over vijf of tien jaar op ons 
continent zullen liggen? 
Maar deze wisselvalligheid, hoezeer zij telkens dwingt tot een open kijk, 
houdt voor de partijdiscussie ook een gevaar in. Een nota mag nog zo goed 
en degelijk zijn, weldra loopt ze hier en daar toch bij de grillige werkelijk
heid achter. Alleen een ideologische stellingname die zich door vaagheid 
of rechtlijnigheid nergens aan de mozaïek der internationale samenleving 
stoort, kan door dik en dun worden volgehouden. Maar welke verantwoor
delijke politicus heeft er houvast aan? 
Daarom wil de Redactie in deze aflevering (en verspreid over volgende 
nummers) de gedachtenhouding begeleiden met een staalkaart van artike-
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Jen die laten zien waar opvattingen van elkaar afwijken en hoe ze door de 
gang van het wereldgebeuren ook evolueren. 
Ditmaal oppert Dankert dat het verkiezingscangres heeft stormgelopen 
tegen een intussen achterhaalde atoomdoctrine, toont Kombrink de NA
VO de gele kaart, hoopt Rozemond op politieke weerbaarheid tegen Rus
sische noodsprongen, gaat Van den Bergh in op de rol van een kleine 
mogendheid en vraagt Röling zich af of geweldloze verdediging een uitweg 
kan bieden uit het dilemma van dit ogenblik. (Deze laatste bijdrage geeft 
al aan dat S & D natuurlijk niet beoogt kennisneming van de partijnota 
met bijbehorende documentatie overbodig te maken: terwijl Röling zich 
uitdrukkelijk bezighoudt met de meer klassieke opvatting van sociale 
defensie, geeft de map ook iets over andere varianten.) 
Een volgend maal zal dr. Bos km a de kwestie opwerpen of ons gangbare 
afschrikkingsdenken wel tot veilige uitkomsten kan leiden. En nog andere 
facetten komen aan de beurt. Op die manier willen we helpen voorkomen 
dat een momentopname de gedachtenwisseling gaat bepalen. 
De overvloed aan mogelijke gezichtspunten zou overigens ook wel eens 
ontmoedigend op de minder ingewijde discussiant kunnen werken. Maar 
die kans blijft beperkt wanneer de deskundigen telkens laten merken dat 
niemand ooit op dit gebied kan beweren alle wijsheid in pacht te hebben. 
In dit verband moet elk partijlid zich spiegelen aan wat Franssen voorjaar 
'68 zei bij de behandeling van de veiligheidsproblematiek in de Tweede 
Kamer: 'Ik ben best bereid hardop te verklaren dat iedere keuze in dit zo 
moeilijke, ik mag wel zeggen onmenselijke dilemma in angst en beven 
geschiedt.' Deze noot heeft in de controverse binnen de partij over de 
vredespolitiek misschien over en weer te dikwijls ontbroken. 
Er is nóg een reden waarom S & D zich hier voor een aanvullende taak 
ziet. En wel omdat ditmaal is gepoogd de bewapeningsproblematiek uit 
het geheel te lichten. Daarvoor was goede reden, ook al nu dit aspect in 
het vorige, meer algemene discussiestuk Socialisme nu! Internationaaljuist 
wat minder uit de verf kwam. Daar stond centraal de spanning tussen de 
noodzaak om te werken via regeringen en de wens, de volkeren te berei
ken, zowel in de verhouding tussen Oost en West als tussen Noord en Zuid. 
Niemand kon evenwel het soevereine congres beletten zich bij voorrang 
te werpen op militaire zaken, soms leentjebuur spelend bij de Radicalen 
waar deze de onder John F. Kennedy ingevoerde strategie van het af
gepaste antwoord aanvechten. Met name de vraag of atoomwapens ook 
in reserve mogen worden gehouden om te waarschuwen dat een overwicht 
aan klassieke strijdmiddelen niet loont, kwam als een nieuwigheid ter tafel. 
Nu willen wij ons hierover als partij een eigen oordeel vormen. Maar het 
risico blijft dat een volgend congres weer door andere facetten in beslag 
wordt genomen. 
Daarom wil S & D het thema van de veiligheid in het ruimere kader 
houden, zodat samenhang en continuïteit niet verloren gaan. 

Redactie 
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P. Dankert 

De 'first use' heeft het partijcongres 
niet overleefd 

Strategische concepties, ook eng militaire, stoelen op machtsverhoudingen 
en machtsverhoudingen wijzigen zich. Noch die machtsverhoudingen zelf 
noch de veranderingen erin laten zich goed meten. Wat de militaire macht 
betreft, behelpt men zich meestal in de vergelijking van eigen kracht met 
die van de tegenpartij met optelsommen, maar ook die zeggen niet vol
doende: een nieuwe tank is vaak beter dan een oude, maar een wat oudere 
tank die uitstekend is uitgerust voor nachtelijk gebruik kan heel wat beter 
zijn dan een nieuwe die wat uitrusting betreft op dat punt te wensen 
overlaat. Het hangt er maar van af onder welke omstandigheden het ding 
gebruikt gaat worden. Er wordt dan ook, in het Westen publiekelijk, in 
het Oosten wat meer verborgen, heel wat afgevochten over de vraag hoe 
de machts- en krachtsverhoudingen nu eigenlijk werkelijk liggen. 
Terwijl de strijdende partijen het in het algemeen met elkaar eens zijn dat 

.er geen sprake is van een verschuiving in de machtsverhouding tussen Oost 
en West ten gunste van het Westen gaat de strijd nationaal merkwaardiger
wijze zelden over de vraag of de defensie-uitgaven verhoogd moeten 
worden of gelijk dienen te blijven maar vrijwel altijd over die of ze gelijk 
moeten blijven of naar beneden kunnen. 
Merkwaardig? Minder dan het lijkt, omdat West-Europa dank zij een als 
politiek en militair reëel ervaren nucleaire garantie van de nucleaire 
supermogendheid Amerika zo'n twintig jaar lang meer op de Amerikaanse 
protectie dan op de eigen defensie heeft vertrouwd. Strikt logisch (en niet 
politiek) geredeneerd was het zelfs onzin dat West-Europa er in de eerste 
tien jaar na de oprichting van de NAVO zelf voor andere dan. offensieve 
of koloniale doeleinden troepen op nahield omdat de toenmalige schrik
draadstrategie voorzag in het nucleair afstraffen van de geringste con
ventionele agressie. Zodra echter de Sowjetunie ook over kernwapens 
kwam te beschikken en de transportmiddelen kon maken waarmee die 
wapens in vijandelijk gebied tot ontploffing konden worden gebracht -
met name de ontwikkeling van de intercontinentale raket betekende een 
enorme stap voorwaarts - werd de schrikdraadstrategie onhoudbaar. Het 
dreigen met het gebruik van nucleaire wapens - men zou dat het politieke 
gebruik kunnen noemen - is immers slechts zolang geloofwaardig als de 
gevolgen van het eigenlijke gebruik - het militaire gebruik - voor de 
gebruikende partij politiek aanvaardbaar zijn. Anders gezegd, een goede 
strategie, d.w.z. een militair goede, is een strategie die de Russen uit Kiel 
houdt omdat ze weten dat ze als ze die stad binnenvallen Moskou in een 
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nucleaire puinhoop zien veranderen zonder dat ze in Amerika vergelijk
bare schade kunnen aanrichten. Zodra ze echter over middelen beschikken 
om een aanval op Moskou met een vergelijkbare aanval op New York te 
vergelden, werkt die strategie niet meer. Vandaar dat McNamara tot de 
met de nodige tegenzin en vertraging door deNAVO-bondgenoten over
genomen overstap van de schrikdraadstrategie naar die van het zgn. 
aangepaste antwoord ('flexible response') kwam. In die strategie wordt de 
vorm van het antwoord op een agressie in zeer sterke mate bepaald door 
de vorm waarin de agressie plaatsvindt en een nucleair antwoord op een 
niet-nucleaire agressie tot de uitzonderingsgevallen beperkt. Hoezeer het 
als eerste gebruiken van het atoomwapen (first use) in deze strategie door 
de Amerikanen ook werd beperkt, het werd niet uitgesloten en daarmee 
bleef ook de 'flexible response' in sterke mate gebaseerd op een Ameri
kaans nucleair overwicht. 
Dat overwicht is echter snel aan het verdwijnen. Niet alleen de secretaris
generaal van de NAVO, ons aller Luns, vindt dat, ook bevoegde Russische 
waarnemers wijzen erop. Ze gaan zelfs verder. Zo schreef Joeri Tomolin 
in een blad dat de reputatie heeft de spreekbuis van het Russische ministe
rie van Buitenlandse Zaken te zijn dat 'het machtsevenwicht meer en meer 
ten gunste van het socialisme' verschuift. 1 Een van de elementen die 
daaraan bijdragen, zou zijn 'de versterking van het verdedigingspotentieel 
van de socialistische gemeenschap. '2 

Het is in het geheel niet nodig over het verdwijnen van het Amerikaanse 
nucleaire overwicht diep te treuren. Amerikaans-Russische overeenkom
sten op het stuk van de strategische bewapening zijn er door mogelijk 
geworden (SALT). 'Flexible response' als een strategie die juist op dat 
overwicht gebaseerd is, kan het echter niet lang meer maken, tenzij de 
Verenigde Staten bereid zouden zijn in laten we zeggen de komende tien 
jaar voor de bescherming van West-Europa aanzienlijk grotere risico's 
voor de eigen veiligheid te dragen dan waartoe ze vanaf McNamara bereid 
zijn geweest. Van een bereidheid daartoe is uit de VS tot nog toe weinig 
vernomen. Van een behoefte aan zo'n bereidheid hoort men in Europa 
zo mogelijk nog minder. Geluiden in tegengestelde richting zijn toonaange
vend. Zo kon David Packard, Nixons oud-onderminister van Defensie en 
nu een van diens belangrijkste adviseurs op militair gebied in maart 1973 
in Amsterdam verklaren: 'Zowel de Sowjetunie als de Verenigde Staten 
worden er vandaag de dag echt wel van weerhouden hun nucleaire poten
tieel tegen elkaar in te zetten anders dan in geval van een werkelijk 
afschuwelijke bedreigingvan hun blote nationalevoortbestaan.'3 President 
Nixon zelf was ook al niet onduidelijk toen hij op 3 mei 1973 in zijn rapport 
aan het Congres over de buitenlandse politiek voor de zeventiger jaren 
schreef: 'Een andere strategische doctrine is vereist in deze decade nu 
potentiële tegenstanders grote en meer flexibele nucleaire strijdkrachten 
bezitten' .4 Zo'n uitspraak schaft de 'flexible response' nog niet af. Wellaat 
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hij ruimte voor het ontwikkelen van een strategische doctrine die het sinds 
1945 door de VS beleden en ook nu nog door Nixon onderstreepte uit
gangspunt van de ondeelbaarheid van de verdediging van VS en Europa5 

overboord zet. Als de Amerikaanse president 'een brede reeks (nucleaire) 
opties' wenst 'om een breed scala van mogelijke vijandelijke (nucleaire) 
acties aan te kunnen'6 dan eist hij voor zichzelf impliciet de mogelijkheid 
op nucleaire agressie tegen West-Europa anders te beantwoorden dan 
nucleaire agressie tegen de VS. De vraag is of dat met de huidige in West
Europa aanwezige nucleaire wapens kan. Maar over die vraag wordt al 
gediscussieerd: met de Russen praat men in SALT over de Forward Based 
Systems (de in Europa gestationeerde wapensystemen die de USSR kun
nen bereiken), in Amerika zelf houdt men zich druk bezig met de in Europa 
gestationeerde tactische kernwapens en begint men te praten over de in
voering van de 'mininuke'. 

Nixon heeft goede argumenten om door de ontwikkelingen achterhaalde 
strategische doctrines ter discussie te stellen. Zulks doende prikt hij echter 
wel in de meest gevoelige en, ook volgens iemand als president Pompidou, 
meest wezenlijke sector van een op dit moment toch al niet zo florissant 
geheel van Amerikaans-Europese betrekkingen. Een herziening van de 
strategische doctrines raakt overigens niet alleen de verhouding VS -
Europa. Twee van de onderwerpen die daarbij ook volgens president 
Nixon aan de orde moeten komen, de functie van de zelfstandige Europese 
kernmachten (de Franse en de Britse) en de rol van de in Europa aanwezige 
tactische kernwapens7 zijn politiek voldoende geladen om ook de intern
Westeuropeseverhoudingen grondig te kunnen bederven. We hebben dus 
een paar boeiende en in vele opzichten beslissende jaren voor de boeg. 
Hoewel veel op Nixon's hoofd terecht mag komen, zou het niet fair zijn 
hem de schuld te geven van die komende moeilijkheden. Nucleaire wapens 
zijn geen militair speelgoed. Alleen als ze politiek en militair geloofwaardig 
zijn, kan men het vertrouwen hebben dat ze niet zullen worden gebruikt. 
Een Westerse afschrikkingsstrategie als 'flexible response' brengt, als hij 
faalt in zijn opzet de tegenpartij te weerhouden van een aanval op West
Europa of er niet in slaagt een aanval met een beperkt doel tijdig te keren, 
niet alleen lokaal verderf in Centraal-Europa maar ook dank zij wat heet 
het 'wederzijds verzekerd vernietigingsvermogen' van VS en USSR de 
totale ondergang van de Russische en Amerikaanse beschavingen. Het 
blote voortbestaan van de Amerikanen moet wel sterker afhankelijk zijn 
van de veiligheid van Europa dan van die van Amerika zelf, wil zo'n 
strategie geloofwaardig zijn. Er is geen serieus mens dat beweert dat dit 
inderdaad de situatie is. 
Toch blijven Westeuropese ministers van Defensie doen alsof er niets aan 
de hand is. Zo schreef minister Vredeling onlangs: 'De huidige strategie 
van de 'flexible response' heeft sedert het tot stand gekomen nucleair even
wicht tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Sowjetunie geen wij-
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ziging ondergaan en laat de mogelijkheid open van het defensief gebruik 
van deze wapens wanneer een aanval zou worden gedaan van zodanige 
aard en omvang dat deze niet met conventionele middelen zou kunnen 
worden gekeerd. De tactische atoomwapens hebben primair een afschrik
kingsfunctie en wel in deze zin, dat zij in een crisissituatie ertoe kunnen 
bijdragen de wederpartij van een aanval te weerhouden juist omdat on
zekerheid bestaat over de vraag of en, zo ja, wanneer en in welke omstan
digheden defensief gebruik van deze wapens zou worden overwogen. 'x 

Ondanks zijn verzekering dat 'er geen aanleiding tot verandering van de 
NAVO-strategie' bestaat, wekt Vredeling toch op twee punten twijfel aan 
het functioneren ervan. Allereerst door te wijzen op de in bondgenoot
schappelijk verband gevallen waarschuwing dat 'een zodanige conventio
nele krachtsinspanning dat de zgn. nucleaire drempel niet wordt verlaagd'9 

noodzakelijk is en vervolgens door tussen de regels door toe te geven dat 
de procedures voor het defensief gebruik van tactische nucleaire wapens 
zoveel tijd vergen dat de tegenpartij al flink op NAVO-territoir kan zijn 
doorgedrongen voor van een dergelijk initieel gebruik sprake kan zijn .10 

Militaire deskundigen zeggen dat openlijk. Zo meent de generaal Von 
Kielmannsegg, oud-bevelhebber AFCENT - een man dus die het moet 
kunnen weten -, dat de troepen van het Warschaupact de Rijn kunnen 
bereiken voordat een besluit over het als eerste gebruiken van tactische 
atoomwapens binnen de NAVO genomen is. Een ex-commandant van 
NORTHAG (Northern Army Group) en Duitse journalisten hebben erop 
gewezen dat in oefeningen gebleken is dat het zuiver besluitstechnisch on
mogelijk is als eerste nucleaire wapens in te zetten voordat de tegenpartij 
de Hawk-Nike-gordel van deNAVO-verdediging is gepasseerd. Daarna 
ontstaat weliswaar enige onzekerheid, maar het is een onzekerheid van een 
soort waaraan voor een aanvallende partij geen ondraaglijk risico ver
bonden is: bij een strategie van 'flexible response' zullen de Amerikanen 
opnieuw bedenktijd willen hebben voor een beslissing over 'first use' van
wege het gevaar daarmee de nucleaire vernietiging van de Verenigde 
Staten over zich af te roepen en bij de Westduitsers zal weinig behoefte 
bestaan in een dergelijk stadium van de strijd alsnog het verderf van 
nucleair wapengebruik over bezette en onbezette Duitsers tegelijk uit te 
zaaien. Men kan dan ook veilig aannemen dat de atoomdrempel, in het 
huidige defensiesysteem, op zijn vroegst bij de Rijn zal worden overschre
den. En dan waarschijnlijk nog eerder door de zich buiten dat systeem 
geplaatst hebbende Fransen dan door de op atoomgebruik in Europa dat 
consequenties kan hebben voor de VS zelf in het geheel niet beluste 
Amerikanen. De non-first use-discussie lijkt wat de NAVO-strategie van 
de 'flexible response' betreft met die strategie door de feiten te zijn achter
haald. 

Een nieuwe strategie komt niet eenvoudigweg tot stand door uit de oude 
een achterhaald element te elimineren. Vraagstukken als de om West-

372 Socialisme en Democratie 9 (1973) september 



duitse politieke redenen noodzakelijke 'voorwaartse verdediging', de 
voorziene duur van de eerste fase van een conventionele oorlog, de functie 
van tactische kernwapens, van de Amerikaanse troepen in de centrale 
sector, van de relatie tussen de Amerikaanse strategische nucleaire wapens 
en de nationale kernmachten in West-Europa dienen zorgvuldig te worden 
geanalyseerd voor een nieuwe strategie geformuleerd kan worden. 
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het NAVO-gezelschap de kans krijgt 
die strategie en het daarbij passende defensiesysteem in roerende eensge
zindheid te ontwerpen. Het ziet ernaar uit dat die eensgezinsheid eerder 
bij Amerikanen en Russen gezocht moet worden, die via SALT en MBFR 
de grondslagen voor de militaire orde van de Oost-Westverhouding kun
nen leggen. De stabiliteit van die orde wordt echter niet alleen meer door 
Amerikanen en Russen bepaald, zoals dat sinds de Tweede Wereldoorlog 
het geval was, maar beslissend beïnvloed door de relaties die West-Europa 
met de VS en de VS met West-Europa wenst te hebben. Terwille van die 
stabiliteit dienen de banden van West-Europa met Amerika nauw te blij
ven. De mogelijkheden daartoe worden vooral bepaald door de Ameri
kaanse bereidheid nucleair in de Westeuropese veiligheid geïnvolveerd te 
blijven. De grote vraag is hoe dat kan. 
De realiteit van het strategisch nucleaire evenwicht gebiedt ervan uit te 
gaan dat een Amerikaanse nucleaire garantie aan West-Europa beperkter 
en voorwaardelijker zal zijn dan tot nu toe het geval was. De Bonds
republiek en de Benelux met name kunnen voortaan vergeten dat de VS 
althans in theorie bereid zijn geweest de Amerikaanse bevolking op te of
feren aan een gebrek aan conventionele afschrikkingskracht ten oosten van 
de Rijn. Die conventionele afschrikkingskracht zal in de toekomst vol
doende moeten zijn. Dat houdt in dat West-Europa voortaan zijn con
ventionele kracht zal moeten meten aan die van de tegenpartij in Centraal
Europa en deze niet meer kan baseren op vertrouwen in nucleaire hulp 
in nood. De enigen die dat tot op zekere hoogte nog wel kunnen, zijn de 
Amerikaanse strijdkrachten in West-Duitsland. Zij zullen, in wat voor 
nieuwe strategie dan ook, een tegenstander bewust doen zijn van het ge
vaar van nucleaire escalatie. Geringe Amerikaanse troepenreducties zullen 
daar weinig aan veranderen. Het lijkt echter van groot belang door middel 
van een optimale legering van de Amerikaanse soldaten dit extra-afschrik
kingselement in de centrale sector zo goed mogelijk te benutten. 
Van minstens zo groot belang voor een geloofwaardige conventionele 
afschrikking is de mate van defensiesamenwerking in West-Europa zelf. 
En dat niet alleen omdat door een dergelijke samenwerking voor dezelfde 
prijs als nu door de afzonderlijke staten betaald wordt een kwalitatief 
betere defensie-inspanning mogelijk is. Rationalisering van onderzoek en 
ontwikkeling, vergemeenschappel ijking van de Europese defensieproduk
tie, een op standaardisatie gericht aankoopbeleid en verdeling van taken 
binnen het de centrale sector omvattende gebied zullen er ook toe moeten 
leiden dat compensatie gevonden wordt voor de relatief snel stijgende 
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kosten van het defensie-apparaat. Juist door een dergelijke samenwerking 
lijkt het mogelijk op een doelmatige wijze nieuwe conventionele wapensys
temen als de zogenaamde slimme wapens in te voeren en compenserende 
besparingen te vinden in de personele sfeer. 

Van Amerikaanse zijde is de laatste tijd nogal eens geopperd dat de 
Westeuropese defensie ook aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden door 
de nu in Europa aanwezige tactische kernwapens te vervangen door de 
zogenaamde 'mininukes'. In de huidige strategie van de 'flexible response' 
heeft dat weinig zin: hoe mini die 'nukes' ook mogen zijn, het blijven 
atoomwapens en ze zullen door de tegenpartij - zeker zolang die niet over 
deze wapens beschikt - als zodanig beoordeeld worden (beschikt de 
tegenpartij er wel over dan zijn de nu eraan toegekende voordelen ook 
verdwenen). Dat betekent dat de 'mininuke' net zo sterk escalerend werkt 
in de strategie van 'flexible response' als het meer traditionele tactische 
kernwapen. Aangezien zich nu juist op dat punt de Amerikaanse bezwaren 
tegen 'flexible response' concentreren, lijkt invoering van de minikern
wapens onder de huidige strategie weinig waarschijnlijk. Omgekeerd is in
voering voor de Europeanen, met name voor de Duitsers, onaanvaardbaar 
als de escalerende werking is uitgesloten. In dat geval immers zouden de 
VS en de USSR in Centraal-Europa een tactische kernoorlog kunnen uit
vechten zonder onaanvaardbare risico's voor de eigen bevolking. 
De conclusie lijkt onontkoombaar: het Amerikaanse tactische kernwapen 
in een first use-functie biedt geen oplossing meer voor de strategische 
problemen waarmee West-Europa worstelt in zowel de verhouding tot de 
VS als in die tot het Warschaupact. En zonder die first use-functie? De 
argumenten tegen het tactische kernwapen als vergeldingsmiddel tegen een 
nucleaire aanval zijn moeilijker te vinden. Zolang vaststaat dat een aanval 
met tactische nucleaire wapens op West-Europa met Amerikaanse tacti
sche nucleaire wapens zal worden beantwoord, is er een duidelijk escalatie
risico. Het is dat escalatierisico, veroorzaakt door de aanwezigheid van 
zo'n 7000 Amerikaanse kernwapens op Europese bodem, dat de Sow
jetunie moet en zeer waarschijnlijk ook zal weerhouden gebruik te maken 
van de in Oost-Europa aanwezige 3500 tactische kernwapens. Ook als de 
Sowjetunie het risico van een directe escalatie naar de Amerikaanse 
strategische kernwapens om politieke redenen als aanvaardbaar risico 
mocht beschouwen, dan blijft het risico van indirecte escalatie, met name 
via de nauw aan de Amerikaanse verbonden Britse kernmacht. Het is 
daarom in sterke mate dat Amerikaanse tactische kernwapen op Europese 
bodem dat de Westeuropeanen kan doen vertrouwen op een, weliswaar 
geconditioneerde, Amerikaanse nucleaire garantie en de Sowjetunie moet 
doen rekenen met het gevaar van escalatie van een nucleair conflict naar 
het strategisch nucleair potentieel van een gelijkwaardige tegenpartij. Men 
kan natuurlijk discussiëren over de vraag of daarvoor 7000 kernwapens 
nodig zijn. Niet discutabel is dat de aanwezigheid van Amerikaanse tacti-
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sche kernwapens op Europese bodem bijdraagt aan de stabiliteit van de 
Oost-Westverhouding. Evenmin, dat de Nederlandse bodem een stukje 
van die Europese bodem is. 

Ook als de hierboven bepleite veranderingen op conventioneel gebied tot 
stand zouden komen, blijft de vraag open hoe Europa enige compensatie 
kan vinden voor het via de tactische atoomwapens voor 'first use' wegvallen 
van een niet alleen uit financieel oogpunt aantrekkelijk deel van de Ameri
kaanse nucleaire garantie. Nixon's uitspraak over het verbreden door de 
VS van de reeks van nucleaire opties moet in dit verband zorgvuldig 
worden onderzocht. De verschuiving van het denken in Amerika van een 
tegen de bevolking van de tegenstander gerichte vergeldingsstrategie naar 
een strategie gericht op bij wijze van vergelding van een nucleaire aanval 
uitschakelen van diens economische en militaire potentieel of delen daar
van biedt misschien mogelijkheden om voor het geval van een massale Rus
sische aanval op West-Europa, waarbij gebruik gemaakt wordt van tacti
sche kernwapens, met de VS overeen te komen dat Washington tegen 
belangrijke militaire doelen in Oost-Europa (West-Rusland inbegrepen) 
Amerikaanse strategische kernwapens in zal zetten. De betekenis van zo'n 
overeenkomst is natuurlijk sterk afhankelijk van de eraan te verbinden 
institutionele vormgeving en, meer nog, van de ontwikkeling van het totale 
pakket van relaties tussen West-Europa en de VS. Men kan over dat laatste 
pessimistisch zijn. Daar is ook wel reden toe. Het heeft echter geen zin 
te proberen de hechte en onvoorwaardelijke banden van de eerste twintig 
jaar van de NAVO nog twintig jaar voort te zetten. Daarvoor zijn zowel 
de Amerikaans-Russische als de Amerikaans-Westeuropese relaties teveel 
veranderd. 

Zowel in West-Europa als in de VS wordt er daarom over gedacht die 
veranderde relatie als uitgangspunt te nemen voor nieuwe samenwerkings
vormen op nucleair gebied met die landen in West-Europa die al over eigen 
kernmachten beschikken en tegelijkertijd de samenwerking tussen die 
nationale Europese kernmachten te bevorderen. Met name de Britse 
regering staat een dergelijke ontwikkeling voor, maar ook de Franse lijkt 
er zich voor te gaan interesseren, zij het minder om politieke dan om tech
nologische en financiële redenen. Beide landen zullen in de nabije toe
komst beslissingen moeten nemen over de vervanging van een deel van hun 
kernmacht. Zowel de kosten van een dergelijke vervanging als de kwaliteit 
ervan kunnen door onderlinge samenwerking en meer nog door samen
werking met de VS gunstig worden beïnvloed. De politieke problemen zijn 
echter groot, niet alleen in de relaties tussen de betrokkenen. Noch de 
kleine landen in de NAVO, noch de Westduitsers zullen een dergelijke 
ontwikkeling toejuichen. Komt die toch op gang dan is het gevaar groot 
dat de Bondsrepubliek, zeker in geval van een door West-Duitsland niet 
als reëel ervaren Amerikaanse nucleaire garantie, de weg naar accom-
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modatie met de Sowjetunie op een niet met Westeuropese integratie 
verenigbare wijze verder in zal slaan en, zonder hereniging met de DDR, 
politieke macht zal zoeken in een neutraliteit die de SPD in de vijftiger 
jaren voorwaarde voor hereniging achtte. Over Europese eenwording 
hoeft men zich dan geen illusies meer te maken. 
Juist in de Europese politieke eenwording lijkt in de komende jaren de 
beste verzekering te vinden voor de veiligheid van de bij die eenwording 
betrokken staten. Wat dat betreft, is de EEG ook politiek belangrijker 
geworden dan de NAVO. Toch blijft voorshands die NAVO onmisbaar 
omdat de militaire, met name ook nucleaire, betrokkenheid van de VS bij 
de Westeuropese veiligheid nog de meeste zekerheid biedt dat het een
wordingsproces zich kan voltrekken. Amerikaanse nucleaire apartjes met 
Engeland en Frankrijk bieden die zekerheid niet. Integendeel. 

Tot slot een enkele conclusie: 

a. Door het strategisch nucleaire evenwicht is het voor West-Europa in 
de strategie van de 'flexible response' zeer wezenlijke element van de 'first 
use' van tactische atoomwapens weggevallen. Gevolg is, dat de Westeuro
pese conventionele inspanning, die tot nu toe wat omvang en inhoud 
betreft voornamelijk bepaald werd door wat de VS voor het handhaven 
van hun nucleaire garantie noodzakelijk achtten, voortaan bepaald zal 
moeten worden door de op West-Europa gerichte conventionele krachtsin
spanning van het Warschaupact. 

b. Zowel de stijgende kosten als politieke en militaire factoren pleiten 
sterk voor defensiesamenwerking tussen de EEG-lid-staten. Een dergelij
ke samenwerking moet beperkt blijven tot de conventionele bewapening. 

c. De aanwezigheid van Amerikaanse tactische atoomwapens en van 
Amerikaanse soldaten op Europese bodem is van wezenlijk belang voor 
het handhaven van de vrede in Europa en voor het opbouwen van een 
Europese samenwerking op de terreinen van buitenlandse politiek en 
defensie waarin de. Bondsrepubliek en de kleine landen gelijkberechtigd 
kunnen deelnemen. 

d. In verband met de in de toekomst mogelijk geringere rol van de tacti
sche atoomwapens in het escalatieproces (zowel door het bij overeenkomst 
met de Sowjetunie sterk uitdunnen van het bestand aan dergelijke wapens 
als door de eventuele vervanging van het restbestand door de zogenaamde 
minikernwapens) dient Europa te streven naar compensatie voor het weg
gevallen 'first use' door zich te 'verzekeren' van een aandeel in de Ameri
kaanse strategische kernmacht. 
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e. Frans-Britse nucleaire samenwerking en Amerikaanse steun daaraan 
moeten worden afgewezen. 

f. De kosten voor het handhaven van een adequate verdediging (die 
overigens een aantal niet zo adequate elementen bevat) zullen door het 
wegvallen van de 'first use' zeker niet dalen. 

I. Zie NZZ, 23 maart 1973. 
2. Idem. 
3. David Packard, Perception of the Military Balance (preadvies voor de Europa-Amerika

conferentie, Amsterdam, maart 1973). 
4. United States Foreign Policy for the 1970's, a report by President Richard Nixon to the 

Congress, pag. 183. 
5. Idem, pag. 85. 
6. Idem, pag. 182. 
7. Idem, pag. 86. 
8. Aanhangsel tot het verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1972-73, blad 

2491, vragenDankert-Ter Beek dd. 6 juli 1973. 
9. Idem. 

10. Op vraag 5 in het onder 8 genoemde stuk: 'Is het ook waar dat de in vraag 4 bedoelde 
richtlijnen (met betrekking tot het als eerste gebruiken van tactische kernwapens (PD)) 
een dermate gecompliceerd systeem van besluitvorming vergen dat tijdens oefeningen 
meermalen moest blijken dat een besluit tot eerste inzet van tactische kernwapens op 
zijn vroegst een etmaal na het op gang brengen van de procedure kon worden genomen' 
antwoordt de minister: 'Het is duidelijk dat een zo gewichtig besluit als de inzet van 
atoomwapens met grote zorg zou dienen te worden genomen en dat daarmee tijd zou 
zijn gemoeid. Er wordt echter naar gestreefd een zo groot mogelijke doelmatigheid van 
de betreffende procedures, mede door verbetering van de technische verbindingsvoor
zieningen en rekening houdende met bij oefeningen opgedane ervaringen .. .'. 

Socialisme en Democratie 9 (1973) september 377 

I 
I I 
I 

! I 



J. C. Kombrink 

Naar een Europees veiligheidssysteem: 
illusie of mogelijkheid? 

Inleiding 

Aan het verzoek van de redactie een bijdrage te leveren over een ,'verwe
zenlijkbaar Pan-Europees veiligheidsstelsel' (inclusief de effecten ervan op 
het Europese eenwordings- en ontspanningsproces en inclusief een verge
lijking met het huidige systeem van bondgenootschappen) heb ik pas na 
lange aarzeling willen voldoen. Niet alleen was mij slechts weinig schrijftijd 
gegeven en ben ik niet een bij uitstek deskundige op dit terrein, maar bo
vendien is het toneel van de internationale politiek momenteel zo in 
beweging dat het een hachelijke onderneming is (die bovendien een soort 
super-creativiteit vereist) om een gefundeerde constructie voor een Euro
pees veiligheidssysteem op tafel te leggen. De lezer dient mij daarom bij 
voorbaat te verontschuldigen wanneer ik de opdracht niet geheel uitvoer. 
Rozemond schreef in een beschouwing over de PvdA en deNavo onlangs: 
'Het is niet onbedenkelijk dat het neutralisme zich vooral weert op kon
gressen, die nu eenmaal zelden de gelegenheid bieden tot een inhoudelijke 
gedachtenwisseling terwijl de organen die zich lenen voor een meer diep
gaande konfrontatie (Sen D, een studiekonferentie van het Koos Vorrink
instituut, bijeenkomsten van de kommissie-buitenland) niet te baat worden 
genomen om deNavo in het geding te brengen en alternatieven te precise
ren' .1 Vanwege het anti-Navo-standpunt dat ik sinds ongeveer 1965 
huldig, bevat dit citaat ook een aan mijn adres gerichte uitdaging. Dit 
artikel geeft me de gelegenheid haar te beantwoorden en mijn eigen stand
punt nog eens kritisch te overdenken. 
Mijn anti-Navo-stellingname dateert uit een periode dat er nog maar 
weinig dooi in de koude oorlog te bespeuren was, dat de Navo geen 
initiatieven nam om tot ontspanning en bewapeningsvermindering te 
komen en voorstellen van andere zijde (bijv. het Rapacki-plan) zonder 
meer afwees. De MLF-discussie hadden we toen nog maar net achter de 
rug2 en het imperialisme van de VS werd steeds duidelijker (Dominicaanse 
republiek, Viëtnam etc). De publieke opinie begon te ontdekken, dat 
democratische parlementaire controle op het Navo-gebeuren een on
mogelijke zaak was en dat Portugal door Navo-bondgenoten gesteund 
werd in de verdediging van het koloniale bezit. Bijna twee jaar Cals
Vondeling leverde onder Luns en Van der Stoel geen echt ander buiten
lands beleid op. 
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Tegen deze achtergrond groeide het aantal anti-Navo'ers in de PvdA, op 
basis van andere dan pacifistische overwegingen. Thans bevinden we ons 
in een situatie dat er een aantal akkoorden gesloten zijn die de wapenwed
loop beogen te beheersen (niet: terug te dringen op een lager niveau), en 
zijn er besprekingen gaande of op til (Europese Conferentie voor Veilig
heid en Samenwerking, SALT II, MBFR). Er is daarom alle reden de 
internationale situatie en de plaats en functie daarin van Navo en Pact van 
Warschau opnieuw te bezien. 
Op het congres van februari 1971, bij de behandeling van het verkie
zingsprogram, verdedigde ik een voorstel, waarvan twee onderdelen 
werden verworpen (m.b.t. Griekenland en Portugal en de uittreding uit 
de Navo ), maar waarvan het eerste, ongevaarlijke, onderdeel werd aan
vaard: Navo en Pact van Warschau dienden beide op te gaan in een 
Europees veiligheidssysteem. 3 

De vraag welke wegen bewandeld moeten en kunnen worden om dit doel 
dichterbij te brengen, is door de partij nooit systematisch uitgewerkt. Mijn 
bijdrage aan de wat verlate discussie hierover, bestaat hieruit dat ik een 
aantal factoren die van belang zijn bij de poging de kloof tussen de huidige 
en de gewenste situatie te overbruggen, wil proberen te schetsen. Al
lereerst echter een korte verkenning van de situatie nu en van het doel 
waarnaar we streven. 

De bestaande onvrede en onveiligheid 

De meeste Europese landen maken deel uit van twee tegenover elkaar 
staande blokken, die militair tegen elkaar zijn gericht en die economisch
maatschappelijk een geheel verschillende structuur hebben. De overige 
landen staan in een per land verschillende relatie tot een van deze blokken. 
De wortel van deze tweedeling is gelegen in met name de gebeurtenissen 
tijdens en de afloop van de Tweede Wereldoorlog en een ontworteling 
heeft nog steeds niet plaatsgevonden. 
Het gaat te ver de ontwikkeling die tot de bestaande situatie heeft geleid 
te analyseren. Ik volsta ermee de lezer eraan te herinneren dat de tweede
ling een belangrijke basis en bekrachtiging vond in de resultaten van het 
overleg in Jalta tussen Roosevelt, StaJin en Churchill. Toen vond er een 
verdeling van invloedssferen plaats, waarvan we de gevolgen nu nog onder
vinden. Verder beperk ik mij tot de constatering dat het westelijke blok 
zelf op zijn minst actief tot de vorming en verharding van het blokkensys
teem heeft bijgedragen. Het is niet toevallig dat het Pact van Warschau 
op deNavo volgde, de Oostduitse herbewapening na die van West-Duits
land kwam, de SU (wier kernmacht ontwikkeld werd met een enorme 
achterstand op die van de VS) omgeven werd door een reeks van militaire 
bases en verdragen etc. 4 Tegenover de traditioneel Russische behoefte 
(niet afhankelijk van het communistisch stelsel) aan een cordon sanitaire 
in Oost-Europa tegen een eventuele dreiging uit West-Europa (twee 
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wereldoorlogen werden door Duitsland begonnen) stond het streven aan 
westelijke zijde zich te beschermen tegen een eventuele agressie uit Oost
Europa. De publieke opinie werd daarvoor gemobiliseerd onder verwijzing 
naar het communistisch streven naar de wereldheerschappij (zie de Rus
sische interventies in Oost-Europa als het begin ervan) en naar de nood
zaak onze (kapitalistische) vrijheid te beschermen. Ons werd en wordt nog 
voorgehouden dat de Navoeen veiligheidssysteem is, dat vrede en veilig
heid garandeert. 
Het gaat er mij om duidelijk te maken dat het woord veiligheidssysteem 
hier niet op zijn plaats is; belangrijk is te onderkennen datdeNavo beoogt 
het buitenlands-politieke beleid van de lid-staten te coördineren en een 
geïntegreerd militair apparaat op te bouwen, c.q. in stand te houden, c.q. 
verder uit te bouwen. Dat de Navo een uitsluitend militaire functie zou 
hebben, moet naar het rijk der fabelen worden verwezen. 'Onvoldoende 
oog heeft men voor de intensieve politieke konsultatie die in het kader van 
de alliantie plaatsvindt', schreef Van der StoeP die tevens de noodzaak 
van een coherent westelijk beleid onderstreepte. Dat het politieke overleg 
niet altijd succesvol is, betekent niet dat het niet plaatsvindt, maar slechts 
dat de belangen en inzichten van de lid-staten nog wel eens uiteenlopen. 
Bovendien zijn er herhaaldelijk krachten werkzaam die de politieke en 
zelfs de militaire taak van het Navo-overleg tot buiten het 'eigen' gebied 
willen doen uitbreiden. 6 

Belangrijk is voorts te zien dat de militair-politieke component van de 'At
lantische samenwerking' van kapitalistische landen aansluit op het econo
misch bestanddeel: de OESO en daarbinnen voor West-Europa de EEG. 
Hetgeen niet wil zeggen dat zich ook op dit gebied geen belangentegenstel
lingen kunnen voordoen7

, maar wel dat ook op economisch gebied twee 
blokken tegenover elkaar staan met aan Oost-Europese zijde de Comecon 
als minder volwassen tegenhanger van de EEG. 
Aan het jarenlange streven het blokkensysteem in stand te houden en te 
versterken (althans wat betreft 'ons blok'; dat van de andere kant zagen 
we graag in elkaar storten), liggen enkele vooronderstellingen ten grond
slag, waarvan ik er reeds één heb aangeduid: het Oostblok heeft agressieve 
bedoelingen. Het spiegelbeeld dat we op ons zelf van toepassing verklaar
den, is: wij zijn vredelievend en wensen slechts het 'vrije westen' te verdedi
gen. Een tweede, meer algemene veronderstelling is, dat een land dat groot 
en machtig is, er altijd op uit is potentiële macht in feitelijke machtsuit
breiding om te zetten. Machtsleemten worden automatisch opgevuld. Een 
militair overwicht leidt onafwendbaar tot politieke en economische druk. 8 

Een soort natuurwet dus. Ook deze tweede veronderstelling (de eerst
genoemde is er eigenlijk een concretisering van: macht in een communisti
sche gedaante is nog afschrikwekkender) zijn we geneigd meer op de 
tegenpartij dan op onszelf van toepassing te verklaren. Wij proberen 
slechts de tegenstander voor te zijn opdat onze belangen niet worden 
bedreigd ... 
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Wanneer men hierop zijn militaire strategie baseert, leidt dat tot een 
situatie waarin men het mechanisme van zichzelf vervullende voorspel
lingen versterkt. De gevolgen ervan kunnen desastreus zijn. Vooroorde
len, wantrouwen etc. laten zich steeds scherper voelen. De bewapenings
wedloop en de koude oorlog in het algemeen gaven er een gevaarlijke in
houd aan. Beide partijen moeten dan uitgaan van de 'kwaadste bedoelin
gen' van de tegenpartij. Het geldt in elk geval voor onze militaire strategie 
en Röling9 noemt het terecht een 'desastreuze gewoonte'. 
Dit machts- én angstdenken heeft geleid tot een situatie, waarbij 10

: 

a. er jarenlang gesproken is over 'machtsevenwicht', wanneer er militair 
overwicht werd bedoeld; pogingen van de tegenpartij de achterstand 
in te halen werden ten onrechte verstoringen van het evenwicht ge
noemd, die voor het westelijk blok de noodzaak aangaven in een nog 
hogere versnelling te schakelen om het overwicht te behouden; 

b. van een stabiel evenwicht geen sprake is, wanneer er echt van een even
wicht zou kunnen worden gesproken. Beide blokken blijven op elkaar 
reageren en in verband met de lange ontwikkelingstijd van nieuwe 
wapensystemen ook: anticiperen op ontwikkelingen bij de tegenpartij 
die zich misschien nooit voordoen of zich niet zouden hebben voorge
daan als er niet geanticipeerd was; 

c. de krachten die het evenwicht bepalen, veelvuldiger worden. China, 
Frankrijk, Engeland hebben hun eigen kernmacht of het begin ervan; 
India, Israël en Japan hebben de ontwikkeling ervan binnen hun bereik 
liggen. De ontwikkeling van een bipolair naar een multipolair machten
stelsel wordt gevaarlijk wanneer dat gepaard gaat met verspreiding van 
atoomwapens. De situatie wordt minder beheersbaar; de weg terug 
moeilijker te begaan; 

d. het niveau waarop er wel of geen evenwicht is, komt steeds hoger te 
liggen. De gevaren van het al dan niet bewust gewild gebruik van kern
wapens, worden daardoor steeds groter. 

Ik keer terug tot mijn beginstelling: alleen cynici durven in deze situatie 
de woorden vrede en veiligheid en de term 'veiligheidsstelsel' (wanneer 
we het over de Navo hebben) in de mond te nemen. 11 Er is alle reden tot 
onvrede omdat er geen situatie van echte vrede op basis van werkelijke 
veiligheid is. 

Streven naar een Europees veiligheidssysteem 

Een doelstelling is gemakkelijk geproclameerd, ze is moeilijker te con
cretiseren en te realiseren. Anderzijds: wie geen wenselijkheden formu
leert, heeft geen richtsnoer voor het te voeren beleid, kan geen doelgerich
te initiatieven nemen maar slechts ad hoc op ontwikkelingen reageren. 
Als we ons even niet laten ontmoedigen door de gang van zaken rond het 
mondiale veiligheidssysteem dat de naam Verenigde Naties meekreeg12 , 

valt het ideaalbeeld van een Europees systeem in een paar hoofdlijnen wel 
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te schilderen. De Europese landen ontwikkelen zich min of meer in de 
richting van een politieke eenheid en dragen uiteindelijk een deel van hun 
nationale souvereiniteit over aan een Europese politieke autoriteit. De 
nationale bewapening is afgeschaft of tot een minimum teruggebracht. Er 
is slechts nog een Europees politieleger. De relaties tussen de Europese 
staten worden onderhouden op basis van onderling overeengekomen prin
cipes, als niet-inmenging in zaken die de nationale souvereiniteit betreffen, 
alsmede onschendbaarheid van grenzen. De Europese Autoriteit heeft de 
bevoegdheid en het vermogen sancties toe te passen op schending van het 
Europees Verdrag waarin de regels voor het onderlinge verkeer zijn 
neergelegd. 13 

Het klinkt als pure fantasie en laten we wel wezen: het is in elk geval een 
utopie. Hoewel over utopisch denken niets dan goeds te zeggen valt, blij
ven we wel met een klein doch vervelend probleem zitten: hoe bereiken 
we de gewenste situatie. En daar begint de ellende. 
Terwijl we al blij zouden zijn als de eerste stappen op de goede weg zouden 
kunnen worden gezet, is er in onze partij nog steeds geen systematische 
verkenning van de factoren die belemmerend of bevorderlijk zijn voor ons 
streven. In de volgende paragraaf wil ik een aantal ervan proberen aan te 
duiden. 
In elk geval moet worden geconstateerd dat de doelstelling, waarvoor de 
PvdA heeft gekozen, afwijkt van het duo Den Toom- Luns dat in een in 
1968 gepubliceerde nota over het Navo- en defensiebeleid over 'het At
lantisch bondgenootschap' in het perspectief van een wereldrechtsorde 
schreef: 'Het spreekt vanzelf dat, onder een internationale rechtsorde, 
voor regionale statengemeenschappen als zodanig, evenmin als voor indi
viduele staten, nog een eigen militaire taak zal zijn weggelegd. Wel echter 
zou een mondiaal rechtsbestel ruimte laten voor, en zeker ook gebaat zijn 
bij, nauwe samenwerking in regionaal verband op politiek en ander terrein. 
Men kan zich derhalve voorstellen dat, wanneer zulk een bestel zal zijn 
verwerkelijkt, de Navo niet in het niet zal behoeven te verdwijnen' .14 

Voorhanden regionale gemeenschappen zouden moeten blijven voort
bestaan omdat het internationaal rechtsbestel daardoor aan hechtheid en 
stabiliteit zou winnen. De Navozou kunnen overgaan in een vreedzame 
Atlantische Gemeenschap welke nog een ruim arbeidsveld beschikbaar 
zou hebben. De niet-militaire taken die deNavo op zich heeft genomen 
(o.a. op energie- en milieugebied), zijn kennelijk niet alleen bedoeld om 
dit bondgenootschap in tijden van ontspanning nieuwe functies te geven 
(altijd goed voor de saamhorigheid) maar ook als voorschotje op het wijdse 
perspectief van beide heren. 
In welk perspectief moeten we een Europees veiligheidssysteem dan wel 
zien? Ongetwijfeld zal het niet los mogen staan van de VN. Een Europese 
rechtsorde kan slechts de verbijzondering van de wereldrechtsorde voor 
een bepaald gebied zijn. Er moet een relatie tussen het wereldwijde en het 
Europese systeem zijn. Röling meent dat een federale rechtsorde nood-
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zakelijk is om een duurzame vrede te bewerkstelligen. Maar realisering is 
onmogelijk omdat een aantal noodzakelijke voorwaarden niet worden ver
vuld: er is geen overeenstemming over fundamentele waarden, er zijn 
enorme belangentegenstellingen etc. Hetzelfde geldt ipso facto voor een 
Europese variant. 15 

De maatschappelijke stelsels van de verschillende landen lopen sterk 
uiteen. Dat brengt onvermijdelijk een stuk strijd met zich mee (ideologisch, 
economisch, soms militair), niet alleen tussen landen met verschillende 
systemen (het beginsel van vreedzame coëxistentie is een poging die strijdt 
te kanaliseren in niet-militaire banen) maar ook binnen één systeem. De 
opvattingen over de meest gewenste maatschappelijke structuur lopen im
mers vaak sterk uiteen. De strijd die thans gevoerd wordt (of beter: ge
voerd zou moeten worden) over de gewenste opbouw van de EEG zal zich 
ongetwijfeld herhalen m.b.t. de realisering van een ideaaltype Europees 
veiligheidssysteem, dat immers een vorm van politieke en maatschap
pelijke eenwording veronderstelt. 
In het verlengde hiervan ligt het spanningsveld tussen negatieve en positie
ve vrede. 1

" In westerse ogen bestaat in de Oosteuropese landen groot on
recht, waaraan zo snel mogelijk een einde zou moeten komen. Onrecht 
is de basis van conflicten, welke op ieder moment oorlogen kunnen doen 
ontstaan. Echte, positieve vrede is slechts mogelijk als er geen onrecht 
('structureel geweld') bestaat. Om het weg te nemen of te bestrijden, is 
soms oorlog( revolutie) noodzakelijk. Er bestaat dus een spanningsver
houding tussen positieve en negatieve vrede en Röling merkt terecht op, 
dat 'De waarde van negatieve vrede moet worden afgewogen tegen andere 
waarden, tegen de prijs die ervoor zou moeten worden betaald' Y Die af
weging zal anders uitvallen naargelang de situatie. We staan sympathiek 
tegen de bevrijdingsoorlogen in de Portugese koloniën, maar geven priori
teit aan de negatieve vrede in de relatie Oost-West. Daar staat de dreiging 
van een atoomoorlog op de achtergrond bij alles wat er gebeurt. We be
vinden ons in een paradoxale situatie: de kans op het verdwijnen van on
recht in de Oosteuropese landen is het grootst wanneer we de status quo 
voorlopig aanvaarden. Alleen dan kan er een politiek klimaat ontstaan, 
waarin nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden. 
Het streven naar een Europees veiligheidssysteem moet worden ingezet, 
uitgaande van het handhaven van negatieve vrede. De eindsituatie moet 
er een van positieve vrede worden. Ons eigen maatschappelijk systeem 
moeten we daarbij in het geding brengen, zo goed als op een gegeven 
moment de verschillende communistische systemen in geding zullen moe
ten komen. Een echt veiligheidssysteem is ondenkbaar zonder conflicten 
en maatschappelijke strijd op de weg ernaar toe. De veel voorkomende 
gedachte dat het voldoende is de relaties tussen staten wat te ordenen, is 
onjuist, al is die ordening als eerste aanloop van groot belang. 18 
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Stappen en problemen op weg naar de zaligheid 

1. Het zal allereerst noodzakelijk zijn dat de veronderstellingen in het 
denken binnen beide blokken, worden gewijzigd. Machtigen zijn niet per 
definitie tot machtsmisbruik gedoemd. Het is nuttig een onderscheid te 
maken tussen 'zijn' en 'kan zijn'. Statisch denken en het doortrekken van 
lijnen uit het verleden houdt vaak een miskenning in van de factoren die 
in dat verleden tot bepaalde situaties en ontwikkelingen hebben geleid. Die 
factoren kunnen zich wijzigen of kunnen gewijzigd worden. 
De psychologische wetenschap heeft langzamerhand voldoende materiaal 
opgeleverd om te kunnen aantonen dat veronderstellingen over het den
ken, de motieven en het gedrag van een ander zichzelf vaak bevestigen .19 

We reageren voortdurend op elkaar met een bevooroordeeld waarne
mingsvermogen. We zien en horen wat we willen zien en willen horen. Het 
is een relatief klein risico voortaan uit te gaan van de goede bedoelingen 
van de tegenpartij in de hoop en verwachting dat ook dan ons gedrag zich
zelf bevestigt. 

2. Om stapje voor stapje verder te kunnen komen, zijn politieke en 
culturele contacten over en weer erg belangrijk. Het is typerend voor de 
Navodat pas na lange aarzeling werd ingestemd met het Russische voorstel 
een Europese veiligheidsconferentie te houden. Het is even typerend dat 
de Navo-leden weinig voelen voor het Oosteuropese voorstel een perma
nent secretariaat te vormen, dat zou moeten toezien op naleving van de 
overeen te komen 'beginselen'. Van de Nederlandse regering mag worden 
verwacht dat ze deze aanzet tot een Europese veiligheidssysteem steunt 
en niet bang is voor vermeende tactische bedoelingen van de tegenpartij. 
Terecht wordt steeds meer gepleit voor de geleidelijke opbouw van geïnsti
tutionaliseerde kaders voor overleg tussen Oost en West. 20 Zelf heb ik 
reeds jaren geleden de gedachte gelanceerd de Raad van Europa in Straats
burg daartoe om te vormen. 
Het bevorderen van de culturele contacten is problematisch. De Navo
ministers Rogers, Scheel, Van der Stoel e.a. stelden op de openingszitting 
van de CEVS te Helsinki begin juli jl. de vrije uitwisseling van personen, 
informaties en ideeën zeer centraal. Hoewel de Oosteuropese landen zeer 
gereserveerd reageerden, is er toch een werkcommissie 'samenwerking op 
menselijk terrein en andere gebieden' ingesteld. Van der Meulen21 veron
derstelt dat dit onderwerp door het westen nogal werd opgespeeld terwille 
van de publieke opinie thuis en als poging op dit gebied tegenprestaties 
los te krijgen voor westers kapitaal. Hoezeer ik vrijheid en (echte) demo
cratie ook op prijs stel, toch ben ik het met Teunissen eens die reeds in 
1969 schreef22

: dat het westen in het belang van echte ontspanning zoveel 
mogelijk moet 'trachten te voorkomen dat deze (de Russische leiders) de 
indruk kunnen krijgen dat het de democratisering van de Sowjetunie (ik 
voeg eraan toe: en vooral van de andere Oosteuropese Janden (Hans K.) 
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door druk van buitenaf zou willen stimuleren. Het moet daarom voor
zichtig zijn met het ijveren voor een uitbreiding van de kulturele en 
ekonomische betrekkingen met de landen van het Warschaupact, omdat 
deze bij uitstek gevaarlijk kunnen zijn voor de communistische systemen. 
Niet voor niets is in dit verband gesproken van 'offensieve ontspanningspo
litiek'. De demokratisering moet van binnenuit komen'. Wanneer de Na
vo-ministers voortgaan op de door hen ingeslagen weg, vrees ik dat het 
effect averechts zal zijn. De tegenpartij leest er offensieve bedoelingen in: 
wij proberen hun systeem te ondergraven. Het resultaat is verharding i.p.v. 
liberalisatie. Daarom begrijp ik Harry van den Bergh niet goed wanneer 
hij stele' dat hij het pleidooi voor een grote mate van vrijheid onderschrijft 
omdat 'dit juist zal leiden tot een naast elkaar leven van oost en west, 
ondanks verschillende maatschappelijke systemen ( ... ). Het leidt tot dat 
wederzijdse vertrouwen, in psychologische zin, dat essentieel behoort tot 
de nieuwe organisatie van de vrede in Europa. Op dit punt is Helsinki op 
zijn minst teleurstellend geweest'. Hij verwart hier m.i. de startsituatie van 
het overleg met de gewenste eindsituatie. Bovendien was menigeen ver
baasd dat Helsinki op dit punt nog zoveel opleverde. 
Ik geloof echter dat het onverstandig is op dit moment een krampachtig 
vasthouden door de SU aan 'nationale souvereiniteit' aan te wakkeren. 
We moeten beseffen dat er geen groot verschil in tempo kan zijn in een 
eventueel liberalisatieproces tussen enerzijds de SU en anderzijds haar 
Oosteuropese bondgenoten (zie Tsjecho-Slowakije). Tegelijk geldt echter 
dat het tempo van de ontwikkelingen in de SU mede bepaald zal worden 
door die van de andere landen. Hoe groot de marge is, is bijzonder moeilijk 
te zeggen. Ze wordt in elk geval kleiner wanneer het westen opnieuw haar 
toevlucht zou zoeken bij het 'fragmentatie beleid', waarbij gepoogd wordt 
land voor land los te weken. De grens tussen dit beleid en een streven 
d.m.v. versterking van bilaterale contacten en initiatieven het ontspan
ningsproccs te bevorderen, moet bijzonder goed in het oog worden ge
houden. 
We moeten ook onderkennen dat een land als Roemenië dat tracht een 
onafhankelijke economische en buitenlandse politiek te voeren daarvoor 
de prijs betaalt van een rigide cultureel beleid. In onze hoop op met name 
culturele liberalisatie moeten we de boog niet overspannen. 

3. Hierboven meldden we reeds een zeer groot probleem: is een Europees 
veiligheidssysteem (EYS) in de volle zin van het woord mogelijk wanneer 
de landen die er deel van uitmaken zich kenmerken door geheel verschil
lende economische, politieke en sociaal-culturele systemen? Ik geloof van 
niet. Een veiligheidssysteem dat meer beoogt te zijn dan een status quo
regeling (waarnaar de SU in eerste instantie streeft!) veronderstelt een 
zekere gelijkgerichtheid van belangen. Die ontstaat slechts langzamerhand 
en is zeker niet alleen afhankelijk van ontwikkelingen aan de andere zijde. 
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Zonder de ruimte te hebben een en ander nader te adstrueren, poneer ik 
de volgende stellingen: 
a. Of er een gezonde basis voor een EVS ontstaat, is mede in hoge mate 
afhankelijk van de vraag of we erin zullen slagen een socialistische EEG 
op te bouwen. Handhaving van een kapitalistische economie in West
Europa vermindert de mogelijkheden van economische convergentie. 
b. Beide maatschappelijke en economische stelsels zullen niet automatisch 
naar elkaar toegroeien; er zal bewust aan moeten worden gewerkt. 24 Wan
neer de EEG een 'derde weg' zou inslaan, zou dat een enorme voor
beeldwerking kunnen hebben. Tegelijk ben ik me ervan bewust dat de 
krachten die hierdoor aan Oosteuropese zijde zouden worden losgemaakt 
veel tegenwerking zullen ondervinden. Ze zullen, om een herhaling van 
Tsjecho-Slowakije te voorkomen, stapje voor stapje te werk moeten gaan. 
c. Een zekere transformatie van de Oosteuropese stelsels zal in beslissende 
mate afhangen van de behoeften die uit hun eigen economisch systeem 
voortkomen (vermindering van bureaucratie, grotere consumptieve vrij
heid, geschooldheid toenemend deel van de bevolking etc.). 
d. De instandhouding van twee blokken, met daarbinnen een overheer
sende macht, belemmert de groei van interdependentie tussen landen uit 
die blokken. Pelkmans25 heeft erop gewezen dat een wereldsamenlevings
structuur die is ontstaan door machtsverhoudingen en ongelijkheid, be
staande afhankelijkheden bekrachtigt. De situatie waarin twee blokken 
tegenover elkaar staan, in elk waarvan een supermacht een grote invloeds
sfeer heeft en waarin elk blok zijn eigen organisaties heeft ontwikkeld, le
vert een statisch beeld op van de interpolaire relaties en een opgeschroefde 
afhankelijkheid binnen de blokken. De leden van een blok moeten als een 
eenheid optreden. We vinden dat terug in kreten als 'Atlantische samen
werking', alsof er erg veel dingen zijn die ons verbinden met bijv. de VS, 
Portugal, Griekenland en Turkije. Het wordt tijd de mythologie van de 
Atlantici te doorbreken en te onderkennen dat alles draait om de Ameri
kaanse nucleaire garantie aan West-Europa (zie hieronder ad 4A). Het 
wordt tijd na te gaan hoe de economische interdependentie tussen Oost
en West-Europa vergroot kan worden, niet om economisch te penetreren 
uit handelspolitieke overwegingen, maar wel om langzamerhand de basis 
voor een EVS te leggen. Het afhankelijk zijn van elkaars energiebronnen, 
grondstoffen, produkten en desnoods kapitaal, vermindert bovendien 
eventueel bestaand oorlogsgevaar. 
e. Pelkmans wijst er bovendien op dat ook het ontstaan van de welvaarts
staat interdependenties heeft doen groeien. De druk neemt toe een steeds 
groter aantal sociaal-economische doeleinden na te streven. De instrumen
ten om problemen op te lossen, nemen echter af t.g.v. de internationale 
samenwerking. Nationale ontwikkelingen hebben in toenemende mate 
repercussies elders. Wat thans volop geldt voor het westerse blok, zou in 
toenemende mate ook kunnen gaan gelden voor de relatie Oost-West. 
f. Het streven naar politieke ontspanning en vermindering van de bewape-
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ningswedloop doet over en weer (om te beginnen meer aan westelijke 
zijde) de kunstmatige bevordering van bindingen binnen een blok af
nemen. Daarom is als aanzet tot dat ontspanningsproces erkenning van de 
status quo tussen Oost en West zo belangrijk: andere doeleinden dan de 
nationale veiligheid krijgen dan een hogere prioriteit. De discussie in een 
aantal Navo-landen over de omvang van het defensiebudget bewijst dat. 
g. Terwijl een aantal Oosteuropese landen vooral in economische samen
werking met de VS schijnen te zijn geïnteresseerd (omdat ze veel hebben 
te bieden), is het wellicht tegelijk zo, dat de kans op een economische 
samenwerking tussen de EEG en Comecon zal toenemen, naarmate de 
economische invloed van de VS binnen de EEG afneemt. 

Intussen zien we dat de SU te kennen heeft gegeven overleg tussen EEG 
en Comecon26 te willen. Van belang is ook dat de EEG als zodanig in het 
overleg van de tweede werkcommissie die op de CEVS is ingesteld (over 
economische samenwerking), zal worden betrokken. NadatJoegoslavië en 
Roemenië voorgingen, wordt de EEG ook door de SU als feit erkend. 
Oost-Europa schijnt aan te dringen op toepassing van de meestbegunsti
gingsclausule en non-discriminatie op de onderlinge relaties. Van der 
Meulen27 meldt dat het westen die verlangens heeft herleid tot 'enkele on
verbindende formules', omdat ze in uiterste consequentie zouden neerko
men op afbraak van de EEG en de instelling van een soort Paneuropese 
vrijhandelszone. 
Zonder dat we de EEG nu direct gaan afbreken, zullen we in een wat 
verdere fase van het streven naar een EVS toch aan zo'n zone moeten gaan 
denken. Tevens wordt het hoog tijd dat onze partij gaat nadenken over 
de gewenste ontwikkeling van de EEG in het licht van een toenemende 
samenwerking met de Comecon. 

4. Zo uitvoerig als ik was over bovenstaande punten, zo kort zal ik dat 
moeten zijn over andere belangrijke aspecten in de ontwikkeling naar een 
EVS. De volgende relaties tussen landen dienen apart onder de loep te 
worden genomen: 
- tussen de SU en de VS(A); 
- tussen de SU en andere leden van het Pact van Warschau c.q. Comecon 

(B); 
- tussen de SU en China (C); 
- tussen de VS en West-Europa (D); 
- tussen West-Europa en de Oosteuropese landen minus en inclusief de 

SU (E); 
- tussen de VS en Ja pan enerzijds en China anderzijds (F). 
Deze relaties en de ontwikkelingen daarin raken alle de veiligheidssituatie 
in Europa. Ik moet volstaan met enkele voorbeelden. 

A. De vrees neemt toe dat beide supermogendheden steeds meer hun 
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zaken onderling zullen regelen, buiten bijv. West-Europa om, of zelfs ten 
koste van dat deel van de wereld. Het SALT -overleg over de beperking 
van strategische kernwapens raakt de veiligheidspositie van Europa, maar 
we zijn er niet bij betrokken. De overeenkomst tussen Nixon en Brezjnew 
van 22 juni jl. heeft nogal wat onrust teweeggebracht. Nieuwe twijfel is 
ontstaan aan de continuïteit van Amerika's nucleaire garantie, omdat beide 
landen overeenkwamen elkaar direct te raadplegen, wanneer beide met 
elkaar of een van hen met andere landen in een nucleair conflict verwikkeld 
zou kunnen raken. Met name Westduitse commentatoren28 vergaten dat 
artikel 6 van de overeenkomst zegt dat hierdoor niet de verplichtingen die 
ze op zich hebben genomen tegenover hun bondgenoten, worden aange
tast. Maar op zich is de onrust een teken van zich wijzigende situaties. 
Naarmate de ontspanning succesvol wordt, voelen sommige Europese 
landen zich in hun belangen aangetast. Dat veroorzaakt weerstanden tegen 
het ontspanningsstreven dat tot nu toe zo schoon met de lippen werd 
beleden. De twijfel over de bereidheid van de VS kernwapens in te zetten 
met gevaar van vernietiging van de eigen steden, neemt toe. In feite staat 
de afschrikkingsconceptie op het spel. Nixon heeft geweigerd met 
Brezjnew af te spreken dat de VS en de SU nooit als eerste kernwapens 
zouden gebruiken. Maar los daarvan groeit de twijfel aan de Amerikaanse 
garanties. De roep om een Europese atoommacht zal steeds luider gaan 
klinken en zal steeds feller dienen te worden bestreden. Terwijl de ver
standhouding tussen de SU en de VS een mogelijkheid biedt voor een eigen 
Europese rol in het ontspanningsproces, dreigt dat een negatieve rol te 
worden. Nederland zou tijdig ontspanningsinitiatieven moeten nemen om 
dat tij te helpen keren. 

B. Wanneer tijdens het MBFR-overleg de Russische troepenmacht in 
Oosteuropese broederlanden ter sprake komt en onderhandeld wordt over 
wederzijdse terugtrekking van buitenlandse troepen, zal stellig het pro
bleem ontstaan dat die troepen er niet slechts zijn gelegerd met het oog 
op een gewapend conflict tussen Oost en West maar evenzeer voor de ver
vulling van een 'stabiliserende functie' ten aanzien van de ontwikkelingen 
in die landen zelf. Met name Roemenië zal ze graag zien vertrekken. De 
SU zal alleen bereid zijn haar troepen terug te trekken, wanneer de 
broederregimes voorlopig niet onder hevige druk komen te staan en geen 
'Dubchek-ontwikkelingen' dreigen. Vandaar ook mijn standpunt over het 
westerse offensief inzake de culturele contacten. Integendeel, de prijs die 
voor terugtrekking van de troepen betaald zou moeten worden, zou 
weleens gelegen kunnen zijn in een verscherping van de druk van de SU 
in niet-militair opzicht, bij wijze van tussenfase. 

C. Ontwapening in Europa kan niet geïsoleerd worden bezien. De vijandi
ge relaties tussen de SU en China wettigen de veronderstelling dat de SU 
langs haar grens met dat land een flinke gewapende macht op de been zal 
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willen houden. Dat zijn echter troepen die binnen betrekkelijk korte 
termijn naar Oost-Europa zijn over te brengen. Waarmee maar gezegd wil 
zijn dat externe relaties het veiligheidsoverleg in Europa sterk beïnvloe
den. Merkwaardig genoeg wordt aan dit aspect in de discussienota Vrede 
en Veiligheid, in het geheel geen aandacht besteed. 

D. De verhouding tussen de VS en West-Europa staat onder sterke druk. 
Nixon heeft het nodig geoordeeld 1973 tot het 'jaar van Europa' uit te 
roepen en dit najaar bezoekjes te komen afleggen om de politieke schade 
die de VS opliepen tengevolge van de interventies in Indo-China enigszins 
weg te werken. Kissinger sprak het afgelopen voorjaar over de wenselijk
heid van een nieuw Atlantisch Handvest, maar dat werd later weer .wat 
afgezwakt. Concrete geschilpunten, waarover op verschillende fronten 
onderhandeld zal worden, zijn o.a. handelspolitieke zaken (GATT), 
monetaire problemen (IMF) en vermindering van de Amerikaanse troe
penmacht in Europa resp. de Europese betaling daarvoor. 29 

In feite gaat het debat (of moet het gaan) echter over de vraag hoe we ons 
politiek tegenover de VS willen opstellen: blijven we denken in termen van 
een Atlantische Gemeenschap of gaat bijv. de EEG zijn eigen weg? 
Daarnaast zal ongetwijfeld de militaire strategie een steeds belangrijker 
discussiepunt worden. Over beide punten enkele opmerkingen mijnerzijds. 
Het was opvallend dat het Van der Stoel was die op de Navo-ministerraad
zitting in Kopenhagen van 14 juni jl. Kissinger's voorstel beantwoordde 
door een nadere schets te geven van een overeen te komen nieuwe begin
selverklaring. Hij ging daarbij uit van een gemeenschappelijke taak van 
handhaving van onze veiligheid en van bevordering van vrede, stabiliteit 
en welvaart. Europa en Noord-Amerika zouden niet uit elkaar mogen drij
ven. Wie probeert te achterhalen wat het politieke nut van een nieuwe 
heginselverklaring zou kunnen zijn, moet dat waarschijnlijk zoeken in het 
verlangen opnieuw de 'westerse eenheid' te benadrukken en tot uitdruk
king te brengen dat we 'bij elkaar horen'. 'De waarde van de beginsel
verklaring zou zijn dat ze ons een formulering van onze gemeenschap
pelijke doeleinden zou verschaffen', zei Van der Stoel, die eraan toevoegde 
dat Atlantisch partnerschap en Europese eenheid elkaar zouden kunnen 
versterken. 
Naar mijn mening is de gemeenschappelijkheid een zeer beperkte zaak. 
Ik voel me niet erg met het economisch en maatschappelijk systeem van 
de VS verbonden, noch met het grootste deel van hun buitenlandse 
politiek. Het trof me dan ook pijnlijk dat Van der Stoel de eigen politieke 
functie die de EEG zou kunnen vervullen, niet uitwerkte of benadrukte 
en dat niet werd benadrukt dat die EEG een eigen (socialistische) maat
schappelijke structuur zal moeten opbouwen. 
Ik vrees bovendien dat er meer achtersteekt. De NRC/ AH schreef30

: 'De 
Atlantische Alliantie is ontstaan als een afweermiddel tegen een gevaar 
van buiten. Thans is het nodig haar een nieuwe inhoud te geven, gebaseerd 
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op een gemeenschappelijk positief streven en op gemeenschappelijke 
positieve wensen'. En: 'De afwijzing daarvan (van Kissinger's voorstel -
Hans K.) komt in feite neer op een afwijzing van een Atlantische samen
werking die verder gaat dan de uitsluitend militaire'. De vraag is of we dat 
juist niet zouden moeten willen! 
Bovendien kan een nieuwe beginselverklaring twee andere functies vervul
len. In de eerste plaats kunnen er die krachten in de VS mee bestreden 
worden die aandringen op vermindering van de Amerikaanse troepen
macht in Europa, terwijl tegelijkertijd de krachten in Europa die een los
sere politieke opstelling tegenover de VS bepleiten in het defensief zouden 
kunnen worden gedrongen. Dat zou nuttig kunnen zijn voor zover die 
krachten mikken op bijv. een Europese kernmacht of andere verwerpelijke 
nucleaire arrangementen. Door middel van een verklaring zou de Ameri
kaanse nucleaire garantie nog eens kunnen worden bevestigd (zie ad A 
hierboven). Het effect wordt echter negatief wanneer een eigen Europese 
rol zoals die in mijn perspectief past, zou worden bemoeilijkt. In de tweede 
plaats zou Van der Stoel een discussie over principes kunnen gebruiken 
om Griekenland en Portugal te hekelen. Dit laatste kan tactisch gezien 
enige voordelen opleveren, maar verbaliteit reikt natuurlijk minder ver dan 
stopzetting van wapenleveranties, waarover Van der Stoel in Kopenhagen 
zweeg. 
Eigenlijk is het zeer vanzelfsprekend dat in de VS met steeds meer kracht 
wordt aangedrongen op terugtrekking van een deel van de troepen. Er 
komt dan geld vrij om aan gemeenschapsvoorzieningen te besteden en dat 
is in de VS geen luxe. Europa, Frankrijk voorop nota bene, wil die troepen
macht gehandhaafd zien. Daarmee schept het zich een slechte onder
handelingspositie in de financiële onderhandelingen. De politieke druk de 
defensie-uitgaven te verhogen en in elk geval niet te verlagen met het doel 
de VS compensatie te bieden voor het negatieve effect op de betalings
balans, zal, naar ik vrees, dan ook toenemen. Over een ding moet in de 
PvdA zekerheid bestaan: aan die druk zullen we niet mogen toegeven. Ik 
geloof niet in het gebrul dat het militaire evenwicht in gevaar zou komen, 
wanneer de Amerikanen zich ten dele terugtrekken. Hooguit geloof ik dat 
ze er nog even mee moeten wachten om in het MBFR-overleg gedaan te 
krijgen dat er Russische concessies tegenover staan in het belang van Oost
Europa. 

E. Kortheidshalve beperk ik me hier tot de opmerking dat de relaties tus
sen de Oost- en Westeuropese landen in de eerste plaats afhankelijk is van 
B enD en in de tweede plaats van concreet te nemen initiatieven. Neder
land dient veel duidelijker dan tot nu toe te proberen samen met landen 
als Joegoslavië, Zweden en Roemenië (welke tegengestelde belangen ze 
ook mogen hebben) die initiatieven te ontwikkelen. Dat vereist echter de 
bereidheid zich losser tegenover de 'Atlantische Gemeenschap' op te stel
len en die is bij Van der Stoel niet aanwezig, zagen we. De relaties tussen 
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de Europese landen onderling kunnen zich alleen goed ontwikkelen wan
neer daarover de politieke kanalen worden geopend. De vorm en inhoud 
die daaraan wordt gegeven, is echter afhankelijk van de wenselijk geachte 
politieke opbouw van Europa. Daarom is het onvermijdelijk, dat we ons 
opnieuw op onze EEG-conceptie moeten bezinnen, naarmate het ontspan
ningsproces resultaten afwerpt. In zekere zin zal die discussie lijken op die 
welke gevoerd is over De Gaulle's conceptie van een Europees Europa. 
Hoe onaanvaardbaar zijn denkbeelden voor ons ook waren, hij stelde wél 
de kernvraag, of een Europa dat in de Atlantische wereld geïntegreerd zou 
zijn, niet een definitieve scheiding Oost-West impliceerde. Terwijl De 
Gaulle echter koos voor een los conferatief verbonden Groot-Europa en 
tegen een hecht geïntegreerd Klein-Europa, wierpen anderen de vraag op 
of een politiek-economische eenheid als de EEG zeer wel zou kunnen pas
sen in een bredere continentaal-Europese samenwerking. 31 

Het streven naar een dergelijke samenwerking zou worden vertroebeld 
wanneer het doel zou zijn te trachten de Oosteuropese landen uit hun blok 
los te weken en in 'ons' systeem onder te brengen. Zo'n streven zou enorme 
politieke spanningen oproepen, evenals de poging de Duitse tweedeling 
te doen opheffen (Strauss en Brezinsky lieten dit soort zaken een belangrij
ke rol spelen in hun samenwerkingspleidooien). Nieuwe politieke ver
houdingen kunnen slechts groeien wanneer we bereid zijn uit te gaan van 
de status quo. 

F. Mede gezien wat ik onder C vermeldde, is ook deze relatie cruciaal voor 
de veiligheidssituatie in de wereld als geheel. Een land dat een kernmacht 
in opbouw heeft, neemt een heel andere situatie in ontwapeningsbespre
kingen in dan bijv. de VS en de SU die reeds gevestigde belangen hebben 
op dit terrein. China heeft bijv. eenzijdig verklaard af te zien van het eerste 
gebruik van kernwapens en kon dat gemakkelijk doen omdat het de 
'second strike capability' mist. Echte ontwapeningsonderhandelingen met 
China zullen pas mogelijk zijn als het zijn kernmacht volledig heeft uit
gebouwd, maar dan is het bewapeningsniveau in Azië op een zo hoog ni
veau gekomen (met misschien Japan en India als nieuwe atoommachten
in-spe) dat het erg moeilijk is de zaak terug te schroeven. Terwijl voor Azië 
een veiligheidsconferentie met het doel tot een veiligheidssysteem te 
komen, noodzakelijker is dan voor Europa, is de kans erop juist geringer. 
Een politiek, waarbij met name de VS en Japan tot een goede verstand
houding met Peking proberen te komen, kan van erg groot belang zijn ge
zien de spanning tussen China en de SU. Een spanning, die doorwerkt in 
het Europese veiligheidsoverleg. 

5. Tenslotte enige opmerkingen over de militaire aspecten van het streven 
naar een EVS. Stapje voor stapje zal het bewapeningsniveau naar beneden 
moeten. Die stappen zijn reeds vaak aangegeven32

: West-Europa moet 
afzien van een eigen kernmacht, ook als de EEG een echte politieke een-
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heid vormt (het is teleurstellend dat ook Brandt de optie open houdt); uit
breiding van het SALT -akkoord over de strategische kernwapens tot de 
kwalitatieve aspecten; terugtrekking van Amerikaanse en Russische 
troepen uit het buitenland; vermindering van de conventionele bewape
ning, denuclearisatie van steeds grotere delen van Europa (Roemenië wil 
dat t.a.v. het Balkan-gebied; Latijns Amerika kent reeds zo'n akkoord). 
De vele problemen die moeten worden opgelost om deze stappen te kun
nen realiseren, moet ik hier onbesproken laten. Duidelijk is in elk geval 
dat in een fasering van concrete stappen elk land zijn eigen belangen in 
het geding brengt en dat iedere stap met veel geharrewar gepaard zal gaan. 
Het nemen van risico's en het niet steeds 100% rekening kunnen houden 
met afzonderlijke nationale belangen is echter inherent aan het ontspan
ningsstreven. Als dat inzicht ontbreekt, zullen er nauwelijks echte succes
sen kunnen worden geboekt. 
In het beantwoorden van de vraag welke concrete stappen kunnen worden 
ondernomen, speelt de militaire strategie een grote rol. Onjuiste strategi
sche inzichten kunnen grote barrières in het ontwapeningsoverleg doen 
ontstaan. Die inzichten zijn thans deze: 
a. strategische kernwapens worden alleen in geval van een massale aanval 

gebruikt en wellicht wanneer een conflict met conventionele of tactische 
kernwapens verloren dreigt te worden; 

b. tactische kernwapens kunnen worden ingezet in lokale conflicten, wan
neer conventionele wapenen niet toereikend zijn; 

c. conventionele wapenen kunnen te allen tijde worden ingezet; 
d. het gebruik van tactische kernwapens behoeft niet te leiden tot het 

gebruik van strategische kernwapens; 
e. het afzien van het gebruik van tactische kernwapens brengt de noodzaak 

mei zich mee de conventionele bewapening bij wijze van compensatie 
op te voeren als tegenwicht tegen de Oosteuropese conventionele 
overmacht. 

Naar aanleiding hiervan zou ik de volgende stellingen willen poneren: 

a. Het onderscheid dat tussen de drie categorieën wapenen wordt gemaakt 
(op andere wijze ook binnen de PPR) is voor een groot deel illusie. De 
veronderstelling dat een beperkt conventioneel conflict mogelijk is, ver
groot het gevaar dat zo'n beperkt conflict ontstaat en vervolgens toch uit 
de hand loopt. Hetzelfde geldt voor de tactische kernwapens: de veronder
stelling dat het gebruik ervan kan worden losgezien van het gebruik van 
strategische kernwapens vergroot het gevaar dat er gebruik van wordt 
gemaakt. Het is typerend dat de 'flexible response' -strategie mede is 
verdedigd met het argument dat de 'politieke speelruimte' erdoor wordt 
vergroot. Dat is nu net het gevaarlijke ervan. 

b. Het verlenen van prioriteit aan het terugdringen van de atoombewape
ning uit ethische overwegingen vergroot het gevaar van een conventioneel 
conflict. Idem een 'no-first use' verklaring, betogen de tegenstanders hier-
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van. Dat gaat alleen op wanneer men uitgaat van de veronderstelling dat 
de SU een conventioneel conflict zou willen veroorzaken en dat de SU zou 
geloven dat in die situatie de 'no-first use' zou blijven gelden. De tegenpar
tij zal er altijd rekening mee moeten houden dat niets garandeert dat de 
Navozich aan een papieren belofte houdt. Alleen dit reeds maakt veel mis
baar over de no-first use tot een lachertje. Wel zal Frankrijk weigeren aan 
de opheffing van de force de frappe mee te werken en kan de rechtse roep 
om een Europese kernmacht luider gaan klinken wanneer bovengenoemde 
prioriteit wordt bepleit. 

c. Het verlenen van prioriteit aan het terugdringen van de conventionele 
bewapening betekent dat we zwaarder zouden leunen op het mogelijke 
gebruik van kernwapens. Aantrekkelijk zou zijn dat een groot deel van de 
Amerikanen en Russen naar huis kan, dat de dienstplicht verder kan 
worden verkort, dat de defensie-uitgaven sneller kunnen worden verlaagd 
etc. 

d. Omdat echter gewone en kernbewapening in de strategische opvat
tingen van beide militaire blokken tot op zekere hoogte communicerende 
vaten zijn, ligt het meer voor de hand beide ontwapeningsmogelijkheden 
tegelijk in de besprekingen te betrekken. Zoals op het MBFR-overleg 
terecht zal geschieden. 

e. Dat neemt echter niet weg dat we sceptisch dienen te staan t.a.v. met 
name de tactische kernwapens. Ik hoef niet de argumenten van Boskma33 

te herhalen. Wel wil ik verwijzen naar een artikel van Ullman34 die in de 
eerste plaats het verschil benadrukt tussen 'geen gebruik' en 'geen eerste 
gebruik': in het eerste geval is het bezit van kernwapens onjuist en is men 
van mening dat de voorraden vernietigd kunnen worden; in het tweede ge
val wordt niets van de nucleaire capaciteit opgegeven. De afschrikking 
blijft bestaan. Hoewel ook Uilman erop wijst dat een 'geen eerste gebruik'
verklaring een duidelijker grens trekt tussen nucleaire en conventionele 
wapens en er een iets geringere barrière is voor een conventioneel conflict, 
meent hij dat in Europa niet de combinatie van grote politieke spanning 
en uitzonderlijke dispariteit in conventionele capaciteit, dat daarom een 
'geen eerste gebruik' -verklaring zou moeten worden afgewezen. Als de 
Navo conventioneel al inferieur zou zijn aan het Warschaupact dan is die 
inferieuriteit niet zo groot dat dit zou uitnodigen een aanval tegendeNavo 
te beginnen. Uilman meent dat de militaire planning vandeNavo in geval 
van no-first use effectiever kan worden. 
Maar wat ons aan het denken moet zetten, is zijn belangrijkste argument: 
zo'n verklaring door de VS (eenzijdig of op basis van een bilateraal akkoord 
met de SU) zou West-Europa ertoe dwingen meer geld aan de eigen 
defensie te besteden. Dat klinkt niet aantrekkelijk. Het brengt mij tot de 
paradoxale stelling, dat in een situatie van ontspanning de prijs die we con-
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ventioneel voor een no-first use zouden moeten betalen mij minder de 
moeite waard lijkt en dat ik die prijs eerder zou willen betalen in de mate 
waarin er meer spanning is en dus meer kans op daadwerkelijk gebruik van 
kernwapens. 
Uilman wijst er verder op dat een no-first use-verklaring van de VS, en 
SU m.b.t. Azië wellicht een noodzakelijke stap is om China zover te krijgen 
dat het gaat deelnemen aan beheersing van de nuclaire bewapening. Deze 
suggestie is zeer de moeite waard. Overigens geeft hij aan dat een no-first 
use-verklaring in allerlei varianten kan worden afgegeven: eenzijdig, op 
basis van een overeenkomst tussen twee of meer landen, zonder restricties 
of onder voorbehoud etc. Ook zijn allerlei aanloopjes denkbaar: verminde
ring van het aantal tactische kernwapens, terugtrekking van de grens tussen 
Oost en West tot meer achterwaartse posities etc. 
Mijn conclusie naar aanleiding van het bovenstaande is dat Nederland 
thans reeds op zijn minst te kennen zou kunnen geven afhankelijk van het 
verloop van het CEVS- en MBFR-overleg een no-first use-verklaring voor 
te staan. Dat zou klimaatverbeterend kunnen werken zonder dat er thans, 
voorafgaande aan het overleg, reeds iets wordt prijsgegeven. Hoewel ik 
sterk twijfel aan de functie van de tactische kernwapens en daarmee aan 
de strategie van de flexible response, geloof ik dat het nu niet opportuun 
is eenzijdige handelingen te verrichten. Dat zeg ik niet zozeer uit angst voor 
verstoring van een militair evenwicht, maar omdat ik geloof dat de belan
gen van de Oosteuropese partners van de SU er niet mee gediend zijn. Voor 
hen is het van belang dat er wederzijdse stappen worden ondernomen. 

Conclusies 

Ik keer thans terug tot de uitdaging die ik in het begin van het artikel 
vermeldde. Hoewel het onbevredigend is in een overigens toch reeds uit
gebreid artikel, niet grondig alle relevante factoren m.b.t. het streven naar 
een Europees veiligheidssysteem te hebben kunnen bespreken en me te 
hebben moeten beperken tot het geven van enige aanduidingen van de om
vang van de problemen die in dit verband moeten worden opgelost, ligt 
op basis van het bovenstaande de conclusie voor de hand dat het ideaaltype 
EVS zeer moeilijk en dan nog slechts op zeer lange termijn zal zijn te 
bereiken. Het zal reeds problemen genoeg opleveren overeenstemming te 
bereiken over een aantal minimumregelingen. Sommigen vinden zelfs een 
gematigd resultaat ongewenst. Morgenthau bijv. zweert bij de oude bipola
riteit waarin de VS en de SU als supermachten Europa beheersen. Het 
verdwijnen van de twee militair-politieke blokken zou de oude concur
rentie tussen de Europese staten volop doen herleven, met name tussen 
de SU en Duitsland en dat heeft altijd tot oorlog geleid. Zelfs een Europese 
Veiligheidsconferentie acht hij daarom ongewenst. Als men culturele 
veranderingen wil bewerkstelligen, kan dat net zo goed bilateraal gebeuren 
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maar die veranderingen veronderstellen een wijziging m de politieke 
situatie en dat levert teveel gevaren op. 35 

De Noor Galtung vestigt daarentegen zijn hoop op de vorming van een 
systeem van Veiligheidscommissies. Hij stelde er 10 regels voor op, waar
van ik er enkele noem36

: 

a. De wereld zou verdeeld moeten worden in 4 veiligheidsregio's, waarvan 
er een gevormd zou worden door Europa (inclusief de SU) en Noord
Amerika samen. De rol van de SU in Azië en die van de VS in Azië en 
Latijns Amerika zou daardoor worden begrensd. Mij lijkt in elk geval de 
gedachte juist dat de VS wat betreft de militaire aspecten niet buiten een 
Europees veiligheidssysteem kunnen blijven. Voor zover dat systeem 
wordt uitgebouwd tot een instituut dat verschiiiende samenwerkingscon
structies omvat, zie ik de rol van de VS veel beperkter. 37 

b. Het systeem dient met de VN verbonden te zijn, zonder de zwakke 
kanten ervan te erven (zoals het vetorecht). 

c. Een regio behoort geen 'actor' te worden, geen superstaaL Dat wijkt 
af van het door mij geschetste ideaaltype, maar realistisch is het wel. 

d. Een regio dient of nul of twee of meer grote mogendheden te omvatten. 
Anders zou er één dominerende macht zijn en zou er toch een 'system of 
action' ontstaan. Hierin past een politiek verenigde EEG, die Galtung 
echter op andere gronden ongewenst acht: het zou de Oosteuropese landen 
in een te zwakke positie plaatsen. Bovendien ziet hij de EEG als een middel 
tot taakverdeling onder de rijke landen, waarbij de Europeanen Afrika 
voor hun (imperialistische rekening) nemen. Overigens mogen de grote 
mogendheden in een regio niet elkaars vrienden zijn, omdat ze dan een 
condominium kunnen vormen. 

e. Opheffing van de militaire bondgenootschappen behoort geen doel op 
zich te zijn; het afsterven ervan is een meer aanvaardbaar scenario. Het 
oude systeem verdwijnt in de mate dat het nieuwe systeem haar functies 
overneemt. 
Galtung bepleit een langzame ontwikkeling van de uitbouw van culturele 
contacten. Dit impliceert dat in de aanloopfase het accent zal dienen te 
liggen op het opbouwen van de politieke en economische elementen, 
waaruit het nieuwe systeem moet worden gevormd. 
Zonder dat ik Galtong's gedachtengang geheel voor mijn rekening neem, 
is het duidelijk dat ze in PvdA-kring veel discussie waard is. Nederland 
zal niet in staat zijn belangrijke politieke initiatieven te nemen, wanneer 
onze ideeën over een EVS (waarvan de term Pan-Europees wellicht onjuist 
is) niet worden geconcretiseerd. 
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Ik ontkom er niet aan in aansluiting op het bovenstaande mijn huidige 
standpunt over de Navo te verduidelijken. 
In deNavo als militair-politieke organisatie heb ik geen enkel vertrouwen. 
Een aantal delen waaruit ze is samengesteld, bevallen me niet. De con
cepties van waaruit ze opereert zijn een weerspiegeling van de politieke 
verhoudingen in het westen, en daarbinnen neemt 'rechts' nu eenmaal een 
krachtige positie in. De rol van kleine progressieve leden kan niet worden 
overdreven, ook niet naar het oordeel van Van der Stoel: 'Dat belangrijke 
besluiten in het bondgenootschap tegen de wil van de VS zouden kunnen 
worden weggenomen, lijkt nauwelijks mogelijk. Theoretisch geldt djt 
overigens gezien de regel dat besluiten unaniem moeten worden genomen, 
voor alle leden van de alliantie. Maar voor andere landen dan de VS, en 
zeker voor de kleinere Europese partners, zal het uiteraard niet zo een
voudig zijn blijvend een besluit tegen te houden waaromtrent de overige 
14landen van het bondgenootschap het eens geworden zijn'. En: 'Wat zo 
wel moet worden erkend is dat de noodzaak tot het verenigen van 15 opvat
tingen op een noemer de besluitvorming in het bondgenootschap uitermate 
moeizaam en traag doet zijn in en de kansen op verwezenlijking van nieuwe 
ideeën en denkbeelden doet dalen'. 3x 
Van der Stoel heeft zich dus geen gemakkelijke taak gesteld aan te tonen 
dat het Nederlands lidmaatschap van deNavo echt iets te betekenen heeft 
in positieve zin. Hij heeft slechts twee jaar de tijd om successen te behalen, 
alvorens het PvdA-congres over deze zaak opnieuw beslist. .. 
Mijn probleem is drieërlei: 

a. Uittreden uitdeNavo heeft slechts zin wanneer Nederland langs andere 
weg meer invloed in positieve richting kan uitoefenen. Dat is echter vooraf 
nooit te bewijzen. Pas na het uittreden kan de mogelijkheid van het ontwik
kelen van zinnige alternatieven goed worden bezien, al valt er tevoren wel 
het een en ander af te tasten. De voorstanders van uittreding zitten dus 
met de bewijslast in hun maag. Een troost is dat het ook geldt voor de 
tegenstanders van uittreding nu de PvdA in de regering zit. 

b. Uittreden uitdeNavo op basis van politieke overwegingen beïnvloedt 
stellig voor een reeks van jaren de electorale positie van de PvdA. Het zou 
niet eerlijk zijn te verzwijgen dat menige tegenstander van de Navo, en dat 
geldt ook voor mij, daardoor met een enorm afwegingsprobleem komt te 
zitten. Het is daarom volstrekt legitiem wanneer men zijn standpunt over 
al dan niet uittreding van moment tot moment bepaalt afhankelijk van de 
politieke omstandigheden. Het is alleen vervelend dat de daad van uit
treding zelf nogal onherroepelijk is, ook wanneer die omstandigheden zich 
zouden wijzigen. 

c. Een van de politieke omstandigheden waarmee we op dit moment te 
maken hebben, is dat het CEVS-overleg begonnen is en het MBFR-
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gesprek vlak voor de deur staat. In een essentiële onderhandelingssituatie 
'uit de boot stappen' lijkt niet verstandig te zijn. 
Daarom zou ik, als ik morgen moest stemmen, tegen een uittreding uit de 
Navo zijn. Eerst moet het resultaat van de besprekingen worden afge
wacht. Over twee jaar zal ik dan opnieuw argumenten pro en contra in de 
politieke situatie van dat moment hebben af te wegen. Daarmee ben ik 
nog geen voorstander van de Navo geworden, maar plaats ik mezelf wel 
in een conditioneel standpunt. 
Het probleem is wel dat de onderhandelingsinzet van deNavo in het veilig
heids- en ontwapeningsoverleg in het geheel niet duidelijk is. Als we de 
inzet niet kennen, kunnen we niet beoordelen of le die inzet juist was (het
geen van belang is voor het een beoordeling van de Navo als remmer of 
stimulator van het ontspanningsproces), en 2e het resultaat maximaal was. 
Op zijn minst zouden we als PvdA van de Nederlandse regering over onze 
inzet duidelijkheid moeten eisen. Dat veronderstelt dat we zelf weten vast 
te stellen welke concrete stappen er dienen te worden ondernomen. 
Discussiëren over 'Vrede en Veiligheid' is een goede zaak maar intussen 
gaat de internationale politiek wel zijn gang. Daarom pleit ik bij deze voor 
een speciale werkgroep die op zo kort mogelijke termijn aanbevelingen 
moet doen voor initiatieven die Nederland zou kunnen nemen. De sug
gesties zouden op een conferentie van de partij kunnen worden besproken 
alvorens ze in het parlement worden ingebracht. 

I. S. Rozemond, De PvdA en de Navo, Internationale Spectator, 8 februari 1973, pag. 75. 
2. De verschillende ideeën die tot de vorming van een MLF (multi-lateral force) werden 

gelanceerd, bestonden alle uit een vorm van gemeenschappelijk eigendom, planning en 
bcheer van nucleaire wapens. Binnen de PvdA stonden toentertijd Van der Stoel en 
Vredeling fel tegenover elkaar. De MLF ging niet door; wel werd d~ Nuclear Planning 
Group opgericht die een aantal Europese leden van de Navoinspraak kon verschaffen 
op de nucleaire strategie. 

J. Deze uitspraak sloot aan op de verklaring van het Warschaupact van juli 1966, waarin 
gelijktijdige ontbinding van de militaire bondgenootschappen werd voorgesteld, welke 
zouden moeten worden vervangen door een systeem van Europese veiligheid. Reeds 
toen werd ook het voorstel tot het houden van een Europese Veiligheidsconferentie 
gelanceerd. In Tien over Rood (pag. 66) werd bepleit daarop positief te reageren, maar 
de invloed van het toenmalige Nieuw Links op het Navo-beleid was voorshands gering. 

4. B.V. A. Röling, Aspecten van de wapensituatie, Transaktie, januari 1972, pag. 7, 8 en 
'i. Ook opgenomen in documentatiemap Vrede en Veiligheid. 

S. M. van der Stoel, De rol van de kleine naties in het Atlantisch Bondgenootschap, Oost
West, januari 1969, pag. 31. 

6. Behalve naar de steeds de kop opduikende pleidooien voor het uitbreiden van het 
wcrkingsgebied van de Navo tot Afrika, kan verwezen worden naar een artikel van C. 
L. Patijn, Niet-militaire samenwerking in het Atlantische Bondgenootschap, Oost-West 
januari 1969, pag. 20-22. 

7. Zie daarvoor o.a. H. van den Bergh, Europa vcrsus Amerika: de verhouding verslech
tert'' S & D, juni 1973, pag. 301-309; H. van den Bergh De VS en Europa: crisis met 
onbekende uitkomst, S & D, februari 1972, pag. 51-67; en F. Mitterand, Europa en de 
VS, S & D, februari 1973, pag. HS-90. 
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8. Zie bijv. F. C. Spits, Blokvorming of collectieve veiligheid, Oost-West, januari 1969, pag. 
1-16 en ten dele ook Röling, noot 4. p 2 en 3. Volop geldt 't voor H. Morgenthau. Zie 
Civis Mundi, februari 1971, pag. 74-86. 

9. Röling, zie noot 4, pag. 11. 

10. Zie o.a. H. Volten, Afschrikkingsevenwicht, aanvaarding, gevaren, uitwegen, Civis 
Mundi, september-oktober 1972. pag. 279 e.v. Dit gehele nummer handelt trouwens over 
'het afschrikkingsevenwicht in diskussie' en is de moeite waard gelezen te worden, met 
name Ph. P. Everts, De kritiek op het afschrikkingssysteem. Zie voor beschouwingen 
over de rol van angst in de politiek, W. Frolich, Die politische und gesellschaftliche Rolle 
der Angst, Frankfurt a.M., 1967, pag. 150-169. 

11. Ook onze Tweede-Kamerfractie maakte helaas deze fout in de reactie op het IKV-rap
port. Zie de documentatiemap. 

12. Spits (zie noot 7) zet uiteen dat Roosevelt de VN zag als een middel West-Europa tegen 
Russische druk te beschermen en als dekmantel voor een Amerikaans engagement in 
de wereld, dat anders thuis moeilijk te verkopen zou zijn geweest. De VN diende 'de 
hegemonie der 5 grote mogendheden in stand te houden (vandaar het vetorecht) alsmede 
de uit de oorlog voortgekomen zijnde oorlogscoalitie met de SU. De koude oorlog deed 
die teniet. 

13. Op de Europese conferentie voor Veiligheid en Samenwerking wordt onderhandeld over 
een concretisering van overeen te komen principes. De SU wil er de status quo mee vast
gelegd zien; de Navo-leden streven ernaar de Brezjnew-doctrine die ontwikkeld werd 
i. v.m. de Russische inval in Tsjecho-Slowakije, afgezworen te krijgen. Hoewel het nuttig 
kan zijn een aantal beginselen in een verdrag vast te leggen als eerste aanzet tot een 
Europees Veiligheidssysteem, moet toch worden vastgesteld dat men de waarde ervan 
niet moet overschatten. De B-doctrine werd ontwikkeld, terwijl de SU reeds geruime 
tijd pleidooien leverde voor het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse aangelegen
heden van een ander land. Het is overigens de vraag of non-interventie wel een juist 
en hanteerbaar principe is. Zie voor een discussie hierover het speciaal-nummer van de 
Internationale Spectator van 8 januari 1971. 

14. Nota inzake het Navo- en defensiebeleid 1968, pag. 37 en 38. 
15. B.V. A. Röling, Vrede als probleem van wereldstruktuur, Civis Mundi, mei 1971, pag. 

207. Zi"e ook zijn artikel Vredeswetenschap in Internationale Spectator van 8 februari 
1973. 

16. Zie behalve de artikelen die zijn genoemd in noot 15: o.a. Ph. P. Everts, Is wereldvrede 
mogelijk, Civis Mundi mei 1971, pag. 291-206. 

17. Röling, Civis Mundi (noot 15), p. 210. 
18. Zie voor een bespreking van verschillende opvattingen over het thema wereldmaatschap

pij het speciaal-nummer van Civis Mundi van februari 1972 en daarin vooral het artikel 
van Everts, World Snciety, How is an effective and desirabie world-order possible? 

19. R. Laing maakte dit mechanisme tot centraal thema in een deel van zijn werk. Zie o.a.: 
The politics of experience, Middlesex 1969. 

20. Zie o.a. P.J. Teunissen, DeNavo en het vraagstuk van de Europese veiligheid, Oost/ 
West, januari 1969, pag. 37-42. 

21. J. W. van der Meulen. De Europese Veiligheidskonferentie, Internationale Spectator, 
8 juli 1973, pag. 439. 

22. Zie noot 20, pag. 41. 
23. Hervormd Nederland, 14 juli 1973. 
24. Zie voor de discussie over de 'konvergentie-theorie' o.a.: Max Beloff, Convergentie tus

sen de maatschappelijke stelsels in Rusland en Amerika? Oost/West, december 1964, 
pag. 268-271; T. Knecht, De industriële maatschappij en de socio-politieke orde, Oost/ 
West, oktober 1966 en augustus-september 1966; P. Krug, Convergentie en ideologie, 
Oost/West, juni 1967, pag. 149-157; en J. van den Doel, Konvergentie en evolutie, Assen 
1971. 
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25. J. Pelkmans, Een analyse van interdependentie, Internationale Spectator, 8 mei 1972, 
pag. 847-872. 

26. Dat overleg zal op zich een ingewikkelde zaak worden. De Comecon is geen supra
nationale organisatie zoals de EEG in principe bedoelt te zijn, maar is opgebouwd uit 
een reeks van bilaterale overeenkomsten, waarin de SU vrij gemakkelijk een verdeel
en-heerstactiek kan volgen. 

27. Zie noot 21. 
28. Bijv. V on Raven in Die Welt van 3 juli. In de Duitse pers verschenen direct interviews 

met Luns en de Westduitse minister van Defensie Leber (die snel naar Washington reisde 
om opheldering te verlangen) waarin zij poogden de verontrusting weg te nemen: de 
atomaire paraplu van de VS voor Europa was niet in gevaar. 

29. Zie noot 7. 
30. NCR/AH van 27 juni (hoofdcommentaar). 
31. Zie o.a. het speciaal-nummer van Oost/West, Van Klein- naar Groot-Europa, februari 

1967. 
32. Zie noot 20. 
33. P. Boskma, Tactische kernwapens, de flexible response en de afschrikking, Transaktie, 

januari 1973, pag. 25-30. 
34. R. H. Ullman, No first use of nuclear weapons, Foreign Affairs, juli 1972. 
35. European Security in the seventies: Morgenthau versus Galtung, Civis Mundi, februari 

1971, pag. 74 en 75. 
36. Idem, pag. 78-80. Zie ook Galtungs rapport voor de Raad van Europa, 1969. 
37. Zie hiervoor ook het verslag van de sectie Internationale Relaties van de conferentie 

Views on Europe, dat in januari 1969 in Amsterdam werd gehouden, in: Oost/West, mei 
1969, pag. 181 en 182. 

38. Zie noot 5, pag. 30 
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S. Rozemond 

Europese onveiligheid 

Hoe moet een Europees veiligheidsstelsel er uit komen te zien? Niemand 
die het weet. Het doet dan ook merkwaardig aan, keer op keer te horen 
verkondigen dat de bestaande bondgenootschappen wel kunnen worden 
ingeruild tegen een alternatief dat zelfs nog niet het stadium van visioen 
heeft bereikt. Een verklaring zou kunnen zijn dat sommigen helemaal geen 
behoefte voelen aan sluitende veiligheidsvoorzieningen omdat zij vinden 
dat ook zonder dien de vrede geen gevaar loopt. Maar zo'n uitgangspunt 
moet dan wel blijken. Want wie het over een Europees veiligheidsstelsel 
heeft, wekt de indruk dat hij wel degelijk risico's onderkent en daar ook 
een antwoord op weet. 
De meest recente poging in onze kring om de trekken van zo'n nieuw 
systeem aan te geven, is in 1967 ondernomen in het minderheidsrapport 
voor het Amsterdams congres. Die schets bevatte vier elementen: niet
aanvalsverdragen, een kernwapenvrij Europa, conventionele uitdunning 
en een Europese veiligheidsraad met een rapporterende secretaris-gene
raal. Intussen weet ik weinig toe te voegen aan wat ik toen als afgevaardig
de heb opgemerkt, namelijk dat hiermee een nauwgezette weergave werd 
geboden van de regeling die anno 1930 gold (en dat het motto waaronder 
een en ander werd gepresenteerd, si vis pacem para pacem, wel aanspreke
lijk was maar niet nieuw, omdat het al gegrifd stond in de gouden pen 
waarmee het Briand-Kellogg-pact van 1928 was getekend). 
Anderen zweeft een vage voorstelling voor ogen van een tractaat waarbij 
alle landen van Europa en Noord-Amerika beloven elkaar in geval van 
nood elkaar bij te springen. Ook hiermee evenwel heeft ons werelddeel 
al leergeld betaald. De ervaring met het op die leest geschoeide verdrag 
van Locarno van 1925 en met de afkondiging van economische sancties 
door de Volkenbond toont dat als het ernst wordt de grote mogendheden 
op elkaar wachten tot het te laat is. Dit zou misschien anders worden wan
neer een collectief draaiboek voor militaire operaties en commerciële 
dwangmaatregelen al in vredestijd kwam vast te staan, maar 'planning' van 
iedereen met iedereen tegen iedereen is helaas niet denkbaar. Verder is 
er geen enkele reden, te veronderstellen dat een Europese veiligheidsraad 
effectiever zou optreden dan de VN; immers vier van de vijf leden die in 
New York het recht van veto hebben, zouden elkaar dan op dezelfde voet 
opnieuw ontmoeten. Het is trouwens ook erg irreëel, te menen dat een 
land als Amerika, waarvan de lust om borg te staan voor het Europese NA
VO-gebied zienderogen taant, bovendien nog eens de grenzen in Oost
Europa zou willen garanderen. 
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Ook wie het bestaan van het Westelijk bondgenootschap nog graag wil rek
ken, zal intussen onder ogen moeten zien dat dit onder centrifugále 
krachten zou kunnen bezwijken, of althans zijn geloofwaardigheid verlie
zen. Ieder dient zich voor de zekerheid te prepareren op een toestand, 
waarin het debat 'wel of geen NAVO' simpelweg door de omstandigheden 
is achterhaald en waarin zowel voor- als tegenstanders van het Atlantisch 
pact met iets anders op tafel moeten komen. Ik wil hier in het midden laten 
waar de schuld voor een eventuele desintegratie van de NAVO zou liggen, 
bij Westeuropese eigenzinnigheid of bij autochtone processen in Amerika. 
Weinig bevorderlijk voor de verstandhouding was in elk geval dat we de 
Gaullisten hebben toegestaan, het imago van Europa bij de Amerikaanse 
kiezers te bepalen: hier wreekt zich de jarenlange onwil, de relatie tussen 
Europese en Atlantische politiek te doordenken. Afgezien van het Franse 
landbouw- en goudbeleid is het trouwens wel schaamteloos dat Pompidou 
zich nu opwerpt als kampioen van de legering van Amerikanen in Europa 
nadat hij in 1966 als eerste minister verantwoordelijkheid aanvaardde voor 
hun uitwijzing van Frans grondgebied. 

Twee soorten onveiligheid 

Alvorens nu te zoeken naar bouwstenen voor een alternatieve veilig
heidspolitiek moeten we ons enig beeld vormen van de gevaren die zonder 
voorzorgsmaatregelen kunnen opdoemen. Allereerst is het goed twee 
soorten onveiligheid te onderscheiden: kansen op oorlog en kansen op 
onduldbare bemoeizucht, een en ander corresponderend met de waarden 
vrede en vrijheid. Deze beide worden nogal eens door elkaar gehaald, ter
wijl bovendien allerhande vrijheden (economisch, staatkundig, cultureel) 
aan pleitbezorgers voor ogen zweven. Toch is er wel samenhang tussen de 
problemen van oorlog en vrijheidsverlies. Ten eerste is uit de aard der zaak 
agressie een vorm van inmenging. Maar daarnaast moeten we ermee 
rekenen, dat verregaande bemoeienis, indien deze niet tijdig wordt gepa
reerd, vroeg of laat op weerstand stuit; en dan is het maar de vraag of staten 
die gewend zijn geraakt anderen naar hun hand te zetten alsnog goedschiks 
tot inbinden kunnen worden bewogen. 
Vertaald in termen van Europese onveiligheid gaat het hier om een 'fin
landisering'. Dit begrip is voor velerlei uitleg vatbaar, maar dat neemt niet 
weg dat onze bevolking wel verblind of murw zou moeten zijn, wil ze zich 
niet roeren indien haar regeerders ooit toespraken gaan houden als waar
toe president Kekkonen zich tegenwoordig blijkbaar geroepen voelt. Een 
staaltje hiervan bood zijn rede van 21 mei jl., toen hij betoogde dat de 
Oosteuropese media meer openstaan voor informatie uit het Westen dan 
andersom. 
Iets dieper gravend stuiten we op vragen als: hoe wil de Sowjetunie na ont
binding van de bondgenootschappen verijdelen dat in de beide Duitslanden 
krachten gaan werken in de richting van hereniging? Hoe zal zij naburige 
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landen beletten, uit het communistisch gemenebest te treden? Hoe wordt 
Oost-Europa preventief afgeschermd tegen onze denkbeelden en idealen? 
Zal er Breznjew of zijn opvolgers niet veel aan gelegen zijn, onze haarden 
van ideële besmetting op afstand onder controle te houden? Nu wijzelf 
graag druk uitoefenen op Griekenland om zijn regeringsvorm te wijzigen, 
zou het vreemd zijn als de Sowjetunie niet hetzelfde ging proberen met 
regimes in West-Europa waar het heel wat meer hinder van ondervindt 
dan wij van de dictatuur in Athene. En stellen de Russen eisen en wij 
zouden die afwijzen, is er dan voor hen nog een weg terug, te meer wanneer 
de Chinezen aan hun achterdeur honen dat het Rode Leger blijkbaar niet 
meer is dan een papieren tijger? Ja, zijn er geen omstandigheden denkbaar 
waaronder het Kremlin naar een gelegenheid uitkijkt om een staat die 
dwars ligt op zijn nummer te zetten enkel en alleen om de generaals in 
Peking te imponeren? 
We mogen wel aannemen dat de Russen het meest benauwd zijn voor een 
opstand in Oost-Duitsland die zou speculeren op dekking uit het naburige 
Westen en zou samenvallen met een Chinees opdringen aan de andere kant 
(de oude vrees voor het conflict aan tweeflanken tegelijk, dat zij in de tijd 
van de as Berlijn-Tokio met kunst en vliegwerk hebben weten te vermij
den). Hoe kan het Westen hen geruststellen? De factor China hebben we 
niet in de hand, voor orde en rust in Oost-Europa kunnen we evenmin 
instaan en de kans op Westelijke interventie in geval van oproer in de DDR 
kunnen we in Russische ogen alleen uitsluiten door te zorgen dat we daar 
niet de middelen voor hebben. We worden pas echt voor coöperatief 
aangezien, wanneer we ons militair kortwieken én ook nog helpen voorko
men dat de bevolking van Oost-Europa in aanraking komt met frisse denk
beelden, kortom als we in plaats van ons te wapenen onszelf muilkorven. 
Zo bezien zijn wij pas veilig als de Sowjetunie zich voor goed verzekerd 
weet van de spontane trouw der buurvolken, dus op zijn vroegst zodra in 
Oost-Europa meer charismatische regimes aan de macht komen, die niet 
bang hoeven te zijn voor een normalisatie der betrekkingen op het niveau 
van de gewone burger. Daarentegen moet ons verontrusten dat het Krem
lin na de val van Chroestjow heeft moeten ondervinden dat het economisch 
en ideologisch niet genoeg werfkracht heeft en dat het zijn hoop zal moeten 
stellen op twee andere machtsfactoren: ons ontzag voor de Russische strijd
macht en onze politieke naïviteit. 
Moeilijk voorspelbaar is wat er op kortere of langere termijn zou gebeuren 
indien de NAVO als factor wegvalt: vermoedelijk weet Moskou ook zelf 
nog niet wat het dan zou proberen of doorzetten. Wel aannemelijk is dat 
het net als elk ander machtscentrum liefst zoveel mogelijk opties open
houdt, en wat ligt er meer voor de hand dan dat dit gebeurt door ons te 
verzwakken, te verdelen en afhankelijk te maken? De Chinezen laten geen 
gelegenheid voorbij gaan om te laten weten dat zij zo'n ontwikkeling in 
Europa met zorg tegemoet zien, omdat wij naar hun mening, door ons aan 
dit schema te onderwerpen, aan de Sowjetunie de vrije hand in Azië laten. 
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Moet men evenwel per se Chinees zijn om ermee te rekenen dat de Russen 
onder bepaalde verhoudingen aan een 'arrogance of power' kunnen gaan 
lijden? De te verwachten mentaliteit van de Sowjetleiders nog helemaal 
daargelaten, moeten we trouwens toegeven dat in het verleden heel wat 
gevechten zijn ontstaan uit minder conflictstof dan nu latent in Europa 
voorhanden ligt. 

Zonder NAVO weinig troeven 

Wat valt hier nu zonder NAVO aan te doen? De gedachten van West
Europa zouden kunnen uitgaan naar militaire samenwerking, naar weder
zijdse ontwapening, naar economische interdependentie en naar politieke 
weerbaarheid. 
Om met dit laatste te beginnen: laten we aannemen dat de Sowjetunie niet 
belust is om West-Europa gewapenderhand binnen te rukken en voorts 
even afzien van de mogelijkheid dat zij ooit zou aansturen op een expeditie 
tegen een Westeuropees land om China te tonen dat haar legers niet louter 
decoratief van aard zijn. Dan zou - om finlandisering met alle kansen op 
misrekening en conflict van dien te voorkomen - politieke weerbaarheid 
toereikend zijn. Hieronder versta ik dan een ruime mate van onderschei
dingsvermogen én, indien er aanleiding toe bestaat, een bereidheid om ook 
uit een positie van militaire inferioriteit tijdig een duidelijk 'neen' te laten 
horen. Eigenlijk zou men voor zo'n geesteshouding heel wat divisies mogen 
inwisselen, maar de praktijk schijnt te leren dat bij opvoering van de span
ning het gebrek aan politiek zelfvertrouwen evenredig is aan het ongeloof 
in eigen gevechtskracht. Niet alleen pleegt het daarbij aan durf te ont
breken: ook mogen we stellen dat goedomlijnde politieke ideeën achter 
een schamele defensie zelden gedijen. En dat terwijl de vrede het wel in 
de laatste plaats zal moeten hebben van dubbelzinnigheden, zig-zag-lijnen 
en verkeerde taxaties. 
Wat een Westeuropese defensie-inspanning betreft: tot strategische gelijk
waardigheid met de Sowjetunie zal deze wel nauwelijks ooit kunnen 
leiden. Immers een Europese kernmacht is behalve onaantrekkelijk ook 
onbruikbaar, omdat een federale vorm voorlopig een fictie blijft, omdat 
confederale besluitvorming over gebruik van atoomwapens onvoorstelbaar 
is en omdat een louter intergouvernementele opzet eerder de belangente
genstellingen en de onderlinge achterdocht binnen West-Europa zou 
aanscherpen dan politiek instrumenteel worden. 
De militaire krachtsverhoudingen bepalen ook het nut van een uitdunning 
van troepen en wapens in Europa of aanverwante maatregelen. Het 
vertrouwenwekkend effect van reducties, kennisgeving van troepenbewe
gingen en uitwisseling van waarnemers bij manoeuvres zou immers moeten 
voortvloeien uit de langere waarschuwingstijd bij onraad. Maar de ner
vositeit en spanning blijven slechts uit, indien West-Europa voor zijn 
gemoedsrust ook het potentieel in reserve houdt om adequaat en snel te 
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reageren, voor het geval dit alsnog nodig mocht worden. Van de Verenigde 
Staten valt dan immers niets meer te verwachten: zij zullen zich niet opof
feren in conflicten die ze niet ter plaatse in de kiem kunnen smoren. Nu 
al ziet het ernaar uit dat Washington de strijdkrachten die het hier gaat 
weghalen, zal ontbinden op het vaandel na. Voor de preventieve werking 
van de Noordatlantische lotsverbondenheid bestaat in dit opzicht geen ver
vanging. 
Dit geldt niet alleen voor het militaire evenwicht, maar ook voor een 
economische interdependentie tussen Oost en West. Wellicht zal de Sow
jetunie zich genoopt zien, haar autarkie prijs te geven en zich tot op zekere 
hoogte afhankelijk maken van Amerikaanse en Japanse technieken en 
kredieten. Maar het lijkt minder waarschijnlijk dat zij zich in een positie 
zal manoeuvreren waar zij voor haar voorziening in vitale behoeften 
aangewezen raakt op West-Europa. Over een jaar of tien is de kunst wel 
van onze auto-industrie afgekeken, voorzover hier al sprake is van een 
vitaal belang. Eerder nog doet het omgekeerde zich voor en gaat West
Europa ten dele draaien op energie uit de Sowjetunie. Ook hier zou de 
zaak anders liggen, indien er zoveel solidariteit tussen de Amerikanen en 
ons bestond, dat wij chantage van het Kremlin zouden kunnen afbluffen 
onder dekking van Amerikaanse waarschuwingen met economische 
sancties. Daar mogen we nu al nauwelijks op rekenen, laat staan zonder 
NAVO. Overigens krijgt ons bedrijfsleven, wanneer het zich in Oost
Europa vestigt, meteen zelf ook belang bij sociale (en dus politieke en 
ideologische) rust in die landen. 
Mijn conclusie is dat we weinig troeven overhouden, en hooguit nog 
tegenspel kunnen bieden als we politiek verbazend uitgeslapen zijn. Daar 
ontbreekt hier en daar nog wel wat aan. Ons onderscheidingsvermogen 
lijdt onder een paar verbreide misvattingen. 

Dwaalsporen 

Een eerste denkfout laat zich illustreren aan een voorstel van het gewest 
Hessen-Süd en het district Wiesbaden voor het recente SPD-congres in 
Hannover. Opgeroepen wordt namelijk tot 'het afbreken van de ideolo
gisch-politieke vriend-vijand-fixering, teneinde voorwaarden te scheppen 
voor de verwerkelijking van het democratisch socialisme in Oost en West'. 
Wat men blijkbaar nog steeds niet in de gaten heeft, is dat de Oosteuropese 
pers deze kijk vrijwel dagelijks afschildert als de meest perfide vorm van 
imperialisme. Niets jaagt de leiders der eenheidspartijen zo op stang als 
de voorspelling dat de systemen in Oost en West allengs naar elkaar 
toegroeien en op elkaar zullen gaan lijken. Want de Breznjews en Ronee
kers moeten het juist hebben van een duidelijk contrast tussen hun officiële 
denkwereld en die van het Westen. Niet voor niets zijn de socialistische 
varianten van Dubcek, Tito, Mao, Schmidt enz. het voortdurend mikpunt 
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van felle aanvallen en wordt Nixon (ondanks Viëtnam en Watergate) op 
alle mogelijke manieren ontzien. 
Een andere kronkelredenering is bij voorbeeld te vinden in een artikel van 
Constandse (Vrij Nederland van 14 juli jl.), waar hij schrijft, dat Van der 
Stoel in Helsinki de 'strijdwijze der roll-back' hanteerde met de uitspraak 
dat elk volk het onvervreemdbare recht heeft zonodig zijn politieke, 
economische, sociale of culturele systeem te veranderen zonder inmenging 
van een andere staat of een groep van staten. Terecht zegt Constandse dat 
dit principe, indien het kon zegevieren, de communisten in grote verlegen
heid zou brengen. Maar laten we wel wezen: wie pleitte er altijd bij uitstek 
voor veiligheidsoverteg over concrete wapenbeheersing in plaats van over 
vage beginselen? Van der Stoel. En welke landen wilden liever de con
ferentie beperken tot welluidende principes? De Sowjetunie en haar bond
genoten. Wat ligt er dan meer voor de hand dan - als er toch over beginse
len moet worden gepraat - het meteen goed te doen. Constandse zal 
moeten kiezen tussen Realpolitik (die misschien inderdaad zou vragen om 
orde en rust in Oost-Europa) en een principieel beleid. Het gaat niet aan, 
Realpolitik te bedrijven onder toevoeging van alleen die beginselen die de 
Sowjetunie toevallig van pas komen, en onder weglating van alle andere. 
En dit voert tot het volgende punt, de leuze der vreedzame coëxistentie. 
Nixon heeft die term wel willen onderschrijven, want Amerika zal er nooit 
last van krijgen, maar voor ons Westeuropeanen is het raadzaam, goed na 
te gaan wat er onder wordt verstaan. Treffend schreef de Economist op 
23 juni jl.: 'De koude oorlog kreeg zijn naam vooral omdat het een wedijver 
om invloed was met alle middelen behalve gewapend conflict, en dat is nu 
precies hoe RusJand's ideologische woordvoerders de periode beschrijven 
die nu voor ons ligt'. Een poging om niettemin het verschil aan te geven 
kwam van Labedz, die in een artikel, onder meer afgedrukt in de Interna
tionale Spectator van 8 juli jl., schrijft over 'de 'vreedzame coëxistentie', 
waarin de aanvallen op het 'imperialisme' toegestaan zijn als behorende 
tot de 'ideologische strijd', terwijl kritiek op Russische handelingen ver
boden is als zijnde 'een terugkeer tot de geest van de koude oorlog'.' Wie 
vindt dat dit overtrokken is, zal nog moeten aangeven in welk opzicht. 
Een ander dwaalspoor volgen naar mijn mening degenen die menen dat 
sociaal-democraten eerst socialist en pas daarna democraat zijn en dat ze 
dus hun kritiek op Oost-Europa moeten funderen op de gemeenschap
pelijkheid van het socialisme. Juist waar het om despotisme gaat, zie ik 
die gemeenschappelijke grondslag niet. Daar komt bij dat het Kremlin, 
wanneer het optreedt tegen progressieve schrijvers, Dubeek onder de voet 
loopt en weigert een interventiè in Joegoslavië af te schrijven, nooit ver
zuimt zich te beroepen op het socialisme: treedt men op die voet in discus
sie, dan komt op de sociaal-democraten de bewijslast te rusten om aan te 
tonen dat vrijheid nooit aan burgerlijke krachten ten goede kan komen. 
Niet los hiervan staat, dat men tegenwoordig weer in allerlei kring een 
goede beurt kan maken door de parlementaire rechtsstaat als 'formalis-
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tisch' af te doen. Het is één ding, te ijveren voor vermaatschappelijking 
van de staat en zijn organen, maar een tweede, te vergeten dat wie de 
'volkswil' of de 'voorhoede' tegen de kiezers wil uitspelen al gauw alle 
grond onder de voeten verliest en in de vreemdste pretenties verstrikt 
raakt. 
Misschien is mijn schatting van het politieke inzicht te somber, maar helaas 
kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat juist degenen die militair even
wicht niet zo belangrijk vinden dikwijls evenmin te vinden zijn wanneer 
het erom gaat te definiëren waar straks de grens moet liggen aan onze 
politieke inschikkelijkheid. 
Bovendien valt op dat degenen die West-Europa verweten te veel aan de 
leiband van Amerika te lopen, nu stellen dat de houding die Nixon voor 
zich tegenover Moskou verantwoord acht ook onze navolging verdient. 
Ten eerste kan men zich afvragen of (wát de Gaullisten ook mogen bewe
ren) sedert de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten in hun Europa
politiek niet minstens evenzeer op sleeptouw zijn genomen door ons als 
andersom. Maar voor heden en toekomst moeten in elk geval de belangen 
van en gevaren voor West-Europa worden onderkend los van de optiek 
van het verafgelegen en onvergelijkbaar krachtiger Amerika. 

Wat is normalisatie? 

Denken we nog steeds de NAVO uit het toekomstige wereldbeeld weg, 
dan opent zich geen ander perspectief dan een eigen defensie-inspanning 
die toch ontzag inboezemt of althans enige indruk maakt, vergezeld van 
een zorgvuldige maar duidelijke politieke presentatie die speculaties 
tegengaat. De tweede ronde van de veiligheidsconferentie levert hiervoor 
een goede gelegenheid. Daar komt welhaast geen term aan de orde of de 
Oosteuropese delegaties verstaan er iets anders onder dan wij: niet-in
menging is hiervan wel het frappantste maar lang niet het enige voorbeeld. 
Wie de komende woordenstrijd in Genève voor semantiek aanziet, vergist 
zich, want hier wordt de taal ontworpen waarin Oost en West hun contro
versen voortaan zullen moeten uitvechten of bijleggen. Laten we hopen 
dat geen teksten in elkaar worden geknutseld waar elke kant het zijne 
onder verstaat en die uiteindelijk tot misverstand en overschatting van 
speelruimte kunnen leiden. Er bestaat niet zozeer behoefte aan nieuwe 
overlegorganen als wel aan een gemeenschappelijk verklarend woorden
boek. 
Er is nog een andere misvatting waarop moet worden gewezen, namelijk 
als zou de 'ideologische' strijd die Oost-Europa ons steeds weer in het 
vooruitzicht stelt zich afspelen tussen communisme en kapitalisme en als 
zou de sociaal-democratie zich daarin hooguit als lachende derde hoeven 
te mengen. Er zijn integendeel verschillende aanwijzingen dat democra
tisch links wel eens meer centraal zou kunnen staan en zelfs riskeert de 
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raakste klappen op te lopen. Ik resumeer een paar factoren ter overden
king: 

In officiële Oosteuropese lectuur wordt aan linkse varianten de meest 
geniepige gedaante van imperialistische infiltratie verweten. Hoe groter 
immers de gelijkenis met de eenheidsleer, des te groter ook het besmet
tingsgevaar. 
Voorzover de Verenigde Staten zich nog zullen weren tegen finlandise
ring van West-Europa, zal dit minder het geval zijn naarmate het gaat 
om onderdrukking van linksere ideeën. 
Door investeringen in Oost-Europa gaat het Westelijk bedrijfsleven 
delen in het belang dat de communistische leiders hebben bij sociale 
rust aldaar en deze wordt dan niet bedreigd van rechtse kant. 
Een land als Frankrijk maakt zich op, zijn cultuurbeleid af te stemmen 
op de eeuwige waarden der Franse klassieken en ontsporingen te ont
moedigen (aldus minister Druon). Zou dit ooit een voorbode kunnen 
blijken van een Heilige Alliantie van de elites in Oost en West tegen 
roerige intellectuele experimenten? De krachten van het behoud vinden 
elkaar altijd makkelijker dan hun tegenvoeters. 

Indien de NAVO zou wegvallen, gaat het er pas om spannen. Gelukkig 
zullen de Russen wel zo wijs zijn haar niet al te snel te laten ondermijnen 
uit vrees voor het effect van een schoktherapie op de Westduitse politiek. 
Mijn hoop is dat tegen de tijd dat de Noordatlantische banden zijn versleten 
ginds in Oost-Europa meer charismatische communisten aan het bewind 
zullen zijn gekomen, staatslieden die minder panisch hoeven reageren op 
normale omgangsvormen van volk tot volk. Maar sluiten deze twee fasen 
niet op elkaar aan en moet Europa de tussenliggende periode toch zonder 
kleerscheuren doorkomen, dan lijkt het zaak, dat wij nu al de enige 
houding aannemen die in Moskou respect ontmoet. Deze omvat dat wij 
blijk geven door te hebben dat de Sowjetunie ons in strijd met onze leefwij
ze medeplichtig wil maken aan de onderdrukking van kritiek en nieuw
lichterij in heel Europa. 
Berusting in moedwillig aangewakkerde spraakverwarring is in elk geval 
het tegendeel van veiligheidspolitiek. In een Europees stelsel zonder 
normalisatie geloof ik niet. En zolang we niet onder woorden brengen waar 
het normale ophoudt en het zonderlinge begint, is een discussie over een 
nieuwe verstandhouding vergeefse moeite. Het kardinale punt zal, naar 
ik vermoed, blijken te zijn, of de SPD een belangrijk deel van het gedach
tengoed der Jusos zal kunnen incorporeren zonder ideologisch stuurloos 
te worden. Ambiëren we een gidsfunctie, dan zouden we daar op in moeten 
spelen. Maar voorlopig hebben we weinig denkwerk op dit terrein aan te 
bieden. We durven niet eens de discussie over ons eigen beginselprogram 
te heropenen. 
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Harry van den Bergh 

Gevraagd: een coherente strategie voor 
een kleine mogendheid 

Sceptici met betrekking tot het voeren van een buitenlandse politiek van 
een land als Nederland plegen ambities en werkelijke mogelijkheden nogal 
eens te typeren met deze of een soortgelijke zinsnede: 'Mijne heren in 
Peking, wij sturen U vanuit Den Haag de laatste waarschuwing'. Afgezien 
van het feit dat we inmiddels af zijn van de overtuiging dat China agressieve 
bedoelingen zou hebben ten aanzien van West-Europa, is de typeri'ng in 
zoverre interessant dat deze tenminste een (wellicht slechte) taxatie in
houdt van wat Nederland aan buitenlandspolitieke betekenis heeft. De 
vraag die zich dan onwillekeurig opdringt is of die betekenis ook feitelijk 
te schatten is en welke criteria daarvoor gehanteerd kunnen worden. Ik 
meen dat die vraag zelfs een zeer wezenlijke is zowel voor het begrijpen 
van de buitenlandse politiek van een land als Nederland als ook om op een 
realistische manier te kunnen voorspellen, binnen zekere grenzen van
zelfsprekend, wat dat buitenlandse beleid ook voor werkelijke invloed kan 
hebben op het internationale systeem. Tenslotte is 'invloed hebben op het 
internationale systeem' in de meest brede zin een aspect, zo niet het 
belangrijkste aspect van buitenlandse politiek. 
Merkwaardig is echter dat de literatuur der internationale betrekkingen 
maar slecht voorzien is van analyses en beschouwingen van de mogelijk
heden van kleine mogendheden en dat ook binnen de Nederlandse context 
een enkeling zich maar met dit vraagstuk heeft beziggehouden. Terwijl 
men de behandeling van dit vraagstuk in de doorgaans sterk Amerikaans 
geïnspireerde theorie eigenlijk niet kan verwachten: gezien de traditio
neel sterk machtspolitieke benadering van de internationale verhoudingen 
in die literatuur, zou men toch hebben kunnen verwachten dat de ruimte 
die de laatste jaren is ontstaan, zoals sommigen zeggen, voor kleinere 
mogendheden door de stabilisering van de verhouding tussen de supermo
gendheden en door de toegenomen overtuiging dat de machtspolitieke 
instrumenten van de grote mogendheden beperkt zijn, de belangstelling 
voor dit aspect van de internationale betrekkingen zou hebben verhoogd. 
Er is inderdaad wel iets over geschreven (waarover hieronder), maar men 
kan naar mijn mening niet zeggen dat er sprake is van een omvattend 
onderzoek op dit punt. Toch lijkt mij dat dit in het bijzonder in Neder
land, waar sprake is van een toegenomen interesse voor de buitenlandse 
politiek, van veel belang zou zijn. 
Ik geloof dat het ontoelaatbaar is doelstellingen van de buitenlandse 
politiek te formuleren zonder tegelijkertijd adequate aandacht te geven aan 
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het beschikbare instrumentarium voor het uitvoeren van dit beleid. En dit 
niet alleen om overspannen verwachtingen over het veranderen van de 
wereld tot hun ware proporties terug te brengen, maar evenzeer om 
diegenen die tot onderschatting neigen een gezond gevoel van eigenwaarde 
bij te brengen. Dat vereist nauwkeurig onderzoek, welke de nieuwe 
minister van Buitenlandse Zaken op korte termijn op zijn departement zou 
moeten entameren. Het succes van een progressief buitenlands beleid is 
er mede van afhankelijk. 

De kleine mogendheid 

Het is op deze plaats niet mogelijk een uitvoerige beschrijving te geven van 
de enkele reeds bestaande theorieën met betrekking tot de buitenlandse 
politiek van kleine mogendheden. 
In wezen beschrijven die theorieën ook nog niet eens het feitelijke politieke 
handelen van kleine mogendheden, maar proberen zij slechts de grondslag 
aan te geven voor dat politieke handelen door het definitieprobleem op 
te lossen van wat een kleine mogendheid eigenlijk is. Zoals dat vaak gaat 
in de discussie over definitieproblemen, blijkt ook hier dat er maar weinig 
overeenstemming is over het begrip 'kleine staat' of 'kleine mogendheid'. 
Op gevaar af ervan beschuldigd te worden, zonder daarvoor een concreet 
bewijs te leveren, Nederland voorbarig bij de kleine mogendheden in te 
delen (de heer Schmelzer spreekt liever van kleinere staat, maar ook 
daarmee wordt niets opgelost), geloof ik toch dat dit uitgangspunt het 
meest bruikbare is voor zowel begrip van de Nederlandse buitenlandse 
politiek als ook voor een poging een coherente strategie voor die politiek 
te formuleren. In mijn visie ligt het dan voor de hand dat het feit dat 
Nederland tot de kleine mogendheden zou behoren, een centraal uit
gangspunt moet zijn voor die strategie, welke overigens flexibel zou 
moeten zijn en zich aanvankelijk moet beperken tot een aantal basislijnen. 
In een voordracht voor de Vereniging voor Internationale Rechtsorde, 
hanteert P. R. Baehr1 in navolging van A. van Staden2 onderscheidingen 
naar machtsbronnen, naar veiligheidsperceptie en naar rolperceptie. In 
een stagerapport van N. Stiemer3 voor het Koos Varrink Instituut hanteert 
hij subjectieve en objectieve factoren ter verklaring van de buitenlandse 
politiek van kleine mogendheden. Beide benaderingen komen in zoverre 
overeen doordat Stiemer de onderscheidingen naar veiligheidsperceptie en 
rolperceptie onderbrengt bij de subjectieve benadering en in zijn visie 
machtsbronnen objectieve factoren zijn. 
Binnen deze classificatie is tot nu toe de meeste belangstelling uitgegaan 
naar de determinanten voor de buitenlandse politiek van subjectieve aard. 
Robert 0. Keohane4 ontwierp een schaal die naar zijn mening typerend 
is voor de mate waarin staten menen invloed te kunnen uitoefenen op het 
internationale systeem. Hij gaat er daarbij vanuit dat het de houding van 
de respectieve staatslieden is die bepalend is voor die internationale rol. 
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De classificatie van Keohane, welke dus uitgaat van de rolperceptie van 
politici en beleidsvormers, omvat 4 categorieën: 
a. staten die systeembepalend zijn; 
b. staten die systeembeïnvloedend zijn; 
c. staten die op het systeem inwerken; 
d. staten zonder enige invloed op het systeem welke zich slechts aan de 

realiteit kunnen aanpassen. 
Bij elk van de categorieën past in de visie van Keohane een definitie van 
de soort staat die tot een dergelijke rol in de ogen van zijn leiders in staat 
geacht kan worden. Bij de categorie a past dan een grote macht wiens 
leiders van mening zijn dat deze staat een grote en misschien zelfs een 
beslissende invloed kan uitoefenen op het internationale systeem, terwijl 
resp. bij de categorieën b, c en d tweederangsmachten, middelgrote en 
kleine machten passen. Volgens Keohane is de kleine staat een mogepd
heid wier leiders van mening zijn dat zij geen betekenis hebben voor het 
internationale systeem als zelfstandige beïnvloeder ervan. 
Tot de auteurs die uitgaan van subjectieve factoren wordt ook K. J. Holsti5 

gerekend. Het centrale begrip in zijn analyse van buitenlandse politiek is 
de zgn. 'national role conception' hetgeen betekent dat 'policymakers own 
definitions of the general kinds of decisions, commitments, rules and 
actions suitable to their states and the functions if any, their state should 
perfarm on a continuing basis in the international system or in a subordina
te regional system'. Door middel van inhoudsanalyses komt Holsti tot een 
continuüm dat loopt van actief naar passief. Overigens houdt Holsti zich 
niet expliciet bezig met de kleine staat, maar er vloeit uit zijn benadering 
wel een typering van kleine staten voort. Dit gebeurt aan de hand van een 
nogal arbitrair toekennen van scores, hetgeen ook blijkt uit het feit dat 
landen als Hongarije en Irak even hoog blijken te scoren als het Verenigd 
Koninkrijk. Daaruit zou men inderdaad kunnen concluderen dat subjectie
ve rolpercepties tot andersoortige (en ook overschatte?) rollen leiden dan 
doorgaans gebruikelijk wordt geacht bij een beschouwing van de werkelij
ke mogelijkheden van staten in het internationale systeem. 
Een derde benadering van subjectieve aard is te vinden bij Robert L. 
Rothstein.~> Deze concentreert zich meer op het verschil tussen grote en 
kleine staten en gebruikt voor dat verschil meer een eenduidig criterium. 
In zijn visie is het kardinale verschil tussen grote en kleine staten gelegen 
in verschillende veiligheidspercepties. 
Volgens Rothstein vertonen kleine staten min of meer identieke gedrags
patronen omdat: 
a. de oplossing van elk veiligheidsprobleem van buitenaf moet komen; 
b. deze kleine staten een zeer kleine veiligheidsmarge bezitten; 
c. deze situatie als permanent moet worden gezien. 
Hoewel auteurs als Keohane en Holsti gerekend moeten worden tot de 
subjectieve categorie, is het opvallend dat beiden toegeven dat de rolper
cepties min of meer gefundeerd dienen te zijn in de objectieve werkelijk-
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heid van de omstandigheden van de betrokken staten. Met andere woor
den: er dient een relatie te zijn met de machtsbasis en machtsmiddelen van 
de betrokken staat. 
Een classificatie naar verschillen in machtsbronnen, de zgn. objectieve 
benadering, wordt gehanteerd door de voormalige Israëlische diplomaat 
David Vital. 7 Zijn belangrijkste maatstaven zijn de omvang van de be
volking en de mate van economische ontwikkeling. Op deze wijze komt 
hij tot: 

grote mogendheden; 
middelgrote mogendheden; 
kleine mogendheden; 
micromogendheden. 

Vita! houdt zich dan vooral bezig met de kleine mogendheden en con
cludeert dat daaronder staten moeten worden verstaan: 
a. met een bevolking van 15-20 miljoen wanneer het economisch ontwik

kelde landen zijn; 
b. met een bevolking van 20-30 miljoen, wanneer het om economisch 

onderontwikkelde landen gaat. 
Merkwaardig is het wel dat praktisch de enige rechtvaardiging voor deze 
op zijn minst willekeurige indeling in de ogen van Vita! het feit is dat deze 
is 'supported by common usage'. 
Een definitie van een kleine mogendheid die elementen in zich heeft van 
de hierboven beschreven benaderingen, is die van Annette Baker Fox. 
Haar definitie luidt als volgt: 'Small states are those whose leaders (as well 
as those of other powers) recognise that their own state's politica! weight 
is limited to a local area rather than to a global one, that they are depen
dent upon outside politica! forces for much of their security and that their 
state's interset may be dispensabie in theeyes of one or more great powers'. 

De betekenis van deze definities 

Het feit dat ik het met Leurdijk's mening8in een artikel in de Internationale 
Spektator eens ben, illustreert mijn opvatting dat men allesbehalve al ver 
is gekomen bij het opstellen van theorieën over de betekenis van kleine 
staten in het internationale systeem. Leurdijk zegt dat 'de bestaande 
literatuur nog niet veel verder is gekomen dan een diskussie over het 
definitieprobleem. Het is verwonderlijk dat zelfs Rothstein, die zich in 'Al
liances and small powers' heeft beziggehouden met de kleine gebonden 
staten nauwelijks toetsbare hypothesen formuleert over het beleid van 
kleine staten in allianties, vooral voor de situatie van Nederland relevant. 
De toegenomen belangstelling voor kleinere staten zal te zijner tijd zijn 
neerslag moeten vinden in de formulering van gegeneraliseerde uitspraken 
over het gedrag van kleine staten als internationale actars'. 
Vooral A. van Staden 9 heeft zich in verschillende artikelen beziggehouden 
met de betekenis van het definitieprobleem van het begrip 'kleine staat' 
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(het is inderdaad opvallend dat verschillende auteurs het begrip 'kleine 
staat' en 'kleine mogendheid' door elkaar heen gebruiken). Over de bena
dering in machtsbronnen van Vita! merkt Van Staden op dat alle in termen 
van machtsbronnen gestelde operationele definities geen begripsmatig 
betekenisvolle eigenschappen aangeven, die gedragsvergelijking mogelijk 
maken. Ik ben geneigd mij bij deze conclusie van Van Staden aan te sluiten. 
Veel uitvoeriger heeft Van Staden zich beziggehouden, men kan haast wel 
zeggen: in ons land bijna als eenling op dit terrein, met de methodes van 
Holsti en Keohane. Ten aanzien van de laatste zegt Van Staden dat 'van 
alle weergegeven indelingen en definities, de grondslag van Keohane's 
klassifikatie, de perceptie van de systeemrol, het meest aantrekketijk lijkt'. 
Hij voert daarvoor in hoofdzaak twee argumenten aan: 
a. de classificatie van Keohane suggereert enige zinvolle aanknopings

punten bij het verklaren van voor uiteenlopende soorten landen ken
merkende gedragsvormen, hetgeen met name zou gelden voor de kleine 
staat wanneer deze opereert in internationale organisaties; 

b. de analyse van Keohane raakt het gedrag van kleine staten in militaire 
bondgenootschappen. (Keohane 'geeft aan hoe de relatieve ongelijk
heid in de defensiebijdragen van grote en kleine bondgenoten in de 
defensiebijdragen te verklaren is uit het feit dat de leiders van de eerst
genoemde landen zich realiseren wel bij machte te zijn de externe omge
ving wezentijk te beïnvloeden, terwijl de leiders van laatstgenoemde 
Janden beseffen dit niet te kunnen'.) 

In de Internationale Spektator doet Van Staten c.s. 10 verslag van een 
toetsing van de typologie van Holsti aan de rolopvattingen van beleids
vormers van de Nederlandse buitenlandse politiek. De onderzoekers laten 
in het artikel helaas na een concreet oordeel uit te spreken over de ge
vonden resultaten van de analyse. Bovendien bleek dat de toepassing van 
de typologie van Holsti op een aantal moeilijkheden stuitte, welke leidde 
tot een zekere herformulering van de toetsingscriteria. 
Wel komen de onderzoekers in het slot van hun artikel tot enkele con
clusies die impliciet de noodzaak aanduiden van een betere formulering 
van de theorie van Holsti, in die zin dat gegeneraliseerde prognoses ken
nelijk nauwelijks mogelijk zijn. Zij zeggen immers: 'Het zou echter irreëel 
zijn ervan uit te gaan dat twee staten met overeenkomstige rolopvattingen, 
geconfronteerd met overeenkomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen in 
de uitwendige omgeving, dezelfde beslissingen zullen nemen of tot de
zelfde handelingen zullen overgaan. Met nadruk zij daarom herhaald dat 
niet ieder aspect van buitenlands-politiek gedrag tot een bepaalde rolop
vatting is te herleiden. Rolopvattingen zijn geen noodzakelijke determi
nanten van doeleinden, beslissingen en handelingen op het terrein van de 
buitenlandse politiek'. 
Het lijkt mij dat deze conclusie een stevige kritiek inhoudt op de beperkt
heid van Holsti's benadering. Tot die conclusie komen de onderzoekers 
zelf ook wanneer zij zeggen dat 'in ieder ontwerp van een theoretisch-
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analytisch kader, waarmee de studie van de buitenlandse politiek ter hand 
zou kunnen worden genomen, dan ook, naast de factor rolopvatting, een 
plaats moet worden gevonden voor een veelheid van andere factoren waar
van ook invloed kan uitgaan'. 
Ik ben het met deze opvatting in beginsel eens. Het theoretisch-analytisch 
kader voor de studie der buitenlandse politiek van een kleine mogendheid 
behoeft klaarblijkelijk meer breedte dan in de tot nu toe gebruikelijke 
theorieën gegeven is. De vraag die echter open blijft staan, is welke 
factoren daarbij dan betrokken moeten worden. Daarmee is in weze het 
probleem van een theoretische basis voor een dergelijke studie niet op
gelost. Men kan veronderstellen dat een combinatie van de benaderingen 
van Keohane en Holsti ons een stuk dichter bij de oplossing van dit 
probleem zou brengen, aangevuld met criteria die aan een aantal mogelijke 
objectieve determinanten kunnen worden ontleend. 

Het nut van theoretisch en toegepast onderzoek 

In een drietal artikelen heb ik naar mijn mening belangrijke argumenten 
teruggevonden die ervoor pleitten een poging te ondernemen niet alleen 
een systematische theorie te ontwikkelen voor de buitenlandse politiek van 
een kleine mogendheid als Nederland maar ook de noodzaak van de 
toetsing van het beleid aan een theoretisch kader met als doel het optimaal 
voeren van een buitenlands beleid. Praktisch alle schrijvers zijn het erover 
eens dat één van de traditionele doelstellingen van het Nederlandse buiten
landse beleid is dat van de versterking van de internationale rechtsorde. 
Dat suggereert een sterk op de Verenigde Naties gericht beleid zoals ook 
door velen wordt bepleit. P. R. Baehr11 geeft in zijn al eerder genoemde 
voordracht voor de VIRO een aantal suggesties waarbij zijn uitgangspunt 
het feit is dat Nederland tot de kleine mogendheden gerekend moet worden 
en dat daarmee ook de beperking in de mogelijkheden goeddeels zijn gege
ven. Hij zegt dat de VN 'in overwegende mate een organisatie van kleine 
staten' is, hetgeen in zijn visie niet impliceert dat ze daarmee ook gemeen
schappelijke belangen hebben als kleine staten. Daarvoor zijn ze ideolo
gisch, economisch en politiek vaak te verdeeld. Hoewel men zich in grote 
lijnen met dit uitgangspunt zou kunnen verenigen, is het naar mijn mening 
toch de vraag of dit punt nog wel zo juist is als het tot vrij recent inderdaad 
ook was. De blokvorming onder met name de economisch zwakke landen 
is niet alleen toegenomen, het is zelfs tot een uitgangspunt van beleid 
gemaakt zoals op de conferenties van de niet-gebonden landen is gebleken. 
Weliswaar blijkt om allerlei redenen de feitelijke toepasbaarheid van dit 
beginsel in de praktijk wel een moeilijk punt. 
Baehr geeft 4 punten aan ten aanzien waarvan het belang van de kleine 
staten van betekenis zou zijn: 
a. de symbolische betekenis van het VN-lidmaatschap voor nieuwe kleine 

landen; 
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b. de betekenis van kleine landen bij stemmingen in de Algemene Verga
dering; 

c. hun rol als steun voor de organisatie in het algemeen en de secretaris-
generaal in het bijzonder; 

d. hun speciale betekenis voor de vredehandhavende taken van de VN. 
M.b.t. punt a stelt Baehr vast dat het lidmaatschap van de VNvoor de 
jonge staten vooral betekenis heeft ter versterking van het nationale 
bewustzijn. Die constatering lijkt mij niet voor bestrijding vatbaar, hoewel 
de directe betekenis ervan, zeker nadat de meeste van deze voormalige 
koloniën hun onafhankelijkheid hadden verkregen, niet direct zichtbaar 
is. Wel ken men zeggen dat deze versterking van het nationale bewustzijn 
een factor zal zijn binnen de categorie van de nationale rolpercepÜes. 'Een 
werkelijke machtsfaktor', zegt Baehr, 'worden de kleine staten pas, als zij 
zich ten aanzien van enigerlei onderwerp in groepen of frakties verenigen ... 
Deze groep is de laatste jaren dermate gegroeid dat zij thans elke resolutie 
maar door de Algemene Vergadering kan drukken, mits men het eerst 
onderling in het eigen groepsoverleg eens is geworden. Bovendien kan een 
dergelijke groep een grote 'nuisance value' hebben: het kan de aanneming 
van een door een of meer grote mogendheden gewenst resolutie effektief 
verhinderen'. De betekenis van die activiteit kan liggen in de precedent
werking als internationale norm en het effect ervan op het thuisfront. Ik 
meen dat met name het effect van het beleid van de Algemene Vergadering 
voor bijv. Zuidelijk Afrika die betekenis heeft, hoewel op vele andere 
beleidsterreinen van de VN scepticisme gerechtvaardigd is. Toch geloof 
ik dat er aanleiding is het effect van het Nederlandse VN-beleid aan een 
systematisch onderzoek te onderwerpen en er met name tactische en 
strategische conclusies uit te trekken. 
Uitermate belangwekkend in dit verband lijken mij de artikelen die gepu
bliceerd zijn door J. H. Leurdijk12 over de 'Nederlandse buitenlandse 
politiek en de nucleaire bewapening' en door Robert W. Russel 13 over 
'Het Atlantisch Bondgenootschap in de Nederlandse buitenlandse poli
tiek'. Ze zijn daarom zo belangwekkend omdat ze praktische toetsing lijken 
van de bruikbaarheid van Keohane's benadering die het gedrag van kleine 
staten raakt in militaire bondgenootschappen. In beide stukken wordt een 
diepgaande beschrijving gegeven van het Nederlandse beleid inzake de 
nucleaire bewapening. Om die reden zouden de stukken al boeiend genoeg 
zijn, maar ze zijn daarom vooral zo interessant omdat de dilemma's van 
het Nederlandse beleid zo helder worden geanalyseerd vanuit het perspec
tief van Nederland als kleine mogendheid. 
Ik ben het volstrekt eens met deze conclusie van Russel, omdat deze mede 
rechtvaardigt dat de systematische bestudering van de Nederlandse buiten
landse politiek, zijn opties en beperkingen, in Nederland adequater ter 
hand moet worden genomen. Hij zegt: 'De gevolgtrekking die gemaakt kan 
worden uit de bijzondere omstandigheden, waaronder de Nederlandse 
buitenlandse politiek heeft gewerkt, is dat Nederland zich anders heeft 
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gedragen dan voor kleine staten gebruikelijk is. De zeer weinige gegevens 
die beschikbaar zijn, leiden tot de conclusie dat Nederland zich gedraagt 
zoals andere kleine staten wel eens gedaan hebben om hun invloed te 
vergroten binnen een bondgenootschap dat meer dan een staat omvat. Er 
is niets a-typisch in de rol die Nederland voor zichzelf heeft gekozen vanuit 
het perspectief van een kleine-mogendheden-politiek, maar Nederland 
blijkt het spel krachtiger en voor een hogere economische prijs te spelen 
dan andere NA VO-Ianden. De kleinereNAVO-staten hebben gewoonlijk 
tamelijk te verwaarlozen defensie-uitgaven gedaan als symbolische beta
ling voor het genieten van militaire bescherming die verschaft wordt door 
de Verenigde Staten en de grotere leden van het bondgenootschap. Neder
land heeft meer bijgedragen dan andere kleine mogendheden als poging 
om haar 'balancerende rol' binnen het bondgenootschap te vergroten.' 
Ik geloof dus dat om redenen van theoretische belangstelling en daarnaast 
door de wens de praktische betekenis van de Nederlandse buitenlandse 
politiek te verruimen, het nieuwe policy-planning-department van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken de taak een theoretisch en toepasbaar 
kader voor het beleid te scheppen, hoe moeilijk dat ook moge zijn, moet 
opvatten. Het gebruik van simulatietechnieken zou daar een onderdeel van 
moeten zijn. Het opslaan in een computer van alle mogelijke gegevens 
m.b.t. het beleid van andere landen en van internationale organisaties be
hoort tot de moderne technieken die ook hier geïntroduceerd worden om 
het beleid van die landen nauwgezet te kunnen volgen en analyseren. 
Er zijn ook actuele redenen van zuiver politieke aard die pleiten voor een 
dergelijk onderzoek. Die zijn in mijn ogen: 
a. De verschuivingen die binnen het internationale systeem al zijn op

getreden en nog zullen optreden dwingen ook Nederland tot een her
waardering van de traditionele uitgangspunten van de buitenlandse 
politiek. In het bijzonder heb ik daarbij het oog op de 'eeuwige' span
ning in het Nederlandse beleid tussen de Atlantische en Europese 
oriëntatie en op de toegenomen belangstelling voor structurele factoren 
(zoals onderontwikkeling) als medebepalend voor de internationale 
verhoudingen. 

b. De democratisering van de buitenlandse politiek in Nederland heeft 
ertoe geleid dat dit beleid niet meer het domein lijkt te zijn uitsluitend 
van een kleine Haagse elite, maar ook grote belangstelling opwekt bij 
andere groepen in de Nederlandse samenleving. Dit verhoogt de nood
zaak van een bredere spreiding van de kennis over aard en beperkingen 
van het verkeer in het internationale systeem, terwijl in dat geval ook 
de democratische controle en de wisselwerking tussen beleidsuitvoer
ders en de publieke opinie verbeterd kan worden. 

c. De indruk bestaat dat het moralisme in het denken over buitenlands 
beleid in sommige kringen zulke vormen begint aan te nemen dat dit 
een praktische en constructieve aanpak wel eens ernstig zou kunnen 
belemmeren. Naast een redelijke verwerking van ethische en morele 
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beginselen, dient in het buitenlands beleid praktische uitvoerbaarheid, 
gericht op een beter functioneren van het internationale systeem even
eens een hoge prioriteit in te nemen. 
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B. V. A. Röling 

Opmerkingen over geweldloze verdedi-
• g•ng 

De vrede tussen de supermachten - en tussen de 'blokken' die beide heb
ben gevormd, NAVO en Sovjet-Blok - wordt mede gehandhaafd door 
het wederzijds gereed houden van de middelen tot genocide. Wie aanvalt, 
kan rekenen op het in werking treden van de 'second strike' wapenmacht 
van de aangevallene: de atoomraketten diep onder de grond of diep onder 
water, gericht op de bevolkingscentra van de aanvaller. Dit 'evenwicht der 
verschrikking' is veilig gesteld in de SALT -overeenkomsten van 1972. 
Door beperking, kwalitatief en kwantitatief, van de verdedigingsraketten 
zijn wederzijds de steden opengehouden voor vernietiging. Massaal is de 
burgerbevolking gijzelaar voor het goed (vredelievend) gedrag van haar 
regering. Daarmede is tussen de blokken de (nucleaire) oorlog als 'voort
zetting van de politiek met militaire middelen' vrijwel uitgesloten. Immers 
zo'n oorlog zou onherroepelijk leiden tot wederzijdse vernietiging. Geen 
denkbaar oorlogsvoordeel weegt op tegen de voorzienbare schade. Nu
cleaire oorlog als middel van politiek is in deze omstandigheden nog slechts 
denkbaar als preventieve oorlog: de oorlog begonnen in de zekerheid dat 
de ander op het punt staat te beginnen, en in de verwachting dat door zelf 
te beginnen de schade zou kunnen worden beperkt. Men vreest ook het 
kleine militaire conflict, de beperkte oorlog tussen de supermachten, daar 
het door verheviging ('escalatie') zou kunnen uitgroeien tot een totale 
nucleaire oorlog. 
Men kan ervan uitgaan dat dit stelsel van het 'evenwicht der verschrikking' 
gewerkt heeft. Noch Hongarije 1956, noch Cuba 1962 of Tsjechoslowakije 
1968 leidden tot een oorlog. Er was nauwelijks oorlogsgeweld in Europa 
sinds 1945. Omdat men niet durfde uit angst voor elkaars atoomwapens. 
Intussen werd wel hier en daar de oorlog geëxporteerd naar gebieden 
buiten Europa. Voor kleine, beperkte oorlogen, confrontatie van de 
supermachten in derde landen, bleef plaats, juist omdat men erop kon 
vertrouwen dat deze confrontaties niet zouden leiden tot direct gewapend 
conflict tussen de blokken. Een half miljoen Amerikaanse soldaten kon 
in Viëtnam vechten tegen Russische en Chinese wapens. Het verhinderde 
niet de dooi in de Koude Oorlog. Die dooi was het gevolg van het groeiend 
besef, dat totale oorlog tussen de supermachten een totale vernietiging zou 
betekenen: uitschakeling van de technisch hoog ontwikkelde cultuur door 
haar techniek. 1 Ook leidde het evenwicht der verschrikking tot grotere 
vrijheid van de supermachten om zich binnen de eigen invloedssfeer te mis-
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dragen (Tsjechoslowakije 1968!). Immers met actie van het andere blok 
behoefde nauwelijks te worden rekening gehouden. 
Dat de afschrikking in bepaalde gevallen werkte, kan moeilijk worden ont
kend. Maar evenmin kan worden ontkend, dat het systeem niet feilloos 
werkt. Door de optasting van de wapens aan beide kanten werd weliswaar 
de angst voor oorlog groter, en daarmede de bereidheid om oorlog als 
politiek wapen te gebruiken kleiner. De kans op de gewilde oorlog werd 
kleiner. Maar zij verdween niet helemaal, want een tijdelijke ingrijpende 
technologische voorsprong aan één zijde zou kunnen verleiden om een 
vermeende kans te grijpen. De kleine geweldpleging (beperkte oorlog) :j':OU 

ook weer kans krijgen, naarmate de mogelijkheid van de nucleaire oorlog 
heel gering zou worden. 
Er zijn veel bezwaren in te brengen tegen 'vrede door afschrikking'. 2 De 
kans op oorlog wordt kleiner, maar als de oorlog toch uitbreekt, dan kan 
een heel grote oorlog worden verwacht gezien de aan beide kanten aanwe
zige wapens. 'Vrede door afschrikking' maakt een keuze: liever een 
kleinere kans op grotere oorlog, dan een grotere kans op kleinere oorlog. 
Men zou kunnen stellen, dat dit een ontoelaatbaar verwaarlozen is van de 
belangen van de komende generaties. Maar ook voor onze eigen generatie 
is vrede niet verzekerd. De afschrikkingstheorie houdt geen rekening met 
de ongewilde oorlog, die door geen der partijen beoogd wordt, maar 
ontstaat uit misverstand, onbegrip, kortzichtigheid of roekeloze politiek. 
Als men in Europa een Derde Wereldoorlog vreest, dan is dat niet omdat 
men meent dat 'de Russen zullen komen in 1975'. Zo'n mening wordt al
leen aangehangen door een kleine groep hele domme of hele angstige 
mensen. Wat men redelijk kan vrezen, is de door geen der partijen gewilde 
verheviging van een conflict, het uit de hand lopen van een crisis door een 
combinatie van paniekreacties, een roekeloze politiek (bijv. naar aan
leiding van de dood van Tito) die leidt tot militaire actie, en uitgroeit tot 
een wereldoorlog. 
Het systeem van vrede door afschrikking leidt tot allerlei onontkoombare 
ontwikkelingen: een wapenwedloop (vooral in het wetenschappelijk-tech
nologische), een omvangrijke wapenindustrie, een bloeiende wapen
handel, uitmondend in een globale overbewapening. Proliferatie van kern
wapens zal daarbij niet te voorkomen zijn: een Westeuropese kernmacht 
wordt waarschijnlijk op den duur uit de simpele innerlijke logica van het 
afschrikkingsdenken. India beweegt zich in de richting van atomaire 
bewapening en zo doet Japan. 3 Macropolitiek gezien -de uitwerking van 
de afschrikkingstheorie op wereldschaal - is het afschrikkingsdenken uit
zichtsloos. Micropolitiek dwingt het telkens tot bepaalde stappen. Het leidt 
niet alleen tot een immorele en mensonwaardige praktijk: het gereed
houden van de middelen van volksvernietiging. Het leidt regelrecht naar 
de ondergang van de blanke cultuur. Vroeg of laat moet het immers 
mislopen. En als het misloopt, dan loopt het heel erg mis. 
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Zo is de feitelijke situatie op het ogenblik. De wapens zijn, in hun giganti
sche ontwikkeling, disfunctioneel geworden. De wapenfunctie is geredu
ceerd tot afschrikking. Wie praat over beveiliging of verdediging door de 
wapens in een oorlog, misleidt zijn gehoor. Nog nooit was er zo grote 
potentie om de vijand te vernietigen. Nog nooit was er groter onmacht om 
in de oorlog de eigen bevolking te beveiligen. De enige functie van de 
nucleaire wapens is om de oorlog door afschrikking te voorkomen. En ze 
zijn daartoe niet in staat. 
Dat is de onontkoombare analyse van de huidige situatie. De neiging is 
begrijpelijk om dat geldend stelsel zonder meer te verwerpen. De vraag 
is echter of een alternatief bestaat. Juist de hopeloosheid van de tegen
woordige vredesverzorging dwingt om kritisch te zien naar de geboden 
alternatieven. Het vaststellen dat vroeg of Iaat ons stelsel tot de ondergang 
leidt, betekent nog niet dat elk ander stelsel beter is. Men heeft de ethiek 
aan zijn zijde, als men 'vredeshandhaving door dreiging met genocide' ver
werpt. Maar in onze tijd behoeft het ethisch handelen niet samen te vallen 
met het veilig handelen. Het zou kunnen zijn, dat het voorlopig handhaven 
van een redelijke afschrikking, en tegelijkertijd koortsachtig zoeken naar 
middelen om uit de impasse te geraken, tot betere resultaten zou leiden. 
Vredesonderzoek is nog jong. Wij weten nog zo weinig. Wellicht dat betere 
middelen gevonden worden in de naaste toekomst. 
Het is nodig de geboden alternatieven kritisch te bezien. Ik wil er hier twee 
kort bespreken, omdat zij een rol spelen in de militaire discussie: de totale 
volksverdediging zoals beoogd in de Joegoslavische wet, en de sociale (niet 
militaire) verdediging, zoals in allerlei variaties voorgesteld in de polemolo
gische literatuur. Beide alternatieven sluiten aan bij de afschrikkings
gedachte. Maar zij willen verandering brengen in het afschrikkingsinstru
ment, en het daardoor zijn polernagene ( oorlogveroorzakende) werking 
ontnemen. 

Het stelsel van totale (volks)verdediging. Naar aanleiding van de invasie in 
Tsjechoslowakije door de Warschau-pactlanden werd in 1969 in Joegosla
vië een wet aanvaard, die naast de gewone militaire macht het volk tot 
instrument van verdediging maakte.4 Bepaald werd, dat ingeval bezetting 
door een vreemde mogendheid zou plaats hebben, het volk zou blijven 
doorvechten. ledere volwassen Joegoslaaf werd tot partizaan gemaakt. 
Verboden werd om, zolang Joegoslavisch gebied bezet bleef, enige 
betekenis toe te kennen aan een 'staakt het vuren', een capitulatie of een 
vredesverdrag. De wet verplicht om door te vechten, totdat de vreemdeling 
zich heeft teruggetrokken. Voorbereidingen worden getroffen om de be
volking als partizaan op te leiden. De vreemde staat die Joegoslavië zou 
binnen vallen, kan erop rekenen, naast de strijd met het normale Joegosla
vische leger, een eindeloze strijd te moeten voeren met guerrilla's, gecon
fronteerd te worden met partizanenweerstand van (een groot deel van) het 
volk. 
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Dat is een formidabele bedreiging. Het geeft de agressor de keuze: thuis 
te blijven of genocide te plegen (het volk uit te roeien). Hier ligt een 
belangrijk verschil met het bestaande stelsel van nucleaire afschrikking. 
De afschrikking tussen de blokken dreigt met genocide, die de aangeval
lene in 'second strike' zal plegen. Het Joegoslavisch stelsel dreigt de aanval
ler ermede, dat hij genocide te plegen zal hebben, wil hij het aangevallen 
volk eronder krijgen. 
Nog belangrijker is, dat het instrument waarmede in het Joegoslavische 
systeem gedreigd wordt alleen bruikbaar is ter verdediging. Het kan niet 
buiten het eigen land gebruikt worden. Het is niet beangstigend voor de 
buurman, als hijzelf in eigen huis blijft. Hier ligt een fundamenteel verschil 
met de nucleaire afschrikking. De raketten die opgetast liggen in Oost en 
West kunnen ook offensief gebruikt worden. Elke verbetering in de 
bewapening van de één leidt daarom tot verbetering van de bewapening 
van de ander: wapenwedloop die bij ons tot de krankzinnige overbewape
ning geleid heeft waaronder wij leven. 
Het Joegoslavisch afschrikkingsinstrument is alleen thuis bruikbaar, als 
verdediging. Het behoeft niemand te verontrusten, die niet Joegoslavië wil 
binnenvallen. Het lijkt het ideale verdedigingssysteem, binnen een blok, 
tegen de supermacht. Het zou goed kunnen zijn, dat de alreeds in 1968 
bestaande bereidheid om een Russische invasie gewapend te weerstaan, 
inclusief door partizanenstrijd nadat het normale leger verslagen was, ertoe 
heeft geleid dat Joegoslavië anders werd behandeld dan Tjechoslowakije. 
Wij behoeven ons hier niet te verdiepen in de vraag of in Joegoslavië ook 
niet een vijfde kolonne zou bestaan als de Russen zouden binnenvallen 
(men heeft daar in alle etnische groepen onderzoek naar gedaan). Ook 
kunnen we voorbijgaan aan de vraag hoe gevaarlijk de voorbereiding van 
deze totale verdediging is voor het geldende bestel. Een volk dat op totale 
volksverdediging is ingesteld, kan de daardoor verkregen machtspositie 
ook gebruiken tegen het eigen regime: het lijkt voor een buitenstaander 
een uiterst gevaarlijke wijze van doen in een land als Joegoslavië, waar de 
etnische verdeeldheid zo intens is. Maar dit aspect van volksverdediging 
is ook van belang voor de geweldloze verdediging: het voorbereid zijn op 
geweldloze actie maakt een land wel heel moeilijk bestuurbaar! Iedere luim 
van een groep kan verwerkelijkt worden door effectieve actie. Slechts er
varing zal kunnen uitmaken, in hoeverre de verwerkelijkte participerende 
democratie de natuurlijke belangentegenstellingen weet te overbruggen, 
en in hoeverre bij een op sociale verdediging ingesteld volk nog bestuur 
en regering mogelijk is. 
In 1972 heeft Roemenië het voorbeeld van Joegoslavië gevolgd, en een 
soortgelijke wet aangenomen, evenzeer gericht tegen ongewenste militaire 
inmenging door de supermacht van het Sovjet-Blok. 
De vraag kan gesteld worden of een soortgelijk stelsel ook bruikbaar zou 
zijn voor afschrikking tussen de blokken. In West-Duitsland kwam het 
instituut van V on Weizsäcker tot een vernietigende analyse van het gelden-
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de veiligheidssysteem die er niet om loog. 5 Juist om de hopeloosheid en 
uitzichtloosheid van het geldend systeem werd naar alternatieven gezocht. 
Een van de alternatieven was een verdedigingssysteem dat (zonder naar 
het Joegoslavische te verwijzen) in zekere mate overeenstemt met wat in 
Joegoslavië en Roemenië werd verwerkelijkt, in zoverre als de militaire 
macht geheel wordt toegespitst op verdediging door kleine eenheden die 
als partizanen zullen vechten, en zullen blijven doorvechten al is het gehele 
land bezet. In dit Duitse voorstel6 gaat het om andere wapens en andere 
vechtwijzen van de gewone militaire macht. Burgers blijven buiten dit 
stelsel van verdediging. Het stemt overeen met het Joegoslavisch stelsel 
in zoverre een wapenmacht wordt opgebouwd, die alleen in het eigenland 
toegepast kan worden. Het verdedigingsapparaat kan niet aanvallend 
worden gebruikt. Dat is van groot belang voor de opvattingen en gevoelens 
tussen de volken, want niemand hoeft zich bedreigd te voelen. Het is ook 
van groot belang, omdat zo'n militaire opbouw niet behoeft te leiden tot 
een wapenwedloop. Waar wapens alleen gericht zijn op binnenlands 
gebruik in geval van een invasie, spelen zij hoegenaamd geen rol in de 
angstprocessen die in het huidige systeem tot overbewapening geleid heb
ben. 
Het gaat bij bovengenoemde verdedigingsstelsels om het gereed houden 
van een apparaat met zo grote 'nuisance value', dat de lust tot agressie niet 
gemakkelijk zal ontstaan, of kansen zal krijgen zich te ontwikkelen. 
Toch is een verdedigingsstelsel als het Joegoslavische niet zonder nadelen. 
Het gaat om een volksverdediging in de ware zin van het woord: de gehele 
volwassen populatie wordt ingeschakeld en voorbereid om in geval van in
vasie op te treden. Dat betekent, dat het gehele volk wordt bewust gemaakt 
dat er een vijand is, die te zijner tijd met inzet van alles zal moeten worden 
bestreden. Het moge de democratisering van de defensie betekenen, het 
betekent ook democratisering van het denken in termen van vijandschap. 
Het betekent de totale militarisering van de samenleving7

, die door 
intensieve propaganda overtuigd moet blijven van de gevaarssituatie. Men 
kan zich afvragen of hier de mentaliteit gekweekt zal worden om aan 
Koude-Oorlogverhoudingen te ontsnappen en te geraken tot vormen van 
vriendschappelijke samenwerking. 
Anders gezegd: de Joegoslavische 'afschrikking' heeft bepaalde voordelen 
boven de nucleaire afschrikking omdat ze de ander niet wantrouwend en 
angstig behoeft te maken. Maar zij heeft met de gebruikelijke afschrikking 
gemeen, dat de gevoelens van vijandschap en wantrouwen en angst in het 
afschrikkende land steeds levendig gehouden moeten worden. De Joego
slavische totale verdediging, begrijpelijk in een situatie waarin groot gevaar 
voor invasie aanwezig was, ziet op het handhaven van een dissociatieve 
vrede: een vrede door scherpe en verdedigde grenzen. Soms is niets anders 
mogelijk. Maar de 'totale defensie' zal de neiging hebben om de dissociatie
ve situatie te bestendigen, ook als wellicht de voorwaarden aanwezig 
zouden zijn tot samenwerking, associatie. De bedreiging die van de volks-
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verdediging uitgaat, maakt minder brokken bij de veronderstelde vijand, 
maar zij zal wellicht mentaal meer brokken maken thuis. Het denken in 
termen van vijandschap-op-leven-en-dood, dat in de nucleaire afschrik
king praktisch tot kleine groepen beperkt blijft, wordt hier uitgebreid bin
nen het gehele volk. Terecht zegt V on Eaudissin over de volksverdediging: 
'Sie steht dem Lernprozess entgegen, der als Abbau von Vorurteilen, klas
sischen Machtvorstellungen und Alleinvertretungsaussprüchen von 
Wahrheit und einzig humaner Gesellschaftsordnung Vorbedingung für 
wirkliche Entspannung ist' (o.c. blz. 80). 

Sociale Verdediging 

In de discussie betreffende het wapendilemma speelt ook de gedachte 
mede, dat niet-militaire, geweldloze verdediging mogelijk zou zijn. Het 
gaat om een tweede alternatief: in plaats van de bedreiging met nucleaire 
wapens treedt de bedreiging met geweldloze tegenstand, non-coöperatie, 
verzet. 
Het begrip Sociale Verdediging wordt gebruikt voor vele, zeer uiteen
lopende theorieën en strategieën. Er bestaat een uitgebreide literatuur 
hoe, na een grondige wijziging van de samenleving en van de volkenver
houdingen, de geweldloze verdediging een werkelijke verdediging zou 
kunnen betekenen. Fundamentele wijziging van de opvattingen en houdin
gen, het niet meer denken in termen van nationaliteit maar in termen van 
humaniteit - een en ander het gevolg van een verwerkelijking van de 
participerende democratie - zou kansen bieden aan sociale verdediging, 
die op dit ogenblik nog niet bestaan. Zo leert die theorie. Men heeft in 
die opvatting dan ook bezwaar tegen de vraag, wat sociale verdediging voor 
onze tijd, in onze bestaande samenleving, kan betekenen. Maar die vraag 
is onontkoombaar, als in het huidige defensiedebat telkens vermindering 
van militaire defensie wordt bepleit met een beroep op de mogelijkheid 
van sociale verdediging. Een stelsel van sociale verdediging is ook juist 
destijds ontworpen en aanbevolen, o.a. door King Hall, Ebert e.a., om 
uit de impasse van de militaire verdediging te geraken. Vele theoretici van 
de sociale verdediging (Jahn, H. Tromp) achten dit nu een verouderd 
standpunt. Maar het bestaat nog steeds, en het leidt tot bepaalde opvat
tingen betreffende de omvang van de militaire macht. 
Ik wil mij hier uitdrukkelijk beperken tot een bespreking van die oorspron
kelijke gedachte van sociale verdediging. Voor ons is vooral die theorie 
betreffende geweldloosheid van belang, die ervan uitgaat dat tussen staten 
machtsfactoren van grote betekenis zijn; dat de bedreiging met militaire 
macht niet meer bruikbaar is door de wapenontwikkeling, en dat daarom 
die bedreiging moet vervangen worden door de bedreiging met geweldloos 
verzet, non-coöperatie, 'dynamische Weiterarbeit ohne Kollaboration' 
(doorwerken zoals vroeger, zonder zich van de bevelen van een bezetter 
iets aan te trekken), geweldloze actie. De gedachte is, dat het vooruitzicht 
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van in zo'n klimaat de rol van bezetter te moeten vervullen, afschrikwek
kend zou werken. Te meer, daar door de houding van de bevolking het 
moreel van de bezettende troepen zou worden aangetast. 
Het gaat bij deze versie van de theorie der 'civilian defense' om de afschrik
wekkende werking die ervan zou uitgaan, en die ertoe zou kunnen 
bijdragen dat van invasie zou worden afgezien.H In dit opzicht moet erkend 
worden, dat enige afschrikwekkende werking niet te ontkennen valt. 
Vooropgesteld dient te worden, dat door zo'n geweldloze verdedigings
strategie één belangrijke reden voor invasie alreeds vervalt: de angst voor 
de wapens van de ander, de vrees dat die ander wellicht binnenkort zal 
beginnen. Er is, in geval van een geweldloos verdedigingsapparaat, minder 
reden tot invasie. En juist omdat er minder reden is, wordt de betekenis 
van afschrikwekkende momenten groter. Die afschrikwekkende momen
ten zijn: 

1. De laaghartigheid van een aanval op een militair weerloos volk, waar
van geheel geen bedreiging kon uitgaan. Zo'n aanval moet in het eigen bin
nenland en in de wereld gerechtvaardigd worden. Dat is nauwelijks moge
lijk als voor ieder duidelijk is, dat het aangevallen volk afstand had gedaan 
van militaire verdediging. Er is enig precedent in de geschiedenis. Op twee 
plaatsen in de wereld zijn welbewust de grenzen niet verdedigd: tussen de 
VS en Canada, en tussen Zweden en Noorwegen. Er zijn historici die aan
nemen dat de sterkeren (resp. de VS en Zweden) ook in tijden van conflict 
van invasie zijn weerhouden, juist omdat die grenzen open lagen. Als het 
waar is dat vaak een oorlog begonnen wordt door de sterkere met het 
motief dat hij zich bedreigd voelde, dan kunnen die historici gelijk hebben. 

2. De onmogelijkheid van een geslaagde ordelijke bezetting, als de be
volking niet meewerkt, en van tevoren op die niet-medewerking zich heeft 
voorbereid. Spoedig zullen harde maatregelen nodig zijn, strafmaatrege
len, exemplaire doodstraffen. Maar daardoor zal de geordende weerstand 
wellicht juist verstrekt worden. Het vooruitzicht voor de Sowjetunie om 
een op burgerlijk verzet voorbereid West-Europa te besturen, zou inder
daad niet opwekkend zijn. 

3. Daarmede hangt samen de demoralisering van het bezettingsleger en 
van de eigen bevolking door de houding van de bezette bevolking en de 
dwangactiviteit van de bezetter. 

Intussen, heel sterk zijn deze argumenten niet. De laaghartigheid van de 
invasie zou veel van haar betekenis verliezen, als kon worden gesteld dat 
derden (wel-bewapende vijanden) zich opmaakten om het militair weerlo
ze land te bezetten. 
De onmogelijkheid van een ordelijke bezetting zou alleen bestaan als 
inderdaad vrijwel de gehele bezette bevolking actief aan het geweldloos 
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verzet zou meewerken. En is dat waarschijnlijk? De Koude Oorlogen van 
tegenwoordig zijn ideologisch geladen. Het is daarom niet waarschijnlijk 
dat een 'vijfde kolonne' zou ontbreken, die de bezetter wel vriendelijk 
tegemoet zou treden. Een gesloten front is nauwelijks denkbaar. Het 
bestond zelfs niet in Tsjechoslowakije, al kreeg wellicht iedere reiziger in 
dat land destijds die indruk. En zelfs als in het begin de bezetter in een 
gesloten burgerlijk front zou zijn tegemoet getreden: hoe lang zou dit front 
gesloten blijven? Welk volk is bestand tegen harde maatregelen, executies 
van gijzelaars, bedreiging met collectieve bestraffing, bijv. door verwoes
ting van een stad? Het lijkt mij, dat de theorie van de sociale verdediging 
te hoge verwachtingen heeft van de in mensen aanwezige heldhaftigheid. 
Helden zijn zeldzaam, zoals wellicht ook de echte lafaards. De gemiddelde 
burger is uit op veiligheid van zichzelf en de zijnen. Hij zal spoedig over
tuigd raken, dat toegeven in het nationale belang is, ja dat het plicht is om 
daardoor het volk voor erger rampen te sparen. 
En de aantasting van het moreel van de bezetter? Dat zal zeker hier en 
daar geschieden. Maar als men ziet hoe indoctrinatie werken kan, hoezeer 
groepen, en zeker militaire eenheden, mentaal kunnen worden misleid, 
dan zal een bezetter zich daar het hoofd niet over breken. Denk aan de 
verklaring van vele oud Viëtnamstrijders (op onze t.v. vertoond), die 
emotioneel hun aanhankelijkheid aan Nixon en diens Viëtnampolitiek 
beleden na alles wat ze daar aan misdadigheid hadden meegemaakt! 
Nu, op dit ogenblik, lijkt de afschrikking met sociale verdediging niet veel 
meer dan een vrome wens die de vader was van de gedachte. Let wel: hier 
wordt niet gediscussieerd over de rol die geweldloze actie in het eigen land 
kan spelen bij het handhaven of het progressief veranderen van een 
bepaald regime. Geweldloosheid als middel van sociale handhaving (tegen 
bijv. kolonels) of van sociale verandering (tegen bijv. apartheid of econo
mische uitbuiting) is een zeer redelijke en verdedigbare propositie. Men 
zou kunnen stellen, dat bijna iedere vorm van structureel geweld zou kun
nen worden aangetast door een goed functionerende geweldloze actie. De 
vraag is alleen of bepaalde vormen van structureel geweld, speciaal de 
politieke dictatuur, de sociale ontrechting, stelsels als apartheid, de gele
genheid bieden om tot zo'n goed functionerende geweldloze actie te 
geraken. Men wacht als dictator niet rustig af tot de geweldloze krachten 
zijn gebundeld en georganiseerd! Begrijpelijk is de opvatting van velen, 
zoals bijv. van Dom Helder Camara, dat zonder geweldpleging de trage 
massa niet in beweging komt, en dat pas in een proces van violente actie 
en reactie een volk kan ontwaken. 
Het gaat hier niet om de vraag onder welke voorwaarden geweldloze actie 
effectief kan zijn. Het gaat niet om een evaluatie van wat op het ogenblik 
in de Sowjetunie geschiedt (Sacharow en zijn geweldloze beweging voor 
de realisering van menrechten). Het gaat ons om sociale verdediging als 
instrument van internationale politiek, ter verdediging van grenzen. Daar 
is, lijkt mij, sociale verdediging niet toe in staat. Daarover zijn vele aan-
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hangers van geweldloze weerbaarheid het eens, al moet men niet vergeten 
dat de theorie van de geweldloze verdediging destijds ontstond - men 
denke aan mensen als King Hall - uit wanhoop over de militaire defensie. 
Het ging destijds om 'Umrüstung auf Soziale Verteidigung'. En het gaat 
ons op dit ogenblik nog steeds om de vraag of militaire verdediging (door 
afschrikking) zou kunnen worden vervangen door afschrikking met niet
militaire, sociale, verdediging. 
Het lijkt mij, dat dit op het ogenblik niet kan. Het kan niet zolang er nog 
grote verschillen bestaan in maatschappelijke opvattingen: menig aan
hanger van de niet-militaire verdediging is van mening dat sociale verdedi
ging eerst feitelijk mogelijk wordt ( = een gesloten front van het gehele 
volk), als de participerende democratie zal zijn verwerkelijkt. Het kan niet 
zolang het nog gaat om de beveiliging van nationale grenzen (die de 
scheiding markeren tussen volken die denken in nationale termen), en niet 
om sociale regimes, om levensstijlen. 9 

Hier komt een aspect naar voren dat nader aandacht verdient: de bestaan
de internationale orde van soevereine nationale state11. Soeverein, dat 
betekent eigen nationale beslissingsvrijheid. Dat betekent ook eigen 
nationale veiligheidsverzorging. Vandaar de nationale bewapening, met 
alle dilemma's waartoe de wapenontwikkeling leidde. 
Het is het systeem van soevereine nationale staten (zonder gezag of macht 
boven hen), dat leidt tot het probleem van de nationale veiligheid, en tot 
de vraag hoe die nationale positie veilig te stellen tegen wellicht kwaadaar
dige buren. Die veiligstelling wordt gezocht in macht en goede verhoudin
gen (dat is veiligheid door 'Herrschen' of door 'Lieben'), waarbij geen van 
beide aspecten kan worden verwaarloosd. De staat die zich kwaadaardig 
gedraagt zal méér macht nodig hebben om zich te handhaven tegen de om
ringende, te hoop lopende, verontruste buren. Redelijk statengedrag, dat 
als eigenbelang ook ziet het respecteren van belangen van anderen, heeft 
minder het vijandig gedrag van buren te vrezen. Maar zo'n burenwange
drag is door eigen redelijk gedrag niet uitgesloten. En er zijn situaties waar 
statenbelangen keihard botsen, waar het voordeel van de een het nadeel 
van de ander betekent. Voor de toekomst kunnen zulke belangenbotsingen 
zich bijv. voordoen in verband met de verdeling van de schaarse goederen 
(energie). We zien dit soort belangentegenstellingen vandaag-den-dag om 
ons heen, waar staten menen dán pas veiligheid in de toekomst verzekerd 
te hebben, als zij reeksen van buurlanden onder strikte militaire controle 
hebben. Wat veiligheid voor de één betekent, met name voor de super
macht, betekent onderwerping voor de ander. Men denke aan Tsjechoslo
wakije of Viëtnam. 
Vandaar de opbouw van machtsposities, waaronder de militaire machtspo
sitiedooreigen bewapening en allianties. Het is de logische consequentie 
van de nationale soevereiniteit. Zonder machtspositie geen eigen identiteit 
en eigen existentie. Vandaar de moeilijkheid met ontwapening. Een 
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gedemilitariseerde wereld is ondenkbaar zolang wordt vastgehouden aan 
nationale onafhankelijkheid. Ontwapeningspogingen mislukken, zolang ze 
niet gepaard gaan met een geleidelijke aanvaarding van supranationale 
beschikkingsmacht. Zolang nationale soevereiniteit wordt gewenst en ge
handhaafd (en de nationale gevoelens in de wereld zijn sterker dan ooit), 
zijn machtsposities nodig. En in de machtsposities is het militaire element 
- de brute fysieke macht van wapens - niet weg te denken. 

Dan blijft over het derde alternatief, uitgaande van de gedachte dat zolang 
de statenanarchie gehandhaafd blijft, militaire macht daarbij behoort. 
Maar aanvaarding van militaire macht als één van de grondslagen van 
veiligheid, brengt een mechanisme in werking dat gemakkelijk uit de hand 
kan lopen. Bewapening leidt tot wapenwedloop -de hoogte wordt nu een
maal mede bepaald door de bewapening van de buurman. In onze tijd van 
technologie zijn nieuwe uitvindingen op wapengebied aan de orde van de 
dag. Elke zeven jaar sinds 1945 kan gesproken worden van fundamentele 
veranderingen in de wapenopbouw. Wetenschappelijk onderzoek op 
wapengebied, 'arms research', geeft een eigen, zeer hevige impuls aan de 
wapenwedloop. Men wil niet achterraken, en de enige methode blijkt om 
te trachten iets méér aan research te doen dan de ander. De oude wapensys
temen worden gesleten aan kleinere bondgenoten of derden, op politieke 
en economische gronden. Zo leidt de wapenverandering tot verheviging 
van de wapenhandel. De wapenindustrie, samen met de militaire macht, 
wordt een factor van eigen stimulerende betekenis, steeds uit op vergroting 
van het potentieel. Het gaat hier niet om zelfzuchtige lieden, die uit puur 
eigenbelang zich de voorwaarden scheppen van groter macht en groter wel
vaart. Het 'industrial-military complex' is gemeenlijk diep overtuigd van 
de noodzaak van grotere bewapening: eerst dan zal immers pas de nationa
le veiligheid voldoende zijn verzekerd. Men kan ervan uitgaan, dat dit vaak 
eerlijk wordt gesteld op grond van diepe overtuiging. Kar! Deutsch heeft 
gelijk: de bestaande tendentie naar steeds groter bewapening die geleid 
heeft tot de waanzinnige overbewapening waarin wij leven, kan niet 
verklaard worden uit alleen economische belangen. Een verklaring van de 
wapenwedloop uit economische motieven is wetenschappelijk niet houd
baar. Waar het om gaat, is de natuurlijke neiging van de mens om eerlijk 
te geloven in dat wat in zijn kraam te pas komt. Het gaat erom dat door 
de belangen de wereld van voorstellingen en opvattingen wordt beïnvloed. 
Wetenschappelijk verdedigbaar is op dit gebied een theorie van de cogni
tieve corruptie, van het ontaarden van de waarneming en van de beoorde
ling, van de diagnose en van de therapie. 10 

Mede door de technologische vernieuwingen, die geleidelijk de wapens 
disfunctioneel maakten - krachtmeting is uitgesloten als de wederzijdse 
wapensystemen leiden tot wederzijdse vernietiging - is de wereld gekomen 
tot een levensgevaarlijke overbewapening. Die overbewapening, gecon
centreerd in de Koude-Oorloglanden die 85% van de wereldbewapening 
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voor hun rekening nemen, heeft wel geleid tot uiterste voorzichtigheid tus
sen de Koude-Oorlogblokken, met het gevolg dat er praktisch de laatste 
25 jaar in Europa (waar de beide blokken tegenover elkaar staan) militair 
niet werd gevochten. Militaire confrontatie werd verplaatst naar gebieden 
waar confrontatie minder gevaarlijk was, waar beperkthouden van het con
flict beter mogelijk was, waar gevochten kon worden op terrein van derden 
(Korea, Viëtnam). De rust in Europa werd gekocht met oorlogen elders 
die des te heviger waren naargelang de strijdende partijen tevoren door 
de rijke landen van moderne wapens waren voorzien. Zoals wij zagen: het 
afzetten van de niet-modernste wapens aan de ontwikkelingslanden be
hoort tot het systeem. Naar boze tongen beweren, verdient de 'supersales
man of arms', door de regering van Engeland aangesteld, driemaal zoveel 
als de Engelse 'Minister for Disarmament' . 11 

Nodig is het terugdraaien van de bewapeningsspiraal. De wereld moet af 
van de overbewapening, die maakte dat de bewapening een eigen zelfstan
dige factor van spanning en wantrouwen werd. Zo'n eis van wapenvermin
dering is realistisch. De deskundigen op het gebied van de militaire strate
gie hebben moeten inzien, dat de technische wapenontwikkeling de moge
lijkheid schiep van de ontwikkeling van een 'disarming first strike capabili
ty': de potentie om in één aanval de strategische wapens van de tegenpartij 
te vernietigen. Als dat ooit zou gebeuren, zou plots de afschrikwekkende 
werking van wapens komen te vervallen: wie begint wint. Vandaar de 
nachtmerrie van zo'n ontwikkeling! Het bleek tevens, dat technische 
~egenmaatregelen geen zekerheid boden, dat zo'n 'disarming capacity' zou 
kunnen worden voorkomen. Vandaar SALT, vandaar de afspraak geen 
uitgebreide anti-raketstelsels op te bouwen. In de SALT I-verdragen zijn 
juridische garanties opgenomen, dat de wederzijdse steden open blijven 
voor vernietiging 'in second strike': daarmede blijft het 'evenwicht der 
verschrikking' gehandhaafd, ten bate van de vredeY 
Technische ontwikkeling dwong tot juridische maatregelen van 'wapenbe
heersing', dat zijn maatregelen waarbij wordt verzekerd dat de wapens hun 
functie kunnen blijven uitoefenen. Het is slechts een kleine stap om te 
komen van wapenbeheersing tot wapenvermindering. De noodzaak van 
verlaging van het bewapeningsniveau is ieder duidelijk. De juridische 
plicht om te goeder trouw naar gemeenschappelijke wapenvermindering 
te streven is alreeds in verschillende verdragen aanvaard. 13 

Gemeenschappelijke wapenvermindering is nodig, nadat jaren gemeen
schappelijk de wapenvermeerdering is nagestreefd. Vandaar de wenselijk
heid, dat in de bestaande allianties die taak van gemeenschappelijke 
vermindering wordt aanvaard. Het zal niet gemakkelijk zijn een organisatie 
als de NAVO, gericht op militaire kracht, in dienst te stellen van de bij 
ontspanning en toenadering behorende gemeenschappelijke wapeninkrim
ping. Zeker niet zolang een secretaris-generaal aan het hoofd staat, die 
meestal een taal spreekt beter passend bij de Koude-Oorlogssteer van de 
jaren zestig, dan bij die van de toenaderingssteer van de jaren zeventig. 
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Maar dat zijn overkomelijke moeilijkheden als de politieke wil aanwezig 
is om de gedachten van het Harmei-rapport te verwezenlijken. Zo'n 
politieke wil zou waarschijnlijk moeten leiden tot personeelswisseling op 
allerlei niveau. 
Waar het om gaat, is dat deNAVO onmisbaar is om de fouten van het 
verleden, mede door deNAVO begaan, te herstellen. De vroegere NA
VO-sfeer heeft geleid tot het aantrekken van allerlei personen die over
trokken opvattingen hadden over de politieke betekenis van de militaire 
macht en de militaire betekenis van de politiek. Vandaar de NAVO
doelstellingen van militaire bewapening, die ver uitgingen boven wat 
feitelijk werd verwerkelijkt, terwijl op de grondslag van dat feitelijk ver
werkelijkte de vrede in Europa gehandhaafd bleef en de richting van de 
detente werd ingeslagen. 14 Die NAVO-doelstellingen waren dus, zoals 
achteraf blijkt, onjuist. 15 Gemeenschappelijke overbewapening kan 
slechts door gemeenschappelijke actie ongedaan worden gemaakt. Het 
gaat er daarbij niet alleen om dat de NAVO-landen hun bewapening 
verminderen. Een adequate vermindering zal ook in het Sowjet-Blok 
moeten plaats hebben. 
Een van de belangrijkste voordelen van het systeem van volksdefensie, 
zoals toegepast in Joegoslavië en Roemenië is, dat de ter verdediging op
gebouwde militaire macht (het tot partizanen gemaakte volk) geen bedrei
ging naar buiten vormt, niet gebruikt kan worden voor offensieve doelein
den, slechts defensief effect kan sorteren. Te onderzoeken ware, in hoever
re een traditionele militaire macht het angstwekkende karakter kan wor
den ontnomen. Is een wapensysteem denkbaar, dat duidelijk defensief is 
georiënteerd, dat offensief niet te vrezen is, maar defensief zo sterk is dat 
de lust tot aanval daardoor vergaat? We komen daarmede op het moeilijke 
terrein van het onderscheid tussen offensieve en defensieve wapens. Het 
lijkt mij, dat de moderne technische ontwikkeling dwingt om opnieuw die 
vraag te onderzoeken. In hoeverre kan vermeden worden dat wapens die 
alleen voor defensie door afschrikking bedoeld zijn, angst wekken en het 
wantrouwen dat ze offensief zullen worden gebruikt. Als beide blokken 
ervan uitgaan dat hun wapens slechts dienen om te verhinderen dat de 
ander van zijn wapens gebruik maakt - en dat is toch de gemeenschap
pelijke opvatting betreffende de wapenfunctie tussen de blokken - dan 
kan worden onderhandeld over de wederzijdse wapenopbouw. 
Zo'n gemeenschappelijke discussie in gemeenschappelijke actie opent 
perspectieven voor de toekomst. De totale volksverdediging heeft als 
nadeel dat zij zo nationaal bepaald, zo egocentrisch is. Gemeenschap
pelijke actie om te komen tot een wederzijdse bewapening die slechts als 
een garantie dient tegen 'Rückfälle in extreme politische Unvernunft' (naar 
de woorden van Willy Brandt), wijst naar coöperatie die verder kan gaan. 
Zoals V on Eaudissin zegt: 'Kooperative Rüstungssteuerung ist ein dynami
scher, assoziativer Vorgang' .16 

Het is vanzelfsprekend, dat een vredespolitiek zich niet beperkt tot het 
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wegnemen van de negatieve werking van wapens. Zij streeft ernaar om de 
sfeer 'tussen staten vriendelijker te maken. Waar de militaire middelen 
vooral rekening houden met de 'capabilities' (de militaire macht van de 
ander), zal positieve vredespolitiek zich richten op de 'intentions' (de 
bedoelingen van de ander). Dat zal inhouden, dat bij het bepalen van de 
nationale politiek zorg gedragen wordt, dat vitale belangen van anderen 
niet in het nauw komen. M.a.w. dat geen verandering in de status quo 
wordt nagestreefd, die onaanvaardbaar zou zijn voor derden en dus tot he
vige conflicten zou leiden. Dat zal tevens inhouden, dat bereidheid bestaat 
voor een verandering van de status quo, als vitale belangen van derden 
dergelijke veranderingen nodig maken. 17 Veel internationale relaties zijn 
zo, dat coöperatie en begrip voor elkaar voor beide partijen baat oplevert, 
zoals bijv. bij gemeenschappelijke wapenvermindering. Er zijn er ook, 
waar het voordeel van de één nadeel voor de ander betekent, de nul-som
verhouding. Hier domineert de conflictverhouding, bijv. als er schaarse 
goederen verdeeld moeten worden. In zulke gevallen dient afweging plaats 
te hebben van het wederzijds belang, dient rekening gehouden te worden 
met het belang van de ander, dient bereidheid te bestaan tot concessie -
als dat voor handhaving van goede verhoudingen, van de vrede, nodig is. 

Conclusie 

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de conclusie, dat op het ogen
blik bij overwegingen betreffende wapenbeheersing en ontwapening de 
factor sociale verdediging nauwelijks een rol kan spelen. Sociale verdedi
ging kan op het ogenblik nog niet de militaire verdediging vervangen. Bij 
vragen van militair beleid gaat het primair om terugschroeven van de 
ontwapeningsspiraal, door gemeenschappelijke afspraken18

, en om de 
verwerkelijking van een wapenopbouw die beantwoordt aan de bestaande 
verschraling van de wapenfunctie, de exclusieve afschrikkingsfunctie van 
de militaire macht. Het betekent, dat ontwapeningsonderzoek - ook 
tijdens de bestaande statenanarchie waarin wapens een rol spelen - zin 
heeft. Immers onze huidige bewapening, de overbewapening, is disfunctio
neel geworden, en de eerste stappen naar verandering zullen moeten 
bestaan in het normaliseren van de militaire betrekkingen. 19 

Dat wil niet zeggen, dat zonder meer aan het begrip van sociale verdediging 
kan worden voorbijgegaan. Onderzoek op dit gebied is nog slechts van 
recente datum. Méér onderzoek is nodig. Er kan een moment komen, als 
regeringen weigerachtig blijven een redelijke internationale politiek te 
voeren, om in wanhoop een weg te gaan waarvan het eindpunt onzeker 
is. Ingrijpende sociale veranderingen, hier en elders, kunnen de plaats en 
betekenis van niet-militaire verdediging ingrijpend beïnvloeden. Het op 
dit ogenblik ontkennen van 'sociale verdediging' als factor in de wapendis
cussie, laat de vraag in het midden, in hoeverre te zijner tijd een wereld 
kan ontstaan, waarin aan nationale grenzen minder betekenis toekomt, en 
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waarin vanzelfsprekende geweldloze verdediging van de eigen levensstijl 
voldoende waarborg biedt voor de respectering daarvan. 20 

1. Het is niet gemakkelijk een duidelijk overzicht te krijgen van militaire conflicten (interna
tionaal en niet-internationaal) sinds 1945. Het hangt af van de standaarden die men aan
legt. In een indrukwekkende studie komt Istvan Kende tot het getal van 97 oorlogen 
tussen 1945 en 1969, 15 internationale en R2 burgeroorlogen, die alle samen ongeveer 
260 jaar duurden, terwijl aantal en hevigheid met de jaren toenamen. Gemiddeld werd 
van 1945 tot 1949 op 6 plaatsen in de wereld militair gevochten; van 1965-1969 was dat 
op 18 plaatsen. Deze oorlogen hadden tezamen ongeveer evenveel slachtoffers als de 
Tweede Wereldoorlog. Sinds 1963 waren er geen burgeroorlogen zonder participatie van 
derden. Zie Istvan Kende: Twenty Five Years of Local Wars, in Joumal of Peace Research 
(Oslo) 1971, p. 5-22, nader uitgewerkt in Local Wars in As ia, Africa and Latin America 
1945-1969, Studies on Developing Countries, No. 60. Center for Afro-Asian Research 
of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 1972. Een overzicht van de vele studies 
over militaire conflicten sinds 1945 in SIPRI Yearbook of World Armaments and 
Disarmament 1968-1969, Stockholm 1969, p. 359-373. 

2. Daarover mijn 'De polemologische aspekten van de afschrikkingsgedachte', in Afschrik
king en Ontspanning, Kongresboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Hogere Krijgsschool, Den Haag, 1969, p. 110-136; Dieter Senghaas: 'Over de analyse 
van de afschrikkingspolitiek in de internationale betrekkingen', inH. Tromp (red.): 
kritische Polemologie, Van Gorcum, Assen 1973, p. 101-162. 

3. Daarover Yasumasa Tanaka: 'The Change and Continuityin Contemporary Japanese 
Society as shown in Opinion Polls between 1946 and 1972', in The Gakushuin Review 
of Law and Polities, 1972. 

4. Daarover A. Ross Johnson: 'Yugoslav Total National Defense', in Survival, 1973 p. 
54-58, en Röling: Volkenrecht en vrede, Deventer 1973, p. 54-56. 

5. Zie C. F. von Weiszsäcker: Kri~gsfolg~n und Kri~gsv~rhütung; Ranser Verlag, München 
1971, en de korte samenvatting H. Afheldt e.a.: Durch Kriegsverhütung zum Krieg? 
Ranser Verlag München 1972. 

6. Nadere omschrijving inH. Afheldt e.a.: Eine andere Vert~idigung?Hanser Verlag, Mün
chen, 1973, p. 63-68. Discussie daarover p. 69-103. 

7. Boeiende kritiek in deze zin van Wolf von Baudissin in Afheldt c.a.: Eine andere Verteidi
gung, p. 76 v.v. 

8. De niet-militaire afschrikkingstheorie wil, evenals de theorie betreffende de afschrikking 
met nucleaire wapens, voorkomen dat een conflict een 1ewelddadig conflict wordt. Er 
dient op gewezen te worden, dat in de méér-omvattende theorie van de sociale verdedi
ging ook wordt beoogd het ontstaan van conflicten te voorkomen. 

9. In de literatuur wordt soms vooral de rol van de sociale verdediging behandeld gedurende 
de bezetting. Die geweldloze sociale verdediging zou dan de bezetter kunnen dwingen 
tot respect voor de bestaande levensstijl. Inderdaad kan in een bezettingssituatie door 
geweldloze actie wellicht heel wat worden bereikt. Maar dan wordt alreeds van het feit 
van de bezetting uitgegaan, een bezetting die door het vooruitzicht van geweldloze 
verdediging niet was verhinderd. Er zijn er die ervan uitgaan, dat in het nucleaire tijdperk 
een bezetting minder erg is dan een met (nucleaire) wapens gevoerde strijd om de bezet
ting te voorkomen. Zij hebben gelijk als het om die keuze zou gaan. Maar het gaat in 
werkelijkheid om een andere keuze: (grote) waarschijnlijkheid van bezetting of (kleine) 
mogelijkheid van gewapende strijd. Degenen die met militaire verdediging willen af
schrikken, vertrouwen erop dat het systeem zal werken, en geen aanval zal plaats hebben. 
De keuze gaat tussen grote kansen van kleiner kwaad en kleine kansen van een groter 
kwaad. 

10. Vgl. Kar! W. Deutsch: 'Abschreckungspolitik und Gesellschaftliche Ordnung. Zum 
Problem der sich wandeinden Gesellschaft', in lahrbuch für Friedens- und Konflikt
forschung, Band I 1971, p. 42-53. 
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11. Over de vaak misdadige wapenhandel met de ontwikkelingslanden leze men de publikatie 
van SIPRI: The Arms Trade with the Third World, Stockholm 1971. 

12. Daarover Röling: 'De SALT-akkoorden van 26 mei 1972', in Trans-Aktie, 1972, p. 18-25. 
13. In het Non Proliferatie Verdrag met speciale nadruk op nucleaire bewapening (art. VI), 

in het Verdrag betreffende biologische wapens t.a.v. chemische wapens (art. IX). 
14. Ik laat daarbij hier in het midden in hoeverre nog geringere bewapening die detente 

eerder had kunnen bereiken, en in hoeverre de politieke doelstellingen en de politieke 
houding (in NATO Facts and Figures, van 1969, wordt opp. 17 nog gesproken over 
'German territmies under Polish administration') die detente langer dan nodig was, heb
ben verhinderd. 

15. Zoals wordt gezegd in het reeds geciteerde boekje Eine andere Verteidigung: 'Wären 
hingegen die Anforderungen der NATO-Piäner erfüllt worden, so wäre die westliche 
Allianz exzessiv gerüsted gewesen, denn das tatsächliche minderen Mass an Rüstung 
reichte erfahrungsgemäss zur Erreichung des Allianzzieles vollständig aus' (p. 70). 

16. Noot 7, o.c. blz. 80. 

17. Nader hierover de twee hoofdstukken 'Bewapening en Wapenbeheersing' en 'Vredespo
litiek', in A. Hoogerwerf (red.): Verkenningen in de Politiek, 2e druk, Alphen aan den 
Rijn 1973, p. 193-202, en p. 203-215. 

18. Of beperkte unilaterale initiatieven, waarbij feitelijk de een het voorbeeld geeft en af
wacht of de ander adequaat reageert: de 'Graduated and Reciprocated Initiatives in 
Tension-Reduction' (GRIT), als gepropageerd door Osgood en Etzioni. 

19. Hier wordt dus bewust stelling genomen tegen die zich keren tegen het streven naar 
wapenbeheersing en ontwapening. Onjuist acht ik de opvatting van Ekkehart Krip
pendorff, die stelt 'dass Abrüstungsforschung stricto sensu ein totes Gleis von Friedens
forschung darstellt'. Zie E. Krippendorff (red.): Friedensforschung, Köln-Berlin, 1968, 
p. 14. Idem Egbert Jahn, in H. Tromp (red.): Kritiese Polemologie, Assen 1972, p. 
211-212. 

20. Zie over sociale verdediging Gene Sharp: 'The Politica! Equivalent of Civilian Defense', 
International Conciliation, No. 55, New York 1965; Theodor Ebert: 'Soziale Verteidi
gung - Alternative zum internationalen Drohsystem. Thesen zur Friedensforschung und 
zum pazifistischen Engagement', in Frieden und Gerechtigkeit, Vierteljahrschrift für 
gewaltfreie Aktion, I, 1969, p. 57-76; H. Tromp (red.): Kritische Polemologie, Assen 
1972; en de aan niet-militaire verdediging gewijde nummers van Nieuwe Literatuur over 
Oorlog en Vrede, 1970, no. 11 en 1971, no. 9. 
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H. A. van Wijnen 

De machtsmiddelen van de 
kabinetsformateur 

Wiegel's aanklacht tegen de 'doordrammende' formateur Burger heeft de 
aandacht gevestigd op een aspect van het kabinetsvormingsproces, dat in 
de literatuur ten onrechte verwaarloosd wordt, namelijk het 'eigen recht' 
van de kabinetsformateur. 
Daarom alsnog enige kanttekeningen over een vergeten hoek van het 
staatsrechtterrein: de machtsmiddelen van de kabinetsformateur. 
De VVD heeft zich erover beklaagd - zo mag haar eerste termijn in de 
Tweede Kamer op 29 mei worden gelezen - op een gewelddadige manier 
buiten spel te zijn gezet. De VVD is in een vroeg stadium van de formatie 
- tijdens de informatie-Ruppert -verstoten, zij het niet door een ingreep 
van de informateur, maar door een beslissing van de KVP-fractie. De VVD 
heeft, bij monde van Wiegel, beweerd dat de mogelijkheid van een herstel 
van de oude coalitie 'door de heer Ruppert onvoldoende is onderzocht'. 
Aanvankelijk heeft de VVD-aanvoerder zijn misnoegen over de gang van 
zaken gelucht in een aanval op informateur Ruppert, maar in de Kamerde
batten over de regeringsverklaring richtte hij zijn gram op formateur 
Burger - 'door hem is alles op alle mogelijke manieren gedaan om Den 
Uyl aan de macht te brengen'. 
Het is Roppert's onfortuin geweest dat hij het buiten spel raken van de 
liberalen - het 'historisch moment' in de informatie, zoals de informateur
formateur het op een van zijn persconferenties zelf heeft genoemd - uit 
een vormloze hoeveelheid inconcrete formatiegegevens als een beslissing 
van de KVP-fractie heeft moeten opvissen. De KVP heeft de fractie van 
Wiegel tijdens de fase-Ruppert 'a cold shoulder' gegeven, maar zij heeft 
dat nooit als zodanig verduidelijkt. De KVP heeft tijdens het onderzoek 
naar de levensvatbaarheid van de extra-parlementaire 'variant' de libera
len desgevraagd geen 'programmatische zekerheden' willen geven. Zij 
heeft de betekenis van dat neen echter aan de vrije interpretatie overgela
ten. 
Ruppert heeft die listige vaagheid tot een positieve keuze geobjectiveerd. 
Dat hij daartoe ruimschoots bevoegd is geweest, is op 29 mei in de Tweede 
Kamer afdoende duidelijk geworden, maar ook eerder is van (katholieke) 
tegenspraak niets gebleken. 
Al diegenen die in het spoor van Bilterman tijdens de kabinetsformatie 
van mening waren dat er 'een weg was gebaand voor de dictatuur van de 
minderheid' - de a.r.-fractievoorzitter dr. Bruins Slot gebruikte die term 
in de Kamerdiscussie over de regeringsverklaring in 1956 ook al tegen de 
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PvdA - hebben in het Kamerdebat te maken gehad met de meerder
heidslegitimatie in optima forma. Ze hebben ervaren, dat een kabinetsfor
mateur 'op alle mogelijke manieren alles kan doen', maar dat hem weinig 
kan gebeuren zolang hij de grenzen van zijn formatie-opdracht niet over
schrijdt en zolang een meerderheid in de Kamer zijn handelingen goed
keurt. Dat sluit grensoverschrijdingen niet uit. In het kader van het elasti
sche constitutionele recht kunnen die achteraf steeds worden goedgekeurd. 
Grote rampen kunnen zich daarbij niet voordoen, want de Tweede Kamer 
heeft in de beoordeling daarvan altijd het laatste woord. 
De traditionele formatiepraktijk zou ook nooit zo'n taai en lang leven 
beschoren zijn geweest als die niet steeds onder de werking van een 
algemeen geaccepteerde legitimatiewet zou hebben gestaan. De VVD 
heeft zich trouwens tot aan de formatie-'73 aardig in die praktijk geschikt. 
Volgens de VVD-fractie had Ruppert zich 'niet objectief opgesteld', maar 
heel duidelijk 'zijn eigen politieke voorkeur' laten spreken. Dat verwijt 
raakt des poedels kern. 
Dr. Ruppert is vermoedelijk in weinig ogen objectief geweest, en Burger 
nog minder. En het is ook niet te betwisten, dat zij beiden - en in vereni
ging - hun eigen voorkeur hebben laten spreken. 
Maar hoe zou het anders kunnen? Hebben formateurs vroeger ooit anders 
gedaan? Zijn er ooit 'objectieve' kabinetsformaties geweest? Dieper in
zicht in de werkelijkheid van de formatiepraktijk kan ons behoeden voor 
de misvatting, dat de kabinetsformateur het onschendbare staatshoofd in 
een andere gedaante zou zijn - de Queen in disguise. Kan men op ethische 
gronden vinden, dat een informateur tot neutraliteit gehouden is, voor een 
formateur, over wiens politieke bedoelingen niets te raden valt, kan die 
plicht moeilijk worden geconstrueerd. 
Er is geen antwoord op de vraag wat formateursobjectiviteit is, eenvoudig 
omdat er geen objectieve formateurs zijn. En er is ook geen handleiding, 
nog minder een statuut voor de kabinetsformateur, zoals de VVD zou wil
len. 
Het is opmerkelijk dat de staatsrechtliteratuur weinig oog heeft voor deze 
werkelijkheid van de kabinetsformatie. Het spreekt vanzelf dat men daar
over niets vindt in de oudere literatuur, omdat de formatie tot in het mid
den van de jaren zestig nog een 'geheim van Soestdijk' was. Cals heeft de 
openbaarheid geïntroduceerd die, naar men mag aannemen, sinds Burger
Ruppert tot gewoonterecht is geworden. Maar ook sinds het heilige der 
heiligen van de kabinetsformatie voor gewone toeschouwers toegankelijk 
is gemaakt, is de eigen wereld van de kabinetsformateur in de vakliteratuur 
een zo goed als onbetreden terrein gebleven. Over de grenzen van zijn 
eigen gezag is weinig bekend, over de machtsmiddelen waarover hij 
beschikt zelfs niets. 
Koopmans maakt zich er in zijn Compendium van het staatsrecht, (De
venter, 1972, blz. 101) al heel summier van af: over de kabinetsformatie 
'verschaft ons geschreven constitutionele recht geen duidelijkheid'. Over 
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------------............... ........ 
de machtsmiddelen van de formateur vindt men hier verder niets. 
Van der Hoeven schetst in het Nederlands recht in kort bestek (Deventer, 
1971, blz. 46-48) de hoofdlijnen van de formatie, maar ook zonder oog 
voor de 'macht' van de formateur. Wel wijst hij op een aspect van de eigen 
bevoegdheid: de formateur en de toekomstige ministers beslissen zelf over 
de definitieve inhoud van het regeringsprogramma en dus over het te 
voeren regeringsbeleid. 
Ook Van der Pot en Donoer geven in het Handboek van het Nederlands 
Staatsrecht (achtste druk, Zwolle 1968, blz. 252) alleen de exterieure 
werkelijkheid van de formatie weer, er impliciet van uitgaande dat een 
formateur 'een krachtige persoonlijkheid' moet zijn wil de formatie be
kroond worden. Drees komt in De vorming van het regeringsbeleid (Assen, 
1965, blz. 6 e.v.) tot de conclusie, dat de vraag in hoeverre een formatttur 
overleg moet plegen met fracties niet aan zijn vrije oordeel is overgelaten, 
maar dat is niet meer dan een aspect van de methode. Over de dessous 
van de techniek, over de toepassing van de machtsmiddelen, deelt deze 
geverseerde veteraan van het formatiefront niets mee. 
Belinfante (Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht, Alphen 1970), Van 
Raalte (Het Nederlandse parlement, Den Haag, 1971) en Oud (Het Consti
tutionele recht van het koninkrijk der Nederlanden, Zwolle 1967) helpen 
ons ook niet verder op weg. De laatste twee lichten het uitvoerigst in over 
de staatsrechtelijke procedure van kabinetsformaties, maar zij wijden 
evenmin aandacht aan het machtsaspeeL 
Verhagen probeert in zijn dissertatie over de formatie van 1918 (Den 
Bosch, 1952) de bevoegdheden van de kabinetsformateur te inventarise
ren, maar hij brengt het niet verder dan algemeenheden. 

Deze kleine bloemlezing laat de conclusie toe, dat de macht en de manoeu
vreerruimte van de kabinetsformateur aan de aandacht van vrijwel alle 
schrijvers is ontsnapt. Kon men tot nog toe zien dat de belangstelling zich 
voornamelijk concentreerde op procedure en resultaat van de formatie 
(een enkele uitzondering, zoals voor de blunderende De Kort in 1963 en 
voor de tactloze De Quay in 1959 daargelaten), in het Kamerdebat over 
de formatie-'73 zijn voor het eerst vragen opgeworpen over de middelen 
waarmee het formatieresultaat kan worden afgedwongen. Het is realistisch 
daarbij gedachten aan een zekere geweldstoepassing niet bij voorbaat tot 
ketterij te bestempelen. 
Interessant is dat Burger de eerste geweest is om de kabinetsformatie wat 
het aandeel van hemzelf betreft niet alleen een krachttoer te noemen, maar 
ook een operatie met kunstgrepen. Voor de televisie (Achter het Nieuws, 
2 april) heeft hij gezegd de zaken 'een beetje te hebben geforceerd om tot 
een oplossing te komen'. Bij dat laatste moet men vooral denken aan 
forceren in de richting van zijn eigen 'progressieve oplossing'. 
Hier krijgen wij meer zicht op het profiel van de kabinetsformateur in de 
rauwe werkelijkheid van het dagelijks leven. We zien hier de kingmaker-
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at-work. De formateur in de rol van doordrukker, die zijn materie en zijn 
gesprekspartners modelleert, kneedt, perst, opvouwt, met de deegrol 
bewerkt en tenslotte 'een beetje forceert'. Die opsomming van zijn werke
lijke activiteiten is zeker niet volledig. Tot de eigensoortige (in de laatste 
formatie toegepaste) middelen moet men ook rekenen: magie, intimidatie, 
gevoel voor theater, persoonlijk overwicht, het' gebruik maken van de 
verlegenheid van debuterende partners. Het zijn aspecten van het forma
teurschap waarover de handboeken zwijgen, maar die niet minder behoren 
tot de levende werkelijkheid van het staatsrecht. 
Men heeft de formateur ook even zien optreden als deus ex rnachinaboven 
de niet tot onderhandelen te bewegen PvdA, die tenslotte toch zonder mor
ren Burgers 'witte rand' van zes confessionele ministers, het gelijkwaardige 
christen-democratische programma en de gemengde formule voor de ver
houding van kabinet en kamerfracties heeft geaccepteerd. Het is juister 
te spreken van formateurs, want de invloed van de a.r.-formateur Ruppert 
is in het proces van forceren van niet te onderschatten betekenis geweest. 
Samen hebben zij - elk in de richting van hun eigen club - ijzer met 
handen gebroken en de omstandigheden in hun voordeel gedwongen. Zij 
hebben getweeën een PvdA-congresuitspraak van enkele honderden afge
vaardigden 'overwonnen' en zij hebben dat knap en geruisloos gedaan. Is 
dat niet de meest rigide demonstratie van oligarchische willekeur die men 
ooit gezien heeft? Men kan daar gerust ja op zeggen, maar er is ook on
miskenbaar de zegen 'van onderop' op gevolgd. 
Zou men 'ervaring' als machtsmiddel mogen aanmerken? Volgens Burger 
zeker wel. Het is misschien het belangrijkste geheime wapen van de beide 
formateurs geweest. De eerste heeft het gewicht daarvan op 2 juni aan K. 
Peereboom in het Parool aldus uiteengezet: 'Ik had natuurlijk wel enige 
ervaring, en ik heb dat de heren, toen ze bij de formatie een beetje lastig 
waren ook gezegd. Ik heb gezegd: ik ben langer fractievoorzitter geweest 
dan jullie met zijn drieën bij elkaar, dus je moet nou niet denken, dat ik 
snel geïmponeerd ben als jullie zo plechtig voor de dag komen'. 
De bewerker van de volgende uitgave van Van der Pot- enzovoorts -
zou daarmee zeker rekening moeten houden. 

Naschrift 

In het Tijdschrift voor Overheidsadministratie (no. 1216, jrg. 29, 1973) 
wijst mr. J. R. Stellinga, lid van de Raad van State, terecht op een achilles
hiel in het Nederlandse staatsbestel: het ontbreken van een ministeriële 
verantwoordelijkheid voor het doen en laten van een informateur. Polemi
serend met dr. E. van Raalte, die uitgaat van een moeilijk te effectueren 
'zedelijke' verantwoordingsplicht, merkt hij op dat er onafwendbaar een 
vacuüm in de verantwoordelijkheid optreedt. 
De regeringsverklaring van het kabinet-Den Uyl heeft de staatsraad 
'werkelijkheidshalve' in het gelijk gesteld. 'De gedachte dat een optredend 
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------------.................. ....... 
kabinet ten volle verantwoordelijkheid zou dragen voor het doen en laten 
van een formateur en de onderdelen van het optreden van een informateur 
is in de politieke werkelijkheid moeilijk vol te houden, zeker als die acti
viteiten bijna een half jaar bestrijken'. 
Staatsrechtrealisten zullen die verantwoording een redelijke uitvlucht 
vinden. Maar ook zij zullen het in hoge mate onbevredigend vinden, dat 
een aanvaarding van die situatie met een beroep op de politieke werkelijk
heid moet worden afgedwongen. De gang van zaken tijdens de informatie
Van Agt-Albeda illustreert hoe onbevredigend een dergelijke situatie kan 
zijn. De fase-Van Agt-Albeda, die zich niet eens in een al te ver verleden 
heeft afgespeeld, is - zo is aan de ingewijden bekend - belangrijkt?r 
geweest dan Den Uyl's verantwoording in de Tweede-Kamerdebatten 
heeft duidelijk gemaakt. 
In de Kamer is uit niets gebleken, hoe beslissend dat intermezzo in werke
lijkheid is geweest. Er is niets meegedeeld over de curieuze onderhandelin
gen die Burger en Ruppert - op dat moment vrij van een opdracht, 
respectievelijk nog niet belast met een opdracht - in die schemertoestand 
hebben gevoerd. Niets is bekend geworden over het feit dat zij daar als 
mandataris van hun beider achterban zijn opgetreden noch over de niet 
van belang ontblote invloed die Ruppert daarbij op de inschikkelijkheid 
van Den Uyl heeft gehad en die tot de nevenschikking van de beide 
programma's heeft geleid (Den Uyl is, na de aanvaarding van het 'werk
document' door Burger en Ruppert zelfs gedwongen geweest de uitspraak 
dat Keerpunt de boventoon had behouden in een publieke verklaring terug 
te nemen). 
Voor de staatsrechtelijk orthodox geschoolde toeschouwers is daar heel 
wat voorgevallen dat de moeite van het wéten waard is. 

Sinds de uitvinding van het spreekwoord weet men, dat de geschiedenis 
zich herhaalt. Soms gaat dat zo nauwkeurig, dat het geen toeval meer kan 
zijn. Dan moet er zoiets als een hoger vernuft in het spel zijn. Bij de 
formatie-Burger moet dat in opvallende mate (en toch is dat nergens 
gesignaleerd) het geval zijn geweest. In de Handelingen van de Tweede 
Kamer van 1956 (beraadslagingen regeringsverklaring, deel I, blz. 45 en 
86 e.v.) zijn zoveel voorvallen te vinden die zich ook in de laatste kabinets
formatie hebben voorgedaan, dat hier het vermoeden rijst aan een her
haling van het gebruik van het draaiboek-1956. Ook dan zoekt Burger 
slechts 'het gedogen' van de confessionele fracties. Ook dan weekt hij twee 
antirevolutionaire ministers voor zijn kabinet los (de manier waarop 
Burger de Leidse professor L. W. G. Scholten strikt, is identiek aan de 
manier waarop hij de a.r. Boersma tot zijn overstap aanzet). 
Ook het PvdA-programma is op een zeker moment 'onaantastbaar'. 
Burger gebruikt in 1956 de 'gemengde extra-parlementaire-parlementaire 
formule'. 
Het is alsof Burger eerst zijn dossier van 1956 heeft herlezen voordat hij 
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aan zijn laatste karwei begon en daarbij tot het inzicht is gekomen, dat er 
nog heel wat oude trucs in zijn toverdoos zaten die hij nog wel een keer 
kon gebruiken. 

In het oktobernummer vanS & D leest u onder meer over de samenwerking 
van de progressieve partijen, over wat de Beleidsnota van het PvdA-Partij
bestuur daarover zegt en een analyse van de congresreacties daarop. 
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Zojuist verschenen: 

Vervolgingsbeleid 

Een jurimetrisch onderzoek betreffende het vervolgingsbeleid van het Open
baar Ministerie inzake artikel 26 Wegenverkeerswet 

door mr. H. Franken 

De auteur heeft- en daarmee heeft hij wetenschap en praktijk een belangrij
ke dienst bewezen - voor één groep delikten, het rijden onder invloed, 
aangetoond, dat het mogelijk is hetvervolgings-en sepotbeleid aan het licht 
te brengen en te meten. Daartoe heeft hij een meetinstrumentontworpen dat 
zijn bruikbaarheid in dit onderzoek heeft bewezen. In zoverre is dit boek een 
wegwijzer; andere onderzoekers kunnen aan de hand van Frankens ervarin
gen het meetinstrument voor andere groepen van zulke vergelijkbare en 
frekwent voorkomende delikten bouwen en gebruiken. 

Frankens werk is ook nog in ander opzicht indrukwekkend. We zien hier een 
'pur sang', gevormd jurist, een rechter, in nauwe samenwerking met de 
wiskundige, statistisch-analytische methoden uit de sociale wetenschappen 
hanteren; een fraai voorbeeld van iets waarover veel wordt gepraat, maar 
waar we eigenlijk niet zo vaak iets van zien: van echte interdisciplinaire 
samenwerking. 
Het boek, tenslotte, behelst een aantal konklusies over de werkelijkheid van 
de gelijkheid of ongelijkheid van een vervolgingsbeleid, zowel naar arrondis
sement als naar sexe, beroepsgroep enzovoort, terwijl bovendien een weg 
wordt aangegeven waarlangs wetenschap en praktijk tot een grotere unifor
miteit in het beleid kunnen bijdragen. 

Vervolgingsbeleid 

Deze uitgave is een handelseditie van het proefschrift, waarop mr. Franken 
op 8 juni j.l. promoveerde. 
De prijs bedraagt (ing. 488 pag.) f 49,50 (incl. O.B. en excl. verzendkosten). 

Gouda Quint bv 
(S. GOUDA QUINT/D. BROUWER EN ZOON) 
ARNHEM, POSTBUS 1148, TEL: 085-454762 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 



P. A. de Ruiter 

Gaan de socialisten er met de kas 
vandoor? 
Laat niemand ooit nog spreken over de smalle marges van Den Uyl; 
Duiscnberg heeft ze overgenomen. Als een binnenhuisarchitect die een 
kippenhok moet aankleden, zo heeft de nieuwe minister van Financiën met 
de geringe (financiële) ruimte moeten woekeren. Of de plannen voor 1974 
van het kabinet-Den Uyl ongeschonden de parlementaire eindstreep 
halen, zullen de komende maanden moeten leren. Enige tevredenheid over 
de voor ons liggende voorstellen lijkt in ieder geval gepast, niet in de laatste 
plaats over de wijze waarop ze financieel worden verantwoord. 
Het zou onredelijk zijn van vorige kabinetten te beweren dat zij onvoldoen
de hebben geprobeerd de inflatie te bestrijden. Volstrekt gerechtvaardigd 
is het echter te stellen dat veel krachtiger dan voorheen de kosteninflatie 
wordt aangepakt. Revaluatie, scherpere prijsmaatregelen, geen verhoging 
van omzetbelasting (behalve benzine-accijns) en matiging van overheidsta
rieven tezamen roepen het beeld op van een regering die, anders dan vorige 
kabinetten, weliswaar minder alinea's in de Miljoenennota volkeuvelt over 
de gevaren van een hollende inflatie, maar er wel veel krachtiger tegen 
aangaat. 
Inflatiebestrijding is natuurlijk geen doel in zichzelf; als zij slaagt - en het 
is daarom zo belangrijk dat de regering hier zo sterk haar kaarten op heeft 
ingezet - is de sociale én financiële basis gelegd om de verschillen in macht, 
inkomens en zeggenschap terug te dringen waarover de Regeringsverkla
ring spreekt en waartoe nu nog maar slechts een eerste aanzet kon worden 
gegeven. 
Wie de moeite neemt dezer dagen de heer Wiegel te beluisteren, kan 
moeilijk anders dan geloven dat de grammofoonplaat van de VVD een 
te hoog toerental draait; er is kennelijk geen technicus om dat te corrigeren. 
Dit schrille gekraai schijnt de indruk te moeten wekken dat de socialisten 
er met de kas vandoor willen, niet dan na natuurlijk eerst die kas nog even 
te hebben gespekt door iedere hard werkende Nederlander te beroven. Als 
de heer Wiegel niet bestond, zou hij moeten worden uitgevonden. Door 
ons. leder optreden van de nieuwe oppositieleider (Nederland heeft ooit 
betere gekend, mompelen wij zachtjes) wordt gevolgd door een fikse post
bcstelling op de Tessclschadestraat: nieuwe leden. 
Geloven wc de oppositie, dan is het zoveel genoemde, maar - behalve 
aan de bittertafel - oh zo vage ondernemingsklimaat* al een tijdje ook 

,,, Sommige ondernemers spreken per abuis ook wel van ondernemersklimaat. Zo bijv. de 
stichting-Manon, die onlangs een ~overigens gcslaagde ~ hijeenkomst organiseerde over 
het thema 'Miljoenennota en ondernemcrsklimaat'. Zou dat nu Freudiaans zijn? 
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niet meer wat het zou moeten zijn. Een veroordeling van veertien jaar 
liberaal-confessioneel regeren? Door die belastingdrukstijging met 0,6% 
kan het toch niet komen; die wijkt nauwelijks af van het gemiddelde van 
de laatste jaren. Zou integendeel juist niet die krachtige impuls tot bestrij
ding van de inflatie, welke van het aangekondigde pakket plannen uitgaat, 
tot een verbetering van dat zgn. ondernemingsklimaat (wat het dan ook 
precies moge inhouden) kunnen leiden? Zijn de aangekondigde maatrege
len over het spreiden van de macht, de vermindering van inkomens
verschillen en de grondpolitiek niet uitermate geschikt om die samenleving 
dichterbij te halen, waarin inderdaad grote groepen iets kunnen herkennen 
van hun eigen verlangens naar maatschappelijke veranderingen? Kan dat 
dan ook niet de motivatie verschaffen, nodig om gezamenlijk een bijdrage 
te leveren tot de inflatiebestrijding? Draagt ook een verscherping van het 
prijzenregime, hoeveel - overigens schromelijk overdreven - praktische 
problemen die ook op de korte termijn kan opleveren, niet bij tot een 
stabieler economisch klimaat op wat langer zicht? 
De begroting 1974 heeft in rechts Nederland heel wat losgeslagen; alle 
demagogische registers worden opengetrokken. Je hoeft de Miljoenennota 
niet te hebben gelezen om te weten dat het de goede is. 
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J. van der Hoeven 

Modern koningschap 

De monarchieën, zoals die in Noord-west-Europa behouden bleven, 
onderscheiden zich in menig opzicht niet van republieken met een parle
mentair-democratische regeringsvorm, waarbij het onderscheid tussen 
staatshoofd en regeringsleider gehandhaafd bleef. Beslissingen over het te 
voeren beleid liggen zowel hier als daar niet bij het staatshoofd maar bij 
politici, die meestal daartoe zijn gelegitimeerd door staatkundige proces
sen, waarvan verkiezingen een belangrijk clement vormen. Ook het staats
hoofd kan in dat legitimatieproces een bijdrage leveren, maar of dit het 
geval is en in hoeverre, wordt niet bepaald door het al dan niet bestaan 
van het erfelijk koningschap. Bepalend hiervoor zijn veeleer andere 
constitutionele factoren -bijv. het kiesstelsel - dan wel de partijpolitieke 
structuur in het land. 

Het clement, waardoor de Europese monarchieën - waarbij de 'monar
chie' Spanje, en vorstendommen als Monaco en Liechtenstein buiten 
beschouwing blijven - zich kenmerkend van de republieken onderschei
den, is de erfelijkheid van de functie van het staatshoofd, niet diens 
politieke macht of invloed. Al de genoemde Europese monarchieën heb
ben een democratisch regeringsstelsel. In zo'n stelsel is erfelijkheid van een 
publieke functie eigenlijk een wezensvreemd clement. Het is een histo
risch-traditionele factor in het geheel. Slechts weinigen zullen waarschijn
lijk voor een nieuwe staat de monarchie als regeringsvorm aanbevelen. 
Hocwel onze grondwet wijst in de richting van de koningskeuze bij het ont
breken van een grondwettelijke troonopvolger, zullen zeer velen in ons 
land in een dergelijke situatie aan overgang naar de republiek de voorkeur 
geven. Wat immers zou men met een 'vreemd', een niet of onvoldoende 
historisch gefundeerd koningschap aanmoetcn? 
Uit dit alles volgt, dat een waardebepaling van het moderne koningschap 
alleen vruchtbaar in concreto kan geschieden. Het gaat niet om de voorde
len in abstracto van de monarchie boven de republiek, of omgekeerd. In 
de discussies die een jaar of wat geleden daarover zijn gevoerd, is dat te 
vaak uit het oog verloren. Overal, waar het koningschap behouden bleef, 
zal het moeten worden beoordeeld als element van het dáár en nu geldende 
constitutionele bestel. Dat betekent, dat het Nederlandse koningschap niet 
in de eerste plaats moet worden beschouwd als species van de monarchic
in-hct-algcmccn, maar als Nederlandse constitutionele specialiteit. Verge
lijking met, en argumentatie vanuit de situatie elders is alleen terzake 
indien en voorzover die situatie met de onze vcrgelijkbaar is. En dat is -
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ondanks ook daar bestaande belangrijke verschillen - alleen met de 
koninkrijken van Noord-west-Europa het geval. 
Nu is het opvallend, dat in die landen de politieke en sociale emancipatie 
in de twee laatste eeuwen relatief gelijkmatig is verlopen. Dat komt zeker 
niet door de monarchale regeringsvorm, want die bestond elders ook. Wel 
zou het overléven van de monarchie in die landen, en haar aanpassing aan 
nieuwe situaties, erop kunnen wijzen dat zij daar niet disfunctioneel is 
geworden. De politieke en sociale verschuivingen, die elders mede de 
monarchie ten val brachten, betrokken het koningschap hier in een om
vormingsproces zonder het te vernietigen. Kennelijk zag men tot dit laatste 
in deze landen geen politieke noodzaak, of werd die als niet zeer dringend 
ervaren. De dragers van de Kroon hebben ervan afgezien - of de kans 
niet gehad - in de politieke en sociale ontwikkeling van het land als een 
zelfstandige machtsfactor werkzaam te blijven en ontliepen daardoor de 
politieke risico's, die verbonden zijn aan het rechtstreeks uitoefenen van 
politieke macht. In plaats van de 'gratie Gods' of de 'aanspraak op de troon' 
werd de nationale constitutie de grondslag van hun positie. Van heerser 
werden zij langzamerhand ambtsdrager - zij het ambtsdrager van een bij
zonder type. Persoonlijke heerschappij van de koning is bijna per definitie 
gedoemd een conservatief of reactionair karakter te dragen. De ministerië
le verantwoordelijkheid, ernstig genomen en ook binnenskamers gehand
haafd, beschermde de monarchieën tegen een van hun ernstigste bedrei
gingen: de directe macht des konings. Het 'geheim van het Noordeindc', 
waarover hieronder meer, is in dit opzicht in ons land zeker een belangrijke 
factor geweest bij het behoud en de bevestiging van de monarchie. 

De ministeriële verantwoordelijkheid hoeft op zichzelf geenszins te bete
kenen, dat het staatshoofd, of het nu erfelijk die functie bekleedt of niet, 
geen andere dan decoratieve of representatieve taken heeft. Bekend is de 
Engelse formule, afkQmstig van Bagchot, volgens welke de koning bezit 
'thc right to bc consulted, the right to cncouragc, the right to warn'. In 
hocverre dit het feitelijk oefenen van politieke invloed betekent, hangt niet 
alleen af van de persoon van de koning, de richting van zijn belangstelling, 
zijn kennis van zaken, overtuiging, energie, geldingsdrang, maar ook van 
de ministers. Men raakt hier een specifiek kenmerk van het koningschap. 
Het biedt een fixaticpunt voor gevoelens van loyaliteit en verbondenheid 
jegens en met de drager van de Kroon. meer clan een gekozen staatshoofd 
meestal kan oproepen met betrekking tot zijn persoon. Deze situatie kan 
bijdragen tot loyaliteit jegens het democratisch staatsbestel als geheeL om
dat de koning daarvan een essentieel clement vormt. Loyaliteit jegens het 
koningshuis is dan niet te verenigen met anti-democratische strevingen. 
De geschiedenis van het fascisme in ons land demonstreert deze gang van 
zaken: begonnen als 'oranjegczind' à outrancc, bleek al spoedig dat deze 
koningsgezindheid onverenigbaar was met het Nederlandse koningschap. 
Geleidelijk keerde het fascisme zich dan ook daarvan af. Maar werd 
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daardoor tevens geheel onaanvaardbaar voor velen, die wellicht aan
vankelijk in het burgerlijk-autoritaire karakter van het belangrijkste deel 
van het Nederlandse fascisme wel wat zagen. De duidelijke houding van 
Koningin Wilhelmina in de dertiger jaren tegenover het Nederlandse 
fascisme moet hier met nadruk in herinnering worden gebracht. 
I ntusscn: gevoelens van loyaliteit en verbondenheid jegens de persoon des 
konings mogen een minister er niet toe brengen een beleid te voeren, dat 
hij eigenlijk voor minder juist houdt. Of dat in latere jaren wel eens 
gebeurd is, valt moeilijk uit te maken. De minister is nu eenmaal verant
woordelijk en mag zich niet tot zijn verdediging beroepen op koninklijke 
verlangens of suggesties. De enkele keren, dat zoiets wel gebeurde, hebben 
terecht veel kritiek opgeroepen. Het vertrouwelijk karakter van het 
vcrkeer tussen staatshoofd en regering is in de parlementaire monarchie 
van nog fundamenteler betekenis dan in de parlementaire republiek. Er 
is echter één situatie, waarin het voorgaande niet helemaal opgaat. Na de 
formatic van een nieuw kabinet ligt weliswaar de verantwoordelijkheid 
voor het als zodanig optreden bij het ministerie en niet bij de koning, maar 
het aandeel dat de koning in het formaticproces heeft gehad blijft, althans 
ten dele, niet geheim. Naarmate de adviezen, die de koning van de fractie
voorzitters ontvangt, spoediger en vollediger worden gepubliceerd, is de 
eigen bijdrage van het staatshoofd met meer waarschijnlijkheid en in een 
vroeger stadium vast te stellen. De betekenis, die de overige adviezen daar
bij hebben gehad, blijft min of meer onzeker. Vrij opvallend was het voorts 
tijdens de formatieperiode in I 967, dat mr. Biesheuvel, op weg gegaan naar 
Soestdijk om zijn formatie-opdracht terug te geven, daarvandaan terug
keerde met de opdracht zijn taak voort te zetten. De beslissingen van de 
koningin tijdens de formatic 1972/73 zijn ook maar ten dele met de bekend 
geworden adviezen in overeenstemming te brengen. Dat alles laat natuur
lijk onverlet, dat de politieke verantwoordelijkheid voor informaties en 
formatics (of pogingen daartoe) niet bij het staatshoofd, maar bij de 
betrokken politici ligt, ook al kan de verantwoording - met name voor 
een mislukte formatic - niet altijd in het parlement worden afgelegd. Maar 
dat neemt niet weg, dat het aandeel van de koning in de formatie niet alleen 
in feite bestaat --- dat was ook vroeger het geval -maar ook dat dit, althans 
ten dele, vrij duidelijk naar buiten blijkt. Het is deze laatste, vrij ,recente, 
ontwikkeling, die wel eens tot een moeilijke situatie zou kunnen leiden. 
Het aandeel van het staatshoofd in de formatie zal belangrijker zijn, 
naarmate de oplossing van de kabinetscrisis minder voor de hand ligt. 
Daarbij neemt de kans op kritiek toe. Kritiek, die dan waarschijnlijk niet 
in het parlement, maar wel in de pers tot uitdrukking zal komen en die 
van een typisch politieke, zelfs van partijpolitieke, aard kan zijn. Dit is 
mede een reden, ernaar te streven een stelsel te ontwikkelen. waarbij zo
veel mogelijk wordt bevorderd, dat de kabinetsformatie direct aansluit op 
de verkiezingsuitslag. 
In de Nederlandse staatsrechtelijke literatuur bestaat een klassieke theorie 
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------------.................. ..... 
over de vcrhouding tussen koning en ministers. Zij houdt in, dat de koning 
bij een conflict tussen hem en zijn ministerie dat ministerie kan ontslaan, 
indien hij anderen bereid vindt de taak over te nemen. Volgens deze 
gedachtengang kan de koning, als hij het beleid van een ministerie ver
werpelijk acht, maar zijn bezwaren en waarschuwingen niet tot herziening 
van dat beleid hebben geleid, zijn medewerking weigeren en een daarop
volgende ontslagaanvrage inwilligen, wanneer hij weet een ander kabinet 
in de plaats van het heengaande te kunnen stellen .1 Zulk een nieuw kabinet 
is dan uiteraard tegenover het parlement zélf verantwoordelijk voor zijn 
optreden. Een dergelijk geval heeft zich voorgedaan bij de val van het 
eerste kabinet-Thorbecke in 1853 en ook later is de invloed van Willem 
111 op kabinetswisselingen soms groot geweest. 
Het komt mij voor, dat deze theorie voor ons huidig staatsrecht niet opgaat. 
Zij gaat uit van de veronderstelling, dat in een dergelijk geval zou zijn 
voldaan aan de eis van ministeriële verantwoordelijkheid zoals deze in het 
parlement wordt gerealiseerd, wanneer de nieuw optredende regering 
slechts over zichzelf en haar beleidsvoornemens zou spreken en niet over 
het ingrijpen van de koning als oorzaak van haar optreden. De politieke 
rol des konings zou in zo'n geval echter onvermijdelijk inzet van het debat 
worden, ondanks zijn grondwettelijke onschendbaarheid. Zolang het 
bestel normaal functioneert, mag het niet zo ver komen. Het beleid wordt 
uiteindelijk bepaald door wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt en 
dat is de minister, c.q. de ministerraad. 
Tot zover is overigens dit probleem als tamelijk theoretisch te beschouwen. 
Misschien zal de minister 'de volle invloed ondergaan van het feit, dat het 
van het zijne afwijkend oordeel afkomstig is van iemand, die de verheven 
positie van een koning innecmt'2 , zeker echter mag men aannemen, dat 
de koning ten volle zal beseffen, dat niet hij, maar de minister de verant
woordelijkheid draagt voor het te voeren beleid. Anders wordt de zaak 
echter, wanneer het bestel niet meer normaal zou functioneren, hetzij door 
een ongrondwettige machtsgreep der ministers, hetzij door oorzaken van 
buitenaf. Men mag in zulk een situatie de persoon des konings - en dat 
zou evenzeer gelden voor een gekozen president - het recht en zelfs de 
plicht niet ontzeggen te handelen in overeenstemming met de op de 
grondwet afgelegde eed, en de grondwet omvat meer dan artikel 55 alléén. 
In zulke buitengewone (nood)situaties zal het staatshoofd mede persoon
lijke verantwoordelijkheid dragen voor behoud of herstel van de democra
tische orde en naar die verantwoordelijkheid moeten handelen. 
Dit brengt ons tot de vaak gehoorde formulering, dat de koning 'boven 
de partijen' staat. Voorzover men daarmee wil zeggen, dat de koning in 
zijn publieke uitingen en in zijn beleid (bijv. bij kabinetsformaties) zich niet 
door persoonlijke voorkeur voor een bepaalde politieke partij mag laten 
leiden, is daartegen niet veel in te brengen. Maar het maakt van de koning 
geen robot. Men kan moeilijk voorbijgaan aan het feit, dat ook de koning 
weet, dat er politieke partijen zijn, en welke, en dat hij een oordcel heeft 
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over hun plaats in, en betekenis voor, het staatkundig leven. Het zal bijv. 
op de beslissingen van het staatshoofd tijdens een formatie mede invloed 
hebhen en moeten hebben, of daarbij een anti-democratische partij, of een 
partij die redelijke kwaliteit mist, betrokken is of niet, al was het alleen 
maar om te kunnen komen tot een juiste afweging van de waarde der ont
vangen adviezen. Tenslotte maakt niemand in Nederland zoveel kabinets
formaties van nabij mee als de koning. 
Soms komt men de mening tegen, dat de koning eigenlijk naar buiten toe 
van geen enkele mening mag blijk geven, met uitzondering misschien van 
algemene opvattingen op godsdienstig gebied. Het 'boven de partijen 
staan' heeft dan niet zozeer betrekking op de persoonlijke opvattingen van 
het staatshoofd, maar verbiedt naar buiten daaraan uiting te geven. Voor 
de naaste familie van de koning geldt dan hetzelfde, zij het in verminderde 
mate. Het komt mij voor, dat een algemene regel hier moeilijk valt te ge
ven, anders dan dat het publieke optreden van het staatshoofd in zijn 
algemeenheid een bijdrage dient te zijn tot het goed functioneren van het 
bestel. Dat is een eis, die trouwens geldt voor allen, die een belangrijke 
publieke functie bekleden. Voor een staatshoofd, dat niet tevens politiek 
leider van zijn land is, zal dat als regel wel inhouden, dat niet naar buiten 
blijkt van stellingname in controversiële aangelegenheden van enige 
betekenis zonder voorafgaand ministerieel fiat. Maar al te preuts moet men 
daarin toch niet zijn. Dat ook de koning en zij die tot zijn naaste omgeving 
bchoren een bepaalde persoonlijkheid bezitten, dat hun karakter een 
bepaald profiel vertoont, kan toch geen geheim zijn en hoeft niet te worden 
verdoezeld. Integendeel: door de veel indringender dan vroeger werkende 
publiciteitsmedia is ook het grote publiek zich veel meer bewust geworden 
van de betekenis van de 'persoonlijkheid', óók in de 'functionaris'. Het 
beeld van de altijd minzame, vriendelijke, opinieloze vorst(in) zal thans 
gemakkelijker dan voorheen leiden tot de indruk van een onbeduidende 
persoonlijkheid. Dat is niet alleen onrechtvaardig tegenover de vorst, om
dat het beeld op zijn minst onvolledig is, maar benadeelt ook de vervulling 
van diens taak. 
Op twee punten zie ik thans in ons staatsbestel een functie van de bestaande 
monarchie, die niet, althans niet gemakkelijk, door het stelsel van een 
gekozen staatshoofd zou kunnen worden overgenomen. Het eerste noem
de ik reeds het fungeren als fixatiepunt voor - vaak emotioneel en ir
rationeel bepaalde - gevoelens van loyaliteit en verbondenheid binnen het 
kader van een democratisch bestel. Het tweede is het voorkómen van 
politieke strijd over de verkiezing van een staatshoofd, die in ons land een 
extra-moeilijk netelig probleem aan de politiek zou toevoegen. 
Om zijn functie goed en duurzaam te blijven vervullen, moet het koning
schap zich ook naar buiten als een weliswaar historisch gefundeerde, maar 
toch eigentijdse instelling voordoen. In de eerste plaats moet daartoe het 
menselijke beeld van het staatshoofd en zijn familie worden genormali
seerd. In de tweede plaats moet de presentatie van het koningschap zoveel 
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mogelijk worden ontdaan van folkloristische elementen, die aan zijn 
actualiteitswaarde zouden kunnen doen twijfelen. En in de derde plaats 
dient in grondwet en wetgeving een realistischer terminologie te worden 
gebruikt dan die welke dateert uit het begin van de I 9e eeuw en die nog 
steeds van 'koning' spreekt, als 'koning en minister(s)' wordt bedoeld, met 
het zwaartepunt hij de minister(s). De voorstellen van de commissie-Cals/ 
Donncr op dit punt kunnen een stap in de goede richting zijn. Tenslotte: 
laat men overwegen, daar, waar bemoeiing van het staatshoofd met 
bestuurshandelingen een pure formaliteit is geworden, of en in hoeverre 
vereenvoudiging mogelijk is. De overgrote meerderheid der 'koninklijke' 
onderscheidingen is resultaat van departementale werkzaamheid. Hoogle
raarsbenoemingen hebhen hun oorsprong in faculteit en universiteits
hestuur en passeren tenslotte de zeef van het departement. Dat zou heel 
wel kunnen resulteren in een realistischer structuur van het benoemings
besluit dan het huidige KB. De hoogleraren, die aan het slot van hun 
inaugurele oratie 'eerbiedig dank brengen aan H.M. de Koningin' voor hun 
benoeming vervullen daarmee een folkloristische rite, vrij onschuldig op 
zichzelf, maar toch een klein symptoom van de onwezenlijke plaats, die 
het koningschap in veler bewustzijn inneemt. Een hoogleraarsbenoeming 
is geen gunst, mag dat zelfs niet zijn en is zeker geen gunst van het staats
hoofd. Maar terwijl de grote meerderheid der mensen zich wel ervan 
bewust zal zijn, dat gunsten in eigenlijke zin door de overheid niet mogen 
worden verleend, wordt de idee van 'gunstbetoon' dikwijls juist aan het 
koningschap verbonden. Dat is ook voor het koningschap niet goed. Wil 
het zijn, in ons hestel nog steeds wezenlijke, functie met vrucht blijven ver
vullen, dan moet het worden ontdaan van mystificatie en mythologie. Al
leen een juist inzicht in de werkelijke functie van het koningschap is een 
waarborg voor een juiste waardering van de grote betekenis, die het in ons 
democratisch hestel nog altijd heeft. 
Dit leidt tot een laatste opmerking. Historisch gaat de kroon over door 
'erfopvolging', d.w.z. door de dood van de koning. 'Afstand' van de troon, 
anders dan om politieke redenen, kwam in het verleden zeer zelden voor. 
Wie koning werd, bleef dat tot aan zijn dood, hoe oud hij ook mocht 
worden. In de huidige samenleving kan dat nauwelijks als een aanvaard
haar systeem worden beschouwd. Het moderne koningschap als functie in 
een democratisch bestel - en niet meer als persoonlijke rechtsaanspraak 
- verdraagt zich zeer wel met een overgang van de kroon op een opvolger 
hij het leven van de koning. Het voorbeeld, door Koningin Wilhelmina in 
194R gegeven, vcrdient in zoverre navolging, dat het als een normaal en 
te respecteren besluit van een drager van de kroon zal moeten worden 
beschouwd, als hij, op oudere leeftijd, hesluit om evenzeer als ieder ander 
zijn functie over te dragen aan een jongere. 
Overziet men de recente geschiedenis van het Nederlandse koningschap, 
dan blijkt, dat het evenzeer in een periode van evolutie verkeert als andere 
elementen van ons staatsbestel. Een voorbeeld vormt de gewijzigde finan-
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ciële positie van het koninklijk huis, waarbij een belangrijk deel der uitga
ven tot rechtstreekse rijksuitgaven is gemaakt en als zodanig 'gefunctionali
seerd'. De grotere vrijheid van bewegen en zich uiten van leden van het 
koninklijk huis is een ander symptoom. Dat pakt soms meer, soms minder 
gunstig uit, maar een zekere tolerantie past hier ook de publieke opinie. 
Voltooid is de ontwikkeling naar een modern koningschap nog niet. Dat 
ligt voor een belangrijk deel aan de mythevorming rond het koningshuis, 
waardoor zijn geschiedenis, zijn taak en de menselijke kwaliteiten van hen 
die ertoe behoren of hebben behoord een vertekening ondergaan. 'Het 
sprookje van de gouden koets' - en andere sprookjes van dezelfde strek
king - bevorderen een naïeve kijk op het koningschap, die volledig on
houdbaar is en gemakkelijk omslaat in spot en geringschatting. Modern 
koningschap is een belangrijke en moeilijke functie -geen sprookje. Maar 
moet dan ook niet als sprookje worden gepresenteerd. Er is in laatste 
instantie maar één rechtvaardiging voor het handhaven van de monarchie, 
hier en nu. Dat is haar wezenlijke betekenis voor ons staatsbestel. Ik meen, 
dat verandering geen verbetering maar verslechtering zou zijn. De monar
chie heeft er recht op, en ons bestel is ermee gediend, dat zij wordt 
beoordeeld en behandeld naar de taak en functie die zij ten dienste van 
ons democratisch bestel kan vervullen. 

I. Van der Pot-Donner, Handboek. 'Je dr., p. 2k2, zegt dat 'in de regel" het oordeel van de 
minister zal overwegen, doch dat de koning zich niet naar hem behoeft te voegen. P.W. 
Kamphuisen, Koning en Minister, 1935, geeft zelfs een aantal gevallen aan, waarin naar 
zijn mening rechtens het oordcel van de koning moet prevaleren. 

" Van der Pot-Donncr. t.a.p. 
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H. Drion 

Een parlementaire enquête over 
discriminatie van de vrouw? 

Het zal een jaar of zeven geleden zijn geweest, dat in een gezelschap van 
min of meer vooraanstaande leden van de PvdA, voor het merendeel 
bestaande uit academici, een van de aanwezigen de stelling poneerde dat 
discriminatic van de vrouw in de Nederlandse samenleving een actueel 
probleem was, dat de aandacht van de partij verdiende. De reactie op deze 
stelling was er een van wat gegeneerde verbazing, verbazing dat hier sprake 
zou zijn van een wezenlijk probleem. Een dergelijke reactie binnen een 
overigens niet conservatief gezelschap lijkt in 1973 niet goed meer denk
baar. Ik acht me dan ook ontslagen van de plicht om de lezers van dit 
tijdschrift ervan te overtuigen dat er op vele punten in onze samenleving 
een duidelijke discriminatie tussen mannen en vrouwen bestaat, en zal me 
in dit stukje beperken tot de vraag of er behoefte bestaat aan een parlemen
taire enquête over dit onderwerp. 
Laat ik maar meteen zeggen dat ik die behoefte inderdaad aanwezig acht 
en dat ik er al veel eerder over had willen schrijven maar dit telkens heb 
uitgesteld, tot een opmerking van TesselPollmannin een uitstekend inter
view van Lady Seear (Vrij Nederland van 2 juni jl.) mij eindelijk aan het 
schrijven heeft gezet. 
Dit interview ging over de door Lady Seear in het House of Lords ingedien
de Anti-discrimi nation Billen over de parlementaire enquête die ter zake 
van dit wetsontwerp is gehouden, waarbij een schat van belangrijke gege
vens over de discriminatie van vrouwen in dienstbetrekking, in organisaties 
en in het onderwijs is verzameld. Tessel Pollmann merkt hierbij terecht 
op dat 'men eens te meer moet betreuren dat Nederlandse parlementariërs 
uit ik weet niet welke schaapachtigheid hardnekkig van hun recht tot en
quête afzien, zelfs als het gaat om grote zaken'. 
Inderdaad kan men niet zeggen dat van het recht van enquête veel gebruik 
wordt gemaakt door de Kamers van ons parlement. In de vorige eeuw is 
dat anders geweest: 8 parlementaire enquêtes tussen 1850 en 1900 tegeno
ver 1 in deze eeuw. De belangrijkste enquête van de vorige eeuw was die 
van 1886/1887 omtrent de toestand van fabrieken en werkplaatsen, een en
quête die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de ar
beidswetgeving. De grote enquête van deze eeuw was natuurlijk de parle
mentaire enquête over het regeringsbeleid 1940/1945, een enquête die 
negen jaar in beslag heeft genomen. Maar de enquête van 1886/1887 komt 
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in karakter meer overeen met wat die inzake de discriminatie van de vrouw 
zou kunnen zijn: een onderzoek door het parlement in verband met de uit
voering van zijn wetgevende taak. 
Artikel I 05 van de Grondwet kent aan beide Kamers van de Staten
Generaal. zowel ieder afzonderlijk als in verenigde vergadering, het recht 
van onderzoek (enquête) toe, te regelen door de wet. De wet waarbij die 
regeling heeft plaatsgevonden. is de Enquêtewet van 1R50. Zij heeft het 
enquêterecht van tanden voorzien door alle Nederlanders en alle in Neder
land verblijvende personen te verplichten, aan een oproep van een parle
mentaire enquêtecommissie, om als getuige te worden gehoord, te vol
doen. De commissic kan het getuigenverhoor onder ede doen plaats
vinden. De artikelen I Cl tot 20 van de wet bevatten enige uitzonderingen 
op deze gctuigcplicht. Zo kan niemand genoodzaakt worden als getuige 
of deskundige 'de geheimen van enig handwerk, bedrijf of nering bloot te 
leggen. die door hem of de zijnen worden uitgeoefend, noch andere soort
gelijke belangen te openbaren' (art. U~). De artikelen 19 en 20 beschermen 
het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht met betrekking tot niet 
openbare beraadslagingen van colleges. Op grond van art. 20, lid 2, kunnen 
burgerlijke ambtenaren en militairen zich verschonen, indien de verlangde 
openbaarmaking door hen zelf of hun meerdere in strijd wordt geoordeeld 
met het belang van de Staat (maar de Kamer kan dan van de minister 
onder wie de ambtenaar ressorteert de bevestiging verlangen van de 
gegrondheid van het beroep op verschoning). Geen van deze beperkingen 
van de getuigeplicht kunnen een praktische belemmering opleveren voor 
het houden van een parlementair onderzoek als hier bedoeld. 
Het in artikel 105 van de Grondwet erkende en in de Enquêtewet uit
gewerkte enquêterecht van het parlement is niet beperkt, wat betreft het 
voorwerp van onderzoek, al zal het onderzoek met de functies van het 
parlcment vcrband moeten houden. Hoewel in de praktijk de meeste en
quêtes vcrhand hielden met de parlementaire controle van het regerings
beleid, kan er geen twijfel over bestaan dat een parlementaire enquête over 
de in onze samenleving bestaande vormen van discriminatie op de grond
slag van sekse met het oog op de mogelijkheid van wetgeving tot bestrijding 
van zulke discriminatic volledig binnen het enquêterecht van het parlement 
valt. Anders dan meestal het geval is bij een enquête ter zake van enig 
rcgcringsbclcid, zou in een Kamerbesluit tot het houden van een enquête, 
als hier voorgesteld, op geen enkele manier een daad van wantrouwen 
tegen de regering behoeven te worden gezien. 
De vraag waar het om gaat. is dus of een parlementaire enquête over in 
onze samenleving voorkomende vormen van discriminatic tussen mannen 
en vrouwen wenselijk is, en zo ja wat dan het veld van onderzoek zou 
moeten zijn. Ik merk hierbij nog op dat het voor het houden van zo een 
enquête geen voorwaarde is, dat het onderzoek plaatsvindt met het oog 
op de wenselijkheid van wetgeving. En zeker kan een parlementaire en-
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quête de strekking hebben te onderzoeken óf er aanleiding bestaat tot in
voering van wetgeving. 
De wenselijkheid van een parlementaire enquête als hier voorgesteld zou 
men op uiteenlopende manieren kunnen bestrijden: 
1. discriminatie op het stuk van de sekse is een natuurlijke zaak en moet 

niet bestreden worden; 
2. er bestaat in Nederland geen zodanige discriminatie; 
3. we weten al voldoende af van deze discriminatie, en ook weten we in 

welke vormen en in welke mate zij zich in Nederland voordoet. 
Het lijkt me voor de lezers van dit tijdschrift anno 1973 niet nodig uitvoerig 
in te gaan op de bestrijdingen onder I en 2. Niettemin wil ik nog iets op
merken over de eerste tegenwerping. In de strijd voor de emancipatie van 
de vrouw plegen twee thema's door elkaar te lopen. In de eerste plaats het 
thema dat buiten de evidente fysieke verschillen de meeste beweerde 
'typische' verschillen tussen mannen en vrouwen niet van nature gegeven 
zijn, maar door opvoeding en cultuur zijn bepaald. Het tweede thema dat 
ik op het oog heb, is dat een man of een vrouw niet door de maatschappij 
in zijn of haar individuele keuzen beperkt dient te worden op grond van 
eigenschappen (of gebrek aan eigenschappen) die voor zijn of haar sekse 
karakteristiek zouden zijn. Ook al zou het- om een voorbeeld te noemen 
- zo zijn dat het percentage mannen met aanleg voor de wiskunde veel 
hoger zou liggen dan dat van de vrouwen, dan is dat geen reden om die 
meisjes die voor wiskunde wel aanleg hebben van deze richting af te 
houden. 
Of om een voorbeeld te ontlenen aan de door het Engelse House of Com
mons gehouden enquête: toen aan een ambtenaar van de Home Office 
werd gevraagd of vrouwen als brandweerlieden kunnen worden aangeno
men, was het antwoord: 'We menen dat de brandweerdienst een ge
vaarlijke en riskante baan is en niet geschikt voor vrouwen. Ik denk dat 
de meeste mensen het daarmee eens zijn'. Hierop kwam als reactie uit de 
commissie: 'Waar het om gaat, is dat de meeste mensen waarschijnlijk 
zouden zeggen dat vrouwen dit soort werk niet willen en dat het voor de 
meerderheid van de vrouwen niet geschikt is, maar er kunnen sommige 
vrouwen zijn die het wél willen. Wat ons bezighoudt is dat deze vrouwen 
momenteel als een gevolg van een departementale praktijk ervan uit
gesloten zijn'. In een strijd tegen discriminatie op het stuk van de sekse 
is het tweede thema principieel belangrijker dan het eerste. 
Terwijl niemand vermoedelijk de wenselijkheid van een parlementaire en
quête zal willen bestrijden met het argument dat in Nederland discriminatie 
niet voorkomt, lijkt het me niet onmogelijk dat er nog verstandige mensen 
rondlopen die menen dat we hierover al voldoende zijn ingelicht. Ik ben 
overtuigd dat zij zich daarin dan vergissen. Daar komt nog bij dat het er 
niet alleen om gaat, de verspreiding van discriminatore praktijken te ken
nen. Nauwelijks minder belangrijk is het om uit te vinden, wat de argumen-
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ten zijn die voor de verschillende vormen van voorkomende discriminatie 
worden aangevoerd en op welke bezwaren men aanneemt dat beëindiging 
van dergelijke discriminatie zou stuiten. Tenslotte: zelfs als de door een 
enquête bijeengebrachte feiten weinig nieuws zouden bevatten (wat me 
zou verbazen), kan een zodanig onderzoek een belangrijke opvoedende 
betekenis hebben. Voor mij is dit een niet te verwaarlozen aspect van de 
voorgcstelde parlementaire enquête. Juist door de vooroordelen die er 
bestaan over wat wel of niet 'geschikt' voor vrouwen is (of voor mannen), 
zullen velen die zich aan discriminatie schuldig maken zich daarvan niet 
bewust zijn en pas door erover aan de tand te worden gevoeld gaan beseffen 
dat, wat zij als natuurlijk en vanzelfsprekend beschouwden, dit helemaal 
niet zo behoeft te zijn. 

De proccdure voor de uitoefening van het parlementaire enquêterecht is 
uitgewerkt in de Reglcmenten van Orde van de Tweede en Eerste Kamer. 
Het voorstel tot het instellen van een onderzoek kan door een of meer 
leden schriftelijk worden ingediend. Het moet een nauwkeurige omschrij
ving bevatten van het onderwerp van het onderzoek en, zo mogelijk (een 
mogelijkheid die zich in ons geval niet voordoet) de namen van getuigen 
en deskundigen die gehoord zullen worden. 
Hoc zal men het onderwerp van ons onderzoek moeten omschrijven? Hoe 
ruim zal het terrein van de enquête moeten worden uitgezet? In de eerste 
plaats zal het onderzoek zich natuurlijk moeten richten op het voorkomen 
van discriminatie tussen mannen en vrouwen in bedrijven en overheids
diensten en bij de uitoefening van vrije beroepen, alles zo ruim mogelijk. 
Daarhij zullen, zoals al opgemerkt, ook de tegen opheffing van discrimina
tic aangevoerde argumenten op hun merites moeten worden onderzocht. 
Bij dit onderzoek zal vanzelf ook naar voren komen, wat er al wél door 
het bedrijfsleven en de overheid is gedaan ter bevordering van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen, en hoeveel succes zulke maatregelen 
hebhen gehad. In dit vcrband zal de enquête zich ook moeten uitstrekken 
tot de door bedrijf en overheid al of niet geboden gelegenheid van parttime 
werk voor gehuwden, omdat praktisch gezien alleen door uitbreiding van 
deze mogelijkheden en aanvaarding ervan als normaal, de gehuwde vrouw 
een redelijke kans kan krijgen tot arbeid buiten het gezin. Natuurlijk moet 
ook worden onderzocht, wat er op het punt van crèches wel of nog niet 
wordt gedaan, met alles wat daaraan vastzit. 
Zal de enquête zich ook moeten uitstrekken tot het probleem van discrimi
natic in onderwijs en opvoeding? Dit lijkt alleen al dáárom aan te bevelen, 
omdat de slechtere kansen van vrouwen in bedrijven of overheidsdiensten 
niet los gezien kunnen worden van de bij de keuze en inrichting van het 
onderwijs en de opleiding van meisjes bestaande vooroordelen. 
V norshands ben ik geneigd het terrein van onderzoek tot deze twee 
gebieden te beperken. Dat wil niet zeggen dat een eventuele wet ter 
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bestrijding van discriminatie zich noodzakelijk ook tot deze terreinen zou 
moeten beperken. Maar een parlementaire enquête waarbij het veld van 
onderzoek te ruim wordt uitgezet, loopt het risico in het werk te verdrin
ken. 

Ik heb in het voorgaande drie manieren genoemd, waarop de wenselijkheid 
van de door mij beoogde parlementaire enquête zou kunnen worden 
bestreden. Men kan nog aan een vierde wijze van bestrijding denken, die 
zich niet zou richten tegen de wenselijkheid van een onderzoek, maar tegen 
de gedachte, dit onderzoek aan een parlementaire enquêtecommissic toe 
te vertrouwen. Dit is immers niet de enige mogelijkheid voor het uitvoeren 
van een onderzoek. Enige malen zijn in het vcrleden enquêtes opgedragen 
aan daartoe bij speciale wetten in het leven geroepen staatscommissies. Dit 
is ook wel als verklaring genoemd voor de afgenomen belangstelling voor 
de parlementaire enquête in deze eeuw. 1 Een voordcel van een onderzoek 
door een in te stellen staatscommissie is dat de commissie dan niet ( uitslui
tend) uit kamerleden behoeft te zijn samengesteld. Dat is namelijk, naar 
men mag aannemen, wél het geval bij de parlementaire enquête, al zegt 
de Enquêtewet hier weinig of niets over, evenmin als de reglementen van 
orde van de Kamers. 2 

Een bezwaar tegen de weg van de 'staatscommissie' is natuurlijk, dat hier
voor een speciale wet is vereist, indien men tenminste de commissic een 
even sterke positie wil geven als die van een parlementaire enquêtecom
missic onder de Enquêtewet (gctuigeplicht). Waar een wettelijke regeling 
klaar ligt, kan men die ook beter gebruiken. Het zou goed zijn als het 
parlement, door in dit geval het onderzoek aan zich te trekken, er blijk 
van zou geven de discriminatie van de vrouw als een van de belangrijke 
problemen van onze samenleving te zien. Goed voor de zaak van de eman
cipatie en goed voor onze parlementaire democratie. 

I. Kranenburg. Staatsrecht /(1947), p. 34il, noemt als voorbeelden: de enquête ter zake van 
de sociale wetgeving (wet van IR90, Stb. no. I) en de crisis-enquête voorzien bij de wet 
van 191R (Stb. no. 559). Naast deze mogelijkheid van een staatscommissic bestaat er dan 
nog die van een onderzoekcommissie uit de Kamers buiten de Enquêtewet om, zoals bijv. 
de commissie-Koersen n.a.v. de 'hclmenaffaire' van 195R. Maar het bewandelen van die 
weg heeft alleen zin als aan de in de Enquêtewet geregelde getuigeplicht geen behoefte 
bestaat. 

2. De enige wetsbepaling waar deze eis misschien uitgehaald zou kunnen worden, is voorzo
ver ik kan zien, art. 2, lid 2 van de Enquêtewet, waar gesproken wordt van "de namen 
der leden, die tot een commissie van onderzoek zijn benoemd'. 'Leden' lijkt hier te doelen 
op de leden van de Staten-Generaal, niet op de leden van de commissie. Vermoedelijk 
heeft men het als vanzelfsprekend beschouwd, dat net als andere door de Karners ingestel
de commissies ook de enquêtecommissies commissies uit de Kamers zijn. Maar dit beperkt 
de Kamers natuurlijk niet in hun bevoegdheid om, als zij daar behoefte aan voelen, aan 
een enquêtecommissie (onbetaalde) adviseurs van buiten de Kamer toe te voegen. 
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De samenwerking van progressieve 
partijen* 

Een stukje geschiedenis 

Voor de politieke ontwikkelingen in ons land is de periode rondom 1966 
(Nieuw Links, christen-radicalen, 0'66, Provo, ontstaan en Val van het 
kahinct Cals/Vondcling) van grote betekenis geweest. 
De stroomversnelling die hiervan het gevolg was, verscherpte enerzijds 
tegenstellingen tussen een aantal partijen en versterkte anderzijds de wil 
tot samenwerking van geestverwante groepen. 
In april 1967 hracht een door het partijbestuur ingestelde werkgroep 
vcrslag uit over de wenselijke herziening van het parlementaire stelsel in 
het rapport 'Een stem die telt'. Tijdens het november-congres van dat
zelfde jaar stond de inhoud van het rapport ter discussie. 
Er werden twee resoluties aangenomen. Eén uitspraak had voornamelijk 
hetrekking op de noodzakelijke staatkundige vernieuwingen, een tweede 
resolutie richtte zich meer op het politiek bestel en de partijverhoudingen 
in ons land. 
Wc herinneren aan een aantal overwegingen: 
- de hestaande partijen en partij-indeling geven onvoldoende uitdrukking 

aan de wezenlijke politieke tegenstellingen, 
- vernieuwing van het staatkundig bestel vergt de totstandkoming van een 

progressieve concentratie, 
-- een dergelijke concentratie is evenzeer geboden ter wille van een 

vcrsterking van de vooruitstrevende krachten als van een hervorming 
van de partijstructuur in ons land. 

Het verlangen richtte zich op een nieuw politiek systeem, dat gekenmerkt 
wordt door een duidelijke contrastwerking tussen alternatieve regerings
comhinatics hinnen het parlement, die samenhangen met de tegenstel
lingen in de opvattingen over de grote politieke vragen. 
Het congres sprak zich verder uit voor een vernieuwing van de partijver
houdingen 'voorshands door de totstandkoming van politieke concentra
tics die ieder voor zich tot overeenstemming komen over een regeringspro
gram en eventueel kandidatenlijsten en op basis hiervan de verkiezingen 
ingaan·. Sindsdien heeft het begrip stembusakkoord burgerrecht verkre
gen. 

Het partijbestuur kreeg o.a. als opdracht mee op basis van het toenmalige 
programma in overleg te treden met daarvoor in aanmerking komende 
groeperingen en stromingen om voor de daarop volgende verkiezingen tot 
een progressieve concentratic te geraken en voorstellen omtrent een 
nauwer samengaan van partijen respectievelijk vorming van een nieuwe 
partij. waarhij de PvdA betrokken is, tijdig aan het congres voor te leggen. 
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Progressief akkoord 

Op 15 augustus 1968 richtte het p.b. zich schriftelijk tot de besturen van 
0'66 en PSP en de PPR, die inmiddels was opgericht, met het verzoek deel 
te nemen aan een gezamenlijk gesprek over de mogelijkheden van een 
progressieve concentratie. 
De PPR reageerde snel en positief, met een verwijzing naar het nood
zakelijke proces 'van onderop'. Voor de PSP gold hetzelfde. 
Het 0'66-antwoord kwam (na een congres) op 28 oktober. Men voelde 
bij 0'66 voorshands niet voor gesprekken aan de top, die eerder verstar
rend dan openbrekend zouden werken. 
Het zou 1969 worden voordat PvdA, PPR en PSP met elkaar aan tafel 
zaten. Op 10 januari was het zover. 0'66 weigerde ook als waarnemer bij 
deze bespreking aanwezig te zijn, omdat ze niet de indruk wilde wekken 
'bij een als bedisseling ervaren oude methode' betrokken te zijn. Het 
overleg tussen de drie andere partijen verliep succe!ivol. Men wilde de 
totstandkoming van een Werkgroep Progressief Akkoord (PAK) be
vorderen, waarin ook progressieve niet-partijleden van de partijen betrok
ken konden worden. Er werd gevraagd kernpunten voor een politiek beleid 
te formuleren en de techniek van een eventueel stembusakkoord te bezien. 
Daags daarop werd de partijraad van de PvdA verslag gedaan van het 
resultaat. Het beleid werd goedgekeurd. 
Intussen werd ook het overleg in de partij geopend over een gemeenschap
pelijke gedragslijn t.o.v. de vormgeving van de progressieve samenwerking 
op afdelings- en federatieniveau. Basis van dit overleg was een nota van 
het partijbestuur. Er wordt o.a. in geadviseerd bij de contacten ook mensen 
van D'66 en radicalen uit de AR en eventueel uit andere confessionele 
partijen in de samenwerking te betrekken. Tevens werd de wens geuit om 
mogelijke akkoorden voor de raads- en Staten-verkiezingen van 1970 af 
te stemmen op de stand in het landelijk overleg van juli. Tot slot werd een 
aantal samenwerkingsvormen aangegeven variërend van een soort niet
aanvalsverdrag tot een gezamenlijke lijst. 
In juni 1969 bleken er bij de PSP n.a.v. enkele Kamerdebatten (Maagden
huis en Nederlandse Antillen) twijfels gegroeid te zijn over de mogelijkheid 
in een aantal fundamentele vraagstukken tot overeenstemming te komen. 
Twijfel was er ook over de vraag of de PAK-werkgroepen tijdig met hun 
werkstukken klaar zouden zijn. 
Die vrees bestond niet ten onrechte. Pas op 23 april 1970 verscheen onder 
het motto PAK MEE het rapport van de Landelijke Werkgroep PAK. Het 
rapport viel niet zo goed bij het partijbestuur. De bezwaren kwamen hierop 
neer: Men constateerde in de ideeën meer oorspronkelijkheid dan samen
hang. Bij de voorgestelde PAK-organisatie zag men de bevoegdheden van 
het PvdA-congres t.a.v. stembusakkoorden aangetast, evenals die van on
ze leden, vooral na de pas gedecentraliseerde kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer. Verder werd erop gewezen dat er in het rapport geen of 
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onvoldoende aandacht was geschonken aan onderwerpen als ruimtelijke 
ordening, woningbouw, controle op de economische macht, onderwijs- en 
cultuurpolitiek en vredespolitiek. 
Ook al verzekerde het partijbestuur dat men bleef kiezen voor een politiek 
van vernieuwing en doorbreking van de bestaande partijpolitieke struc
tuur, ook al was er waardering voor het nuttig spit- en graafwerk van de 
PAK-werkgroep, het zal duidelijk zijn dat na deze gebeurtenissen de PAK
motor niet in de versnelling ging. 
De PSP die intussen op zijn congres van oktober 1969 had afgezien van 
zijn pogingen om tot een landelijke concentratie te komen, reageerde ook 
enigszins gereserveerd op PAK MEE. Men vond vooral de samenwerking 
tussen leden van verschillende partijen bij acties aan de basis van werkelijk 
politiek belang. 
Overigens bleek op vele plaatsen, zowel op provinciaal, als op gemeentelijk 
niveau, de PSP wel betrokken te zijn bij allerlei samenwerkingsgesprek
ken. 
Op 18 maart 1970 en 3 juni 1970 vonden verkiezingen resp. voor provinciale 
staten en gemeenteraden plaats. 

Samenwerking bij verkiezingen 

Voor het eerst in de geschiedenis van de PvdA werd er in enige provincies 
met een aantal partijen overeenstemming bereikt over een gemeenschap
pelijke kandidatenlijst. In Friesland, Drente, Overijssel en Utrecht vormde 
de partij een combinatie met PPR en PSP, in Noord-Brabant alleen met 
de PPR. Vergelijking van de resultaten van de Statenverkiezingen werden 
bemoeilijkt doordat de opkomstplicht was afgeschaft, waardoor ca. 26% 
minder kiezers dan normaal in de stemlokalen verscheen. De PvdA won 
fracties van procenten, maar de electorale winst van de combinatie als ge
heel bleef uit, ook waar men gemeenschappelijk optrad. Daarbij heeft de 
afgenomen populariteit van de PSP ongetwijfeld een rol gespeeld. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen waren er zo'n 120 samenwerkingsver
banden, waarvan er veel onder de naam van het PAK uitkwamen. Er was 
een rijke variatie voor wat de deelnemende partijen betreft. Bij ongeveer 
de helft was de PPR betrokken, in veel gevallen de PSP, in enkele gevallen 
D'66 of plaatselijke groeperingen. Ook de samenwerkingsvorm was zeer 
vcrschillend en varieerde van gezamenlijke kandidatenlijsten tot het 
oprichten van nieuwe plaatselijke groeperingen. 
Daarnaast waren er nog veel gevallen, waarin gescheiden werd opgetre
den, maar toch afspraken werden gemaakt over samenwerking na de 
verkiezingen. 
De hier en daar gevolgde procedure gaf niet geringe moeilijkheden in de 
partij. De moeilijkheden in Eindhoven waren aanleiding (natuurlijk niet 
de dieper liggende oorzaak) van het ontstaan van DS'70. 
Een aantal mensen dat betrokken was bij de plaatselijke PAK-akkoorden 
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nam het initiatief om tot een landelijke Aktie Progressief Alternatief te 
komen. Doelstelling was al de partijen die een behoudend beleid met de 
VVD afwezen tot samenwerking te bewegen, o.a. door middel van een 
alternatief regeringsprogramma en samenwerking tijdens de verkiezingen 
van 1971. 

De landelijke PAK-werkgroep ging in de Aktie Progressief Akkoord (AK
PA) op. 
De partijraad sprak zich op 26 september 1970 als volgt uit: Het partijbe
stuur moet proberen met de besturen van PPR, D'66 en PSP en andere 
vooruitstrevende groeperingen te onderzoeken of en zo ja op welke wijze 
samenwerking mogelijk is bij de kamerverkiezingen van 1971. 
De raad had een voorkeur voor een stembusakkoord dat bestond uit een 
gemeenschappelijk kern programma, een kandidaat-kabinetsformateur, 
alternatief kabinet en fractiesamenwerking. Voor gemeenschappelijke 
lijsten werd niet gevoeld. Bij de PPR bleken de voorwaarden aanwezig te 
zijn om tot een stembusakkoord te komen. 
Na besprekingen met D'66 in januari 1971 kon t.a.v. die partij hetzelfde 
worden gezegd. D'66 bleek o.a. bijzonder belang te hechten aan staats
rechtelijke vernieuwingen volgens de formule Cals/Donner en 'het streven 
van beide groeperingen hetzij rechtstreeks hetzij via een federatief verband 
naar het totstandkomen van een grote vooruitstrevende volkspartij die we
zenlijke hervormingen beoogt'. 
Het congres van PvdA van 4, 5 en 6 februari 1971 stemde hiermee in. Men 
wilde dat de PSP en de pas opgerichte Evangelische Solidariteitspartij ook 
zou meedoen. De PSP had echter onvoldoende vertrouwen in dit samen
gaan in de te verwachten beleidslijn bij de buitenlandse politiek en de staat
kundige hervormingen met name onder invloed van D'66. 
De delegaties van PvdA, D'66 en PPR gingen daarna aan het werk en 
kwamen tot een regeerakkoord, dat op 20 maart 1971 aanvaard werd. Bij 
de verkiezingen van april1971 sloegen D'66, PPR en PvdA dus de progres
sieve handen ineen en kwamen tot een regeerakkoord, een alternatief 
kabinet en via congressen tot de uitspraak dat eventueel via de fase van 
een federatief verband gestreefd zal worden naar een nieuwe partij. 
Een gesprek met de confessionele partijen leerde dat een stembusakkoord 
met die groeperingen onmogelijk was. 
Het verkiezingsresultaat was voor de hele vooruitstrevende club een succes 
(een sprong van 44 naar 52 zetels), maar daarna viel er eigenlijk een gat. 
Zeker toen volgens afspraak bij de totstandkoming van de echte regering, 
het alternatief kabinet een einde maakte aan zijn eigen bestaan. Dat 
onderstreepte de noodzaak om op korte termijn tot concrete afspraken te 
komen over de voortzetting van de samenwerking. Nieuwe besprekingen 
volgden. Er bestond tussen de delegaties geen verschil over de vraag of 
zij samen verder zouden moeten, maar over de vorm waarin dat zou 
moeten gaan gebeuren kon moeilijk overeenstemming worden bereikt. 
D'66 bleek voorstander van 'een instituut met vergaande bevoegdheden, 
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dat tot taak zou hebben de vooruitstrevende volkspartij tot stand te 
brengen'. 

Ondanks verschillen: Overlegorgaan 

Op de partijraad van 19 juni was intussen het voorstel van het partijbestuur 
aanvaard om op basis van een gespreksstuk in het volgende politieke sei
zoen te discussiëren over de wezenlijke inhoud van Socialisme Nu en 
daaraan de vraag te verbinden of wij in samenwerking met andere politieke 
groeperingen ons in de toekomst in één partij zouden kunnen inzetten voor 
zaken die onze leden van wezenlijk belang achten. (De resultaten van de 
gedachtenwisseling over Socialisme Nu werden als bijlage bij deze beleids
nota opgenomen.) 
In de PvdA wilden we de totstandkoming van een eventuele nieuwe 
progressieve formatie vooral afhankelijk maken van de wil en de bereid
heid aan de basis, zowel na een discussie in eigen kring als na een open 
confrontatie met anderen. 
0'66 leek de zaak anders te benaderen. Men zag 'ergens' een punt voor 
zich waarheen de bestaande partijen moesten oprukken, maar dat ook 
aantrekkingskracht zou moeten hebben voor personen en groepen buiten 
die partijen. 
De beweging op weg naar een 'excentrisch punt', zou begeleid moeten 
worden door een instituut met vergaande bevoegdheden, sterk onaf
hankelijk van de bestaande politieke partijen en hun leden. De PvdA vond 
het gevaar groot dat 'het instituut' zich snel zou verwijderen van de be
staande achterban van de vooruitstrevende partijen, die naar ons inzicht 
samen de belangrijkste basis voor de vernieuwing ter linkerzijde vormden. 
Wij wilden bij 'het instituut' ook zeker geen beslissingsbevoegdheden leg
gen die tot gevolg konden hebben dat onze eigen leden hun invloed op de 
verdere ontwikkeling geheel of gedeeltelijk zouden verliezen. Wij tilden 
zwaar aan het risico dat de generaals tot een soort marsorder zouden 
komen die door de troepen niet zou worden ondersteund. D'66 en PvdA 
werd het hierover niet eens. De PPR nam een soort tussenpositie in. 
Toch hesloten de drie partijen een permanent Overlegorgaan op te richten, 
dat zich met alle samenwerkingsvraagstukken zou bezighouden. Omdat 
nog geen overeenstemming kon worden verkregen over de vorm waarin 
ook andere politieke en maatschappelijke groeperingen bij het werk 
hetrokken moesten worden, werd over dit vraagstuk van het nieuwe 
Overlegorgaan nader advies gevraagd. De fracties van de betrokken 
partijen uit de Eerste en Tweede Kamer werd verzocht inhoud te geven 
aan het gezamenlijk optreden in de toekomst. 

Invloed op het politiek systeem 

In 1971 werd dus een nieuw element in het Nederlandse politieke systeem 
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geïntroduceerd, nl. het stembusakkoord. In deze zin hebben de samen
werkende progressieve partijen ook vorm gegeven aan hun staatsrechtelij
ke opvattingen, nl. dat aan verkiezingen naast het element van vertegen
woordiging ook de machtsvraag verbonden dient te worden. 
D.w.z. de kiezers ook in staat te stellen het verkiezingsprogramma mee 
te bepalen. Onze huidige staatkundige structuur mist elementen, waardoor 
samenwerkingsvormen tussen partijen worden bevorderd of afgedwongen. 
Tegen deze achtergrond vormde het besluit van de progressieve partijen 
een belangrijke bijdrage tot een streven naar andere staatkundige ver
houdingen (het initiatief-ontwerp van Thuijn-Goudsmit) en betekende het 
een verscherping van keuzemogelijkheden. 
De stembusakkoorden van 1971 en 1972 (Keerpunt) hebben niet alleen het 
machtselement opnieuw bij de kiezers gebracht. Daarmee ging ook ge
paard een onderstreping van de politieke en maatschappelijke belangente
genstellingen. Het heeft geleid tot de langzamerhand alom bekende 
polarisatiestrategie. 
De gevolgen van de gevoerde strategie hebben bij de twee laatste verkie
zingen het politieke centrum zeer onder druk geplaatst. Steeds meer 
worden confessionele partijen geconfronteerd met de noodzaak om tot een 
politieke keuze te komen - tussen progressieven en conservatieven -
indien men althans een verdere vernietiging wil afwenden. 
De betekenis van de progressieve samenwerking is vanaf ongeveer 1970 
ook in toenemende mate van betekenis voor de totale politieke ver
houdingen. In tal van gemeenten en provincies zijn - zoals aangegeven 
- samenwerkingsvormen ontstaan. Juist vanwege de machtsfactor welke 
hierdoor werd ontwikkeld, is ook de programmatische discussie in sterke 
mate toegenomen. Het systeem van 'afspiegelings' -bestuur is immers ook 
in sterke mate bepaald door het feit dat afzonderlijke politieke formaties 
nauwelijks in staat zijn hun stempel te drukken op het bestuur. Toch zijn 
binnen de marge en tradities voor ons staatkundig stelsel, zowel op lande
lijk als lokaal niveau de mogelijkheden voor een voortzetting van de ge
volgde strategie beperkt. 

Naar één programma 

De programmatische samenwerking is sterk beïnvloed door de samenstel
ling van een tweetal regeerakkoorden. 
De gemeenschappelijke programmatische basis heeft ook geleid tot een 
grote eensgezindheid in actuele politieke kwesties in het parlementaire 
optreden van de drie partijen. De vertaling van het regeerakkoord heeft 
één keer vorm gekregen in een gedetailleerde tegenbegroting ('71-'72) en 
één keer in een globaal alternatief voor het regeringsbeleid ('72-'73). 
De tegenbegrotingen waren aanleiding tot de meest gepolariseerde mo
menten in de parlementaire praktijk. Immers door het aangeven van con-
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crete alternatieven ontstond ook in de dagelijkse politiek een verscherping 
van de keuzemogelijkheden. 
Het regeerakkoord in 1971 werd vnl. samengesteld uit de verkiezingspro
gramma's van de afzonderlijke partijen. De overeenkomst van 1972 was 
in veel sterkere mate het resultaat van gemeenschappelijke menings- en 
besluitvorming. In de fase van de besluitvorming bleken belangrijke 
verschilpunten tussen de drie partijen op onderdelen als buitenlands beleid 
en defensie, woningbouw en investeringspolitiek. Het betrof hier stuk voor 
stuk vertalingen van lange-termijnopvattingen voor problemen op korte 
termijn. 
Het regeerakkoord van 1972, zowel naar inhoud als naar omvang, mar
keert duidelijk een volgende fase in de progressieve samenwerking, maar 
geeft nog geen zekerheid of er uiteindelijk eenheid van inzicht bestaat over 
de samenhangende structurele vraagstukken m.b.t.eigendoms-en machts
verhoudingen. 
Het regeerakkoord als zodanig is door haar tijdelijke en vluchtige karakter 
een onvoldoende bindmiddel voor een hecht samengaan op langere ter
mijn. Het is ook waarschijnlijk dat het electoraat meer is aangesproken 
door de formule (samenwerking + presentatie van mensen), dan voor een 
'eigen' programmatisch gezicht van de progressieve drie. 
De betekenis van regeerakkoorden is voor het optreden op korte termijn 
duidelijk aanwezig. Als bijdrage tot het blijvend samengaan van de drie 
partijen en als wervend element is het onvoldoende. 
Mede met het oog hierop hebben de besturen van de progressieve partijen 
in het najaar van 1971 aan een commissie onder leiding van Mansholt ge
vraagd om een voorbereiding te plegen voor meer fundamentele program
matische arbeid. 
De commissie heeft in februari 1972 een rapport uitgebracht, waarin een 
aantal belangrijke knelpunten in onze maatschappelijke ontwikkeling 
wordt geanalyseerd, alsmede een eerste aanzet gegeven voor maatschap
pijhervorming. In haar aanbevelingen komt de commissie tot de conclusie 
dat voor de uitwerking van een progressief programma een programcom
missie moet worden ingesteld. Teneinde te komen tot vaststelling van een 
werkwijze en samenstelling van de commissie wordt voorgesteld een zgn. 
Comité van Verkenning in het leven te roepen. Het partijbestuur van de 
PvdA heeft - evenals de twee andere besturen - ingestemd met deze aan
bevelingen. De uitwerking van deze voorstellen is echter vertraagd door 
het ontstaan van een regeringscrisis medio 1972. 
Het Comité van Verkenning bestaat uit: M. Rood, A. Peper, J. Glastra 
van Loon, H. de Boer-d'Ancona, H. de Lange, L. Brouwer, D. Meuwis
sen, J. de Lange (volgde J. Jansen Schoonhoven als secretaris op). A. 
Kloos enD. de Lange moesten begin 1972 hun medewerking door omstan
digheden beëindigen. Het Comité legt momenteel de laatste hand aan de 
uitwerking van voorstellen tot de instelling van een programcommissie. 
Het is onmiskenbaar dat het werk van de Commissie-Mansholt een aanzet 
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tot een nieuw gezicht heeft gegeven in de Nederlandse politiek. 
Het heeft verwachtingen opgeroepen welke echter goeddeels nog moeten 
worden gerealiseerd in de komende programmatische arbeid. Met name 
in de discussie die volgde is gebleken dat er verschillen van inzicht zijn -· 
overigens niet alleen tûssen de verschillende partijen, maar ook în die 
partijen - met betrekking tot een aantal fundamentele problemen, zoals 
de vredespolitiek (bommen voor brood- PPR-brochure), bevolkingspoli
tiek, sociaal-economische vraagstukken als de toekomstige beheersing van 
de produktiemiddelen, investeringspolitiek, controle op de economische 
macht en grondpolitiek. Het is echter nog steeds niet duidelijk wat de aard 
van deze meningsverschillen in feite betekent. Daarvoor moet verder 
worden nagegaan of de verschillen van inzicht berusten op tactische, dan 
wel principieel andere opvattingen. 
Gelet echter op de"gebleken mogelijkheid om bij de samenstelling van het 
regeerakkoord op tal van controversiële punten tot overeenstemming te 
komen, moet ook dit mogelijk worden geacht t.a.v. meer fundamenteel 
bepaalde lange-termijnvraagstukken. Bovendien is er door de 'Club van 
Zes' een aantal punten aangesneden, waarvoor we als PvdA vanuit onze 
traditionele benadering nog geen standaardoplossing hebben. 
Voorbeeld is de vraag hoe we noodzakelijke versterking van overheidsin
vloed - straks misschien zelfs op Europese schaal - in overeenstemming 
kunnen brengen met ons verlangen naar democratisering, sterkere decen
tralisatie, zeggenschap aan de basis. 
In ieder geval zal de PvdA de bereidheid moeten hebben om de gemeen
schappelijke programmatische verkenningen als een toetssteen te beschou
wen voor de beoordeling of hierin voldoende basis aanwezig is voor een 
nieuwe partijvorm. 

Aard en instrumenten van de samenwerking 

In het Overlegorgaan vindt thans een coördinatie van standpunten plaats, 
uiteindelijk onder supervisie van de drie partijbesturen, waarbij een 
strategie voor de samenwerking op korte en lange termijn wordt ontwik
keld. 

Het overleg tussen de partijen is zeker voor wat betreft het programmatisch 
element medio 1972 na het rapport van de Commissie-Mansholt en de 
voorbereiding van Keerpunt in een stroomversnelling gekomen. Tot de 
belangrijke gemeenschappelijke activiteiten, naast de Commissie-Mans
holt mogen worden gerekend een gemeenschappelijke werkgroep ter voor
bereiding van Keerpunt, invoering van een veertiendaags voorzitters
overleg, gemeenschappelijke procedures voor congresbesluitvorming 
t.a.v. Keerpunt en het discussieproject Samen-Over-Leven. Dit laatste 
project moet vooral worden gezien als een ondersteuning van de program
matische voorbereiding n.a.v. het rapport van de Commissie-Mansholt. 
De samenwerking tussen de partijen is tot nu sterk bepaald tot de top. Met 
uitzondering van het Samen-Over-Leven-project is de samenwerking 
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weinig op de basis gericht. Aan de andere kant moet worden vastgesteld 
dat ook buiten de integratie van partijkaders nog weinig te bespeuren valt 
van een gelijke taakgerichtheid, bijv. in gemeenschappelijke plaatselijke 
initiatieven van huuracties en ombudswerk. Aanvankelijk, d.w.z. in 1971, 
leidde de samenwerkingsgedachte in de drie partijen tot een sterk naar bin
nen gerichte discussie. 
Artikelen in de 'Demokraat', een PPR-nota 'Nu is het meest rad i kale nog 
niet goed genoeg', en het PvdA-discussieproject 'Socialisme Nu' zijn hier
van de levende bewijzen. Uit de rapportage van Socialisme Nu bleek een 
duidelijke ondersteuning voor het tot nu toe gevoerde beleid. 
In de resultaten van die discussie wordt als een opinie gesignaleerd de 
voorkeur voor een samenwerkingsvorm waarin ruimte overblijft voor eigen 
uitingsmogelijkheden en zelfstandigheid. In dit verband viel een bepaalde 
voorkeur voor een vorm van federatieve samenwerking te bespeuren, 
eventueel als overgangsvorm naar een progressieve volkspartij. 
In de huidige situatie zijn de partijen autonoom in de vaststelling van het 
beleid. Alleen op vrijwillige basis, zoals bijv. t.a.v. de procedures voor 
besluitvorming tijdens het laatste congres, kunnen de partijen zich aan 
gemeenschappelijke besluiten onderwerpen. Het Overlegorgaan is ook 
een institutionele vormgeving van vrijwilligheid, welke vorm als tijdelijk 
acceptabel is, doch uiteindelijk vervangen moet worden door een orgaan 
met meer bestuurskracht. 

Het effect van de samenwerking op de drie partijen afzonderlijk 

De samenwerking heeft gevolgen voor het 'gezicht' van de afzonderlijke 
partijen. Het positieve effect van de samenwerking, dat de partijen via een 
stembusakkoord en machtsalternatief zijn geworden vraagt een prijs in de 
zin van verlies aan identiteit of herkenbaarheid. De grens van de geloof
waardigheid van de samenwerking ligt wel ongeveer daar waar één der 
partners regelmatig via bepaalde uitingen in openlijke tegenspraak komt 
met opvattingen van beide andere partners. Dat betekent dat er in het 
stembusakkoord voor de betrokken partijen nauwelijks veel meer ruimte 
ligt dan enige nuancering van de standpunten. Veel meer komt het erop 
aan dat de afzonderlijke bondgenoten in de presentatie van standpunten 
een relatie opbouwen en onderhouden met onderscheiden bevolkings
groepen. Bij de laatste verkiezingen lijkt dit D'66 niet te zijn gelukt. 
0'66 heeft meer het beeld gekregen van de 'remmer' bij inname van 
radicale standpunten, in plaats van dat deze partij erin is geslaagd in de 
communicatie met de zgn. middengroepen- waaronder D'66 relatief sterk 
vertegenwoordigd was - wervend te opereren voor een vooruitstrevende 
politiek. 0'66 als remmer van progressiviteit over de gehele linie voor te 
stellen is echter niet rechtvaardig. De richting van het buitenlands beleid 
is ook daar in discussie. 
In zaken als bedrijfsdemocratisering, invloed van de gemeenschap op grote 
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economische en industriële ontwikkelingen, etc., gaat D'66 soms voorop. 
Het is juist dat D'66 op dit punt een wijziging in het profiel van haar politiek 
aanbrengt. 
Na de laatste verkiezingen is met name voor de PPR een nieuw tijdperk 
aangebroken. In die zin dat bij de laatste verkiezingen deze partij een 
positie heeft verworven waarvoor zij destijds is opgericht. De organisatie 
van deze partij is nu pas goed geïnspireerd geraakt. Het is dan ook begrijpe
lijk dat overal in het land op enthousiaste wijze wordt getracht aan het beeld 
van deze partij te werken door versterking van lokale kaders. Na de 
vermoeidheidsverschijnselen t.g.v. veel teleurstellingen en het daarmee 
gepaard gaande verlangen op te gaan in een nieuwe grotere partij, valt bij 
de PPR na het laatste verkiezingssucces, een grote aarzeling t.a.v. de grote 
linkse volkspartij, in elk geval voor wat betreft het tempo, waar te nemen. 
De PvdA heeft - niet in de laatste plaats door een verbinding van actie 
aan de basis en parlementaire politiek - mede door de samenwerking met 
de twee partners bij de twee laatste verkiezingen, aan vertrouwen gewon
nen. De samenwerking heeft het machtsalternatief in de Nederlandse 
politiek ontwikkeld, dat de verdere doorvoering van de polarisatiestrategie 
mogelijk heeft gemaakt. Het heeft een verdere verduidelijking van keuze 
mogelijk gemaakt. 
Intussen zijn de drie progressieve partijen de kern van het kabinet-Den 
Uyl gaan vormen. Dit kabinet zou zijn taak niet verstaan als het een eind 
zou willen maken aan de polarisatie met de behoudende krachten in onze 
samenleving. 
De met de totstandkoming van het kabinet aanvaarde gezamenlijke verant
woordelijkheid kan, wanneer de afzonderlijke partijen zich niet laten 
leiden door kortzichtig eigenbelang en proberen elkaar de loef af te steken, 
een nieuwe samenbindende factor zijn. 

De verhouding t.o.v. PSP en CPN 

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een open relatie met de PSP. 
Bij het verkiezingsoverleg in 1971 haakte de PSP af o.m. omdat men on
voldoende vertrouwen had in D'66. Overigens speelden ook program
matische zaken (buitenlandbeleid, staatsrechterlijke hervormingen) een 
rol. 
In 1972 was er van de zijde van de PSP - mede met het oog op het ontwerp 
Keerpunt 1972 - grote belangstelling voor een - overigens niet te zwaar 
akkoord - met de drie andere progressieve partijen. 
Toen was echter de houding van D'66, dat hierin electorale gevaren zag, 
er de oorzaak van dat de besprekingen niet succesvol konden worden af
gerond. D'66 had trouwens ook nogal wat bezwaren tegen lichtere bindin
gen van de PSP ten opzichte van 'de drie' dan deze drie ten opzichte van 
elkaar hebben. 
Er was tussen PvdA en PSP een goed lopend overleg over samenwerking 
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bij acties en gezamenlijke verklaringen over actuele politieke ontwik
kelingen. De PSP meldde zich bovendien aan voor deelneming aan het pro
ject Samen-Over-Leven, vaardigde een vertegenwoordiger af naar de 
begeleidingscommissie van het project en verklaarde bovendien in principe 
belangstelling te hebben voor het werk van de straks in te stellen progres
sieve programmacommissie. 
Van de zijde van de PSP leek in deze periode gestreefd te worden naar 
een goede door een zakelijke overwegingen bepaalde verhouding met de 
PvdA. Bij de aflossing van de wacht tijdens het laatste PSP-congres speelde 
echter de kritiek op de te sterk op samenwerking gerichte oude PSP-leiding 
een grote rol. 
Uit de na de bestuurswisseling ingenomen PSP-standpunten mag worden 
afgeleid, dat men zich sterker van de PvdA en de andere progressieve 
partijen wil distantiëren. Daarbij kan het feit dat de PSP bij progressieve 
regeringsdeelname ter linkerzijde 'een markt' ziet liggen, een rol spelen. 
Op het komende congres van de pacifistisch-socialisten zal wel blijken 
welke koers uiteindelijk de meeste aanhang krijgt. 
Voor wat onze partij betreft willen wij in alle duidelijkheid stellen dat we 
bereid zijn om met de PSP tot overeenstemming te komen in het samen
werkingsverband met vooruitstrevenden. 
Ten aanzien van de PSP willen wij uiteindelijk dezelfde maatstaf aanleggen 
als ten opzichte van de andere vooruitstrevende partijen: de vraag of de 
politiek-programmatische en electorale grondslag daarvoor bestaat. Ook 
zien wij geen reden om op gemeentelijk en provinciaal niveau de PSP van 
eventuele samenwerkingsgesprekken uit te sluiten. 
De CPN heeft de traditionele lofzang op het eenheidsfront van socialisten 
en communisten in de afgelopen periode niet onderbroken. 
De toonzetting is wel iets veranderd. Het even bekende couplet over het 
beklemmende verschil tussen de linkse basis en de 'rechtse' PvdA-leiding, 
kreeg wat minder nadruk. 
Daaruit kan worden afgeleid, dat de CPN tactisch nog meer waarde hecht 
aan openingen naar de PvdA. Het PvdA-bestuur wordt in zijn houding ten 
opzichte van de communistische partij niet in het bijzonder geleid door er
varingen in het verleden, waarbij de CPN zich heeft leren kennen als 
'instrument van Moskou'. Zoals bij de opstand in Hongarije. 
Onze bezwaren komen niet voort uit het feit dat de CPN te 'links' is maar 
richten zich vooral tegen het karakter van deze partij. 
Terwijl de democratisering bij ons steeds zwaarder is gaan wegen zowel 
intern, door versterking van de zeggenschap van de basis in de partij en 
de aanvaarding van de pluriformiteit als een verrijkende factor, als extern 
door onze programmatische vernieuwing en wijze van optreden, is de CPN 
dezelfde autoritaire, gesloten en onverdraagzame partij gebleven met een 
opvatting over democratie, die geheel strijdig is met de onze. 
Maar er zijn ook sterke programmatische verschillen. Is voor wat het 
functioneren van de democratie betreft de CPN voor ons een bepaald al 
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geen uitgesproken 'linkse partij', daarnaast mag worden gewezen op de 
behoudende of buitengewoon opportunistische CPN-opvattingen over het 
inkomensbeleid (de communistische fractie stemde met o.a. de VVD tegen 
een op grotere inkomensgelijkheid gerichte motie van Nel Barendregt) en 
de beginselloze CPN-standpunten over de omroepzaken zoals deze o.a. 
bij de discussie over Veronica bleken, als een nieuw voorbeeld van niet 
geringe verschillen over de meest gewenste cultuurpolitiek. 
Voorts zijn er op het terrein van de buitenlandse politiek en met name door 
de weigering van de CPN om te erkennen dat de strijd tegen het kapitalisme 
vooral ook in Europese organen moet worden gestreden, ook wezenlijke 
geschillen. 
Daarom is er bij handhaving van de bestaande toestand naar onze opvatting 
in een blijvend samenwerkingsverband van vooruitstrevenden geen plaats 
voor de CPN. Natuurlijk wordt de partij voor wat de houding tegenover 
de CPN betreft ook voor een aantal andere vragen geplaatst. De samen
werking in colleges van B en Wis bijv. zo'n punt. 
Daarbij wil het partijbestuur, gelet op onze opvattingen over de positie van 
het college en de toepassing van de democratische spelregels op plaatselijk 
niveau, de CPN niet bij voorbaat uitsluiten. De beoordeling van de politie
kc vraag of de CPN daarin moet worden opgenomen, is te beantwoorden 
door de partij-organen ter plaatse. Ook bij een aantal acties waaraan de 
CPN of CPN'ers deelnemen, speelt deze vraag. In het nabije verleden heeft 
het partijbestuur daarbij twee criteria gehanteerd: 
a. de zekerheid dat actiecomités, gehanteerde leuzen en deelnemers niet 

worden gemanipuleerd vanuit de specifieke CPN -doelstellingen; 
b. zekerheid dat geen twijfel wordt gewekt aan de inhoudelijk-politieke 

opvattingen van onze partij, zodat acties die wij kunnen ondersteunen 
niet alleen zullen worden gemeden omdat ook de CPN eraan deel
neemt. 

Wij zijn er voorstanders van dat deze gedragslijn door zoveel mogelijk 
organen van de partij wordt aangehouden. 

De weg naar de PVP 

Het is duidelijk dat we slechts aan het begin van een proces van langdurige 
samenwerkingsarbeid staan. Het is daarom niet mogelijk in dit stadium een 
uitspraak te doen omtrent de uiteindelijke aanvaardbaarheid en zeker de 
meest gewenste geboortedatum van een progressieve volkspartij. Duidelijk 
is evenwel dat op grond van de thans opgedane ervaring de samenwerking 
met de progressieve partners onverminderd moet worden voortgezet, 
evenals het speurwerk naar een progressieve volkspartij. Wel neigen wij 
naar het standpunt dat met de stichting van een nieuwe partij gewacht moet 
worden tot het moment waarop de door ons gewenste staatkundige her
vormingen zijn gerealiseerd. Immers, onder het huidige kiesstelsel is 
verleiding zeer groot steeds weer nieuwe formaties op te richten. 
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Verder zal steeds voor ogen moeten worden gehouden dat een progressieve 
volkspartij geen doel op zich is, maar voortdurend moet worden beoor
deeld op doelmatigheid als middel voor het bereiken van de politieke op
vattingen in het verband van een progressieve politiek. Een volgende con
clusie is, dat het blijvende karakter van de samenwerking belangrijker is 
dan de vorm. Juist in voortdurend gemeenschappelijk optreden zal een 
basis worden gelegd voor een herkenbare progressieve politiek. Dit bete
kent niet dat vorm- en procedurediscussies van minder betekenis zijn; maar 
zij kunnen niet tot een resultaat worden gebracht zolang het program
matische werk niet is volbracht en de vraag of een nieuwe beweging 
werkelijk zou kunnen steunen op een samenhangende visie over de weg 
naar een betere samenleving, een eigen ideologie dus en een eigen natuur
lijke binding met de achterban van leden en kiezers. 

Perspectieven van de progressieve samenwerking 

Het feit dat de politieke partijen met elkaar samenwerken, is op zichzelf 
geen nieuwigheid in de Nederlandse politiek. Al tientallen jaren werken 
politieke partijen samen om bijv. tot de vorming van een regering te 
komen. 
Het Nederlandse politieke bestel met zijn op evenredigheid gebaseerde 
kiesstelsel heeft altijd een grote hoeveelheid politieke partijen gekend. De 
levens- en wereldbeschouwelijke veelvormigheid in ons land weerspiegelt 
zich in de veelheid van partijen die we kennen. 
Geen van de partijen heeft ooit een meerderheid van kiezers achter zich 
kunnen krijgen, reden waarom we in Nederland altijd hebben moeten 
werken met zgn. coalitieregeringen. Door samenwerking van partijen op 
regeringsniveau is aldus de vorming van een (meerderheids-)regering 
mogelijk. 
Wat de samenwerking van de drie progressieve partijen tot een nieuw 
verschijnsel in de Nederlandse politiek maakt, is het feit dat hier sprake 
is van een samenwerking: 
a. van partijen die zich links opstellen in de Nederlandse politiek; 
b. die gebaseerd is op een gemeenschappelijk programma; 
c. die tot stand is gekomen op voorwaarden - van programmatische en 

andere aard - die door de leden van de betrokken partijen zijn vast
gesteld en goedgekeurd; 

d. die, in meer of minder geïnstitutionaliseerde vorm, op alle niveaus van 
de partijen wordt 'onderhouden'. 

De verschillen met de traditionele samenwerkingsverbanden zijn duidelijk. 
In de eerste plaats betreft het hier niet een samenwerking tussen een 
progressieve partij en een confessionele (of liberale) partij. In de tweede 
plaats gaat het om een programmatische samenwerking die niet ná - zoals 
vroeger - doch vóór de verkiezingen haar beslag heeft gekregen. In de 
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laatste plaats - en misschien is dat wel het belangrijkste van de vernieuwing 
- hebben de leden van de afzonderlijke partijen (en niet de 'top') op 
democratische wijze de aard en inhoud van de samenwerking bepaald. 
Door deze blokvorming op programmatische grondslag hebben de pro
gressieve drie een alternatief geboden voor de versplinterde politieke ver
houdingen in Nederland. De wil tot samenwerking heeft er - met de 
presentatie van een programma en van schaduw- en deelkabinetten - toe 
geleid dat de kiezer uitdrukkelijk werd uitgenodigd te kiezen voor een links 
of rechts beleid in Nederland. 
Deze doorbreking van de politieke verhoudingen kan beschouwd worden 
als het belangrijke winstpunt van de progressieve samenwerking. 
Die vernieuwing is in twee achtereenvolgende verkiezingen door de kiezers 
gehonoreerd. Men kan onder meer vaststellen dat in de publieke opinie 
'de progressieve drie' een begrip is geworden. Om al deze redenen ziet het 
ernaar uit - welke obstakels de progressieve samenwerking in de toekomst 
nogal ontmoeten - dat progressieve blokvorming een duurzaam element 
zal blijven in de Nederlandse politiek. 

Samenwerking of nieuwe partij: uitgangspunten 

De vrij hechte samenwerking tussen de drie progressieve partijen doet de 
vraag rijzen of niet - op enigerlei moment - moet worden besloten tot 
de oprichting van een nieuwe partij. Het congres van de partij heeft in 
februari 1971 voor het eerst zijn wil tot verdergaande samenwerking uit
gesproken. 
Er is - we hebben het beschreven - intussen veel gebeurd. Toch heeft 
het er veel van weg dat - de ruim twee jaar van samenwerking overziende 
- het perspectief van de zgn. progressieve volkspartij (PVP) niet snel 
naderbij is gekomen. Duidelijk is ook dat de idee van een PVP nog niet 
sterk leeft onder onze leden. Het is daarom nodig dat - alvorens verder 
te gaan - de leden zich opnieuw bezinnen over de richting, de vorm en 
het tempo waarin de progressieve partijvorming zich moet ontwikkelen. 
De beantwoording van de vraag naar het waarom en hoe van de progressie
ve partijvorming, dient te geschieden op grond van de volgende, als één 
geheel op te vatten, uitgangspunten: 

a. Een PVP heeft een radicaal, democratisch-socialistisch programma dat 
gericht is op verandering van onze maatschappij in anti-kapitalistische zin. 
Het streven naar een PVP met andere progressieve groeperingen vindt 
hierin zijn programmatische begrenzing. Het kan en mag niet de bedoeling 
zijn om door programmatische vervaging tot een meerderheid te komen. 

b. De PVP en haar programma dienen voldoende bindingskracht, herken
baarheid en wervingskracht te bezitten voor de bestaande en potentiële 
achterban van deze partij. Hiermee is bedoeld aan te geven dat het pro-
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gram ma is gebaseerd op een analyse van de huidige maatschappelijke ver
houdingen, dat het perspectieven biedt voor verandering van die ver
houdingen en dat het in zijn uitwerking op herkenbare wijze aansluit bij 
de rnaatschappclij kc ervaringswereld van de feitelijke en potentiële achter
ban. Een partij ontleent haar maatschappelijke herkenbaarheid aan de 
mensen (groeperingen) die haar steunen én aan haar programma. 
Er is een permanente spanningsvcrhouding tussen partij- 'bevolking' (leden 
en kiezers) én partijprogramma. Een programma dat 'te hoog', 'te ver' 
grijpt heeft weinig effect op de politiek-maatschappelijke verhoudingen, 
mmlat het niet in staat is de achterban - die zichzelf in zo'n programma 
niet herkent - te mobiliseren. Een programma en een feitelijke politiek 
die "te tam zijn' en te weinig perspectieven bieden, zullen onder druk van 
de achterban gecorrigeerd en geactualiseerd worden. 

c. Nieuwe partijvorming is een middel, geen doel. Men krijgt wel eens de 
indruk dat vcrwijzing naar een term als partijvernieuwing op zichzelf al een 
voldoende rechtvaardiging is voor het samensmelten van politieke partijen. 
Verandering van het partijpolitieke gezicht van Nederland kan men ge
deeltelijk ook realiseren door een technische ingreep, nl. de verandering 
van het kiesstelsel. Afgezien van de samenwerking tussen de progressieve 
partijen, heeft partijvernieuwing in Nederland tot dusver bestaan uit de 
oprichting van nieuwe partijen én de vernieuwing van sommige bestaande 
partijen (m.n. onze partij). Nieuwe partijvorming (en derhalve ook de 
PVP) moet getoetst worden aan de vraag of zij meer bijdraagt tot realise
ring van politieke doelstellingen dan bijv. een losser samenwerkingsver
band tussen partijen. 

In deze volgorde zullen we een tal van opmerkingen maken over deze 
punten. Alvorens dit te doen, eerst een paar kanttekeningen bij een aantal 
vraagstukken in onze samenleving, die om een antwoord vragen van het 
democratisch-socialisme. 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Het is hier niet de plaats om een precieze en omstandige analyse van de 
recente en de te vcrwachten maatschappelijke ontwikkelingen te geven. 
Daarom volstaan wc met een paar opmerkingen en karakteristieken; elders 
(bijv. in het WBS-projcct Gelijkheid) is uitvoeriger op deze materie 
tngegaan. 
Men zou het één van de illusies van het democratisch-socialisme kunnen 
nocmen dat door de vcrhoging van het materiële welvaartspeil van het 
grootste deel van de bevolking de belangrijkste hindernis was genomen op 
de weg naar een socialistische samenleving. De gezapigheid die onze partij 
gedurende lange tijd heeft gekenmerkt, illustreerde deze illusie. Aan de 
andere kant is er geen enkele reden het grote belang te ontkennen van de 
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verhoging van de welvaart en de belangrijke bijdrage die daaraan door onze 
partij is geleverd. 
Juist de verhoging van het welvaartspeil heeft het mogelijk maar ook noed
zakelijk gemaakt opnieuw te denken over de doelstellingen van het demo
cratisch-socialisme. Maar: 'Erst kommt das Fressen und dann die Moral'. 
Omdat men de invloed van het politieke bedrijf - en dus van onze partij 
- op de maatschappelijke ontwikkeling niet moet overschatten, zitten wc 
- ondanks alle verbeteringen en goede bedoelingen - nog steeds in een 
samenleving die grote verschillen te zien geeft in de verdeling van macht, 
kennis, bezit en solidariteit tussen mensen en groeperingen. De levensmo
gelijkheden en -kansen zijn ongelijk verdeeld; de mensen treden elkaar niet 
als gelijkwaardig tegemoet, omdat de klassen- en standenverschillen dat 
onmogelijk maken. De maatschappelijke ongelijkheid vergiftigt relaties 
tussen mensen, houdt stereotiepen in stand, maakt het onmogelijk tot 
nieuwe menselijke relaties te komen die gebaseerd zijn op solidariteit en 
wederzijds respect. De structuur van onze samenleving is doortrokken van 
concurrentiezucht, die de ongelijkheid bevordert, die zowel nationaal als 
internationaal ontsolidariserend werkt, die ondoelmatig is omdat hij de 
ontplooiingsmogelijkheden van grote groepen van de bevolking insnoert. 
Het dictaat van de materiële welvaartverhoging (economische groei), de 
technische 'vooruitgang', en de concurrentie hebben geleid tot het ontstaan 
van steeds omvangrijker maatschappelijke organisaties. Van mammoet
concerns (multinationale ondernemingen tot mammoetoverheidsorganisa
ties, ook voor een deel multinationaal - EEG), die voor de mensen die 
daarin werken of ermee te maken krijgen volstrekt ondoorzichtig zijn, en 
waarvan de besturing in handen is van een beperkte groep. In dit verband 
wijzen we nog eens op het feit dat de strijd voor wezenlijke maatschap
pelijke hervormingen vooral ook op het internationaal platform moet 
worden gevoerd. Om ook daar tot bundeling van macht van gelijkgezinden 
te komen moet het lidmaatschap van Socialistische Internationale en het 
Socialistische Verbindingsbureau gehandhaafd blijven, ongeacht het 
proces van partijvernieuwing ter linkerzijde in ons land. 
Het gevoel geen invloed te kunnen uitoefenen op de organisaties .van staat 
en maatschappij is misschien wel de kern van de huidige maatschappelijke 
problematiek. Dat gevoel is het sterkst verankerd bij die groeperingen 
(m.n. de arbeiders) die aan de voet van de maatschappelijke piramide 
vertoeven. Maar ook delen van de middenklasse, waaruit partijen als D'66 
en PPR overwegend hun aanhang recruteren, verkeren tot op zekere hoog
te in een soortgelijke situatie. 

De economische, bureaucratische en technische schaalvergroting heeft in 
de jaren zestig een soort tegenbeweging opgeroepen, die zich - onder de 
gemeenschappelijke vlag van democratisering - in bijna alle maatschap
pelijke sectoren heeft gemanifesteerd. 
In het bedrijfsleven zien we een verharding van de verhouding tussen werk-
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gevers en werknemers; de vakbeweging wil meer greep krijgen op het 
hedrijfsgchcurcn; de vakbeweging heeft intern een begin gemaakt met de 
democratisering van de besluitvorming, etc. We zien in het onderwijs, in 
het leger, in de welzijnssector etc. dat de mensen meer invloed willen heb
hen op de omstandigheden waaronder zij werken. Overal ontstaan zich 
'kritisch' nocmende groepen, die streven naar een doorbreking van de 
traditionele machts- en gezagsverhoudingen. 
De verzuilde organisaties (w.o. de confessionele partijen) beginnen hun 
hindingskracht te verliezen. Hun achterban hegint zich meer op grond van 
·wereldlijke' maatschappelijke positie te organiseren en uit te spreken. 
In de politiek treden dan ook voor ons land grote verschuivingen op. De 
heroriëntatie van een belangrijk deel van de kiezers komt tot uitdrukking 
in verschijnselen als: de grote teruggang van de confessionele partijen 
(vooral de KYP en de CHU); het ontstaan van, meestal kortademige, 
belangenpartijen (hoeren en middenstanders); het ontstaan van 'mentali
tcitspartijcn' (zoals D'6ó en de PPR) die een politieke stem geven aan een 
'zoekende' middenklasse; de vernieuwing en radicalisering van de PvdA 
etc. 
De slagwoorden politisering en democratisering geven uitdrukking aan de 
behoefte van vele mensen zich meer met de maatschappelijke ontwik
kelingen te bemoeien en daaraan richting te geven (politisering), en aan 
de overtuiging om m.n. binnen de 'eigen' organisaties een stem te krijgen 
(democratisering). Het ziet ernaar uit dat deze bewegingen een duurzaam 
karakter hebben. Dat is een belangrijk winst- en steunpunt voor een 
radicale demoera tisch -socialistische politiek. 

Doelstellingen 

De vaststelling van een grote sociale ongelijkheid in onze maatschappij 
onderstreept - voor wie het nog niet wist - de grote actualiteit van 
socialistische doelstellingen. Deze zijn er immers in essentie op gericht de 
ongelijkheid - produkt van een liberaal-kapitalistische samenlevingsvorm 
- terug te dringen. Positiever gesteld: Het socialisme streeft naar de 
realisering van maatschappelijke gelijkheid, d.w.z. een gelijke toegang tot 
en spreiding van maatschappelijk verworvenheden: menselijk geluk, 
onderlinge solidariteit, goederen, diensten, macht en kennis, omdat het 
meent dat pas dan de menselijkeontplooiings-en expressiemogelijkheden 
volledig tot ontwikkeling kunnen komen. Een in die zin meer gelijke 
samenleving. is een meer geschakeerde samenleving, omdat de individuele 
mens meer mogelijkheden ter beschikking heeft staan zichzelf te realise
ren. Zijn keuze van de sociale vcrbanden waarin hij zich wil participeren, 
wordt niet op voorhand beperkt, omdat hij, zoals nu het geval is, door een 
ongelijke vcrdeling van bijv. inkomen, macht, intelligentie tot een bepaal
de groep behoort. Daarom is de kern van de socialistische politiek het 
vcrdelingsvraagstuk. 
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Te lang heeft men ook in onze kring gemeend dat materiële economische 
groei uiteindelijk de scherpe kanten van de ongelijke verdeling wel zou 
wegnemen. Wij weten nu beter. Juist bij een toekomstige groei die de 
nadruk zal moeten leggen op de 'kwaliteit van het bestaan', gaat het erom 
tot een rechtvaardiger verdeling van de materiële en immateriële goederen 
te komen. 
Een samenleving die in dit opzicht niet solidariseert, niet vergemeenschap
pelijkt, zal niet het hoofd kunnen bieden aan de grote nationale en interna
tionale vraagstukken (verhouding arme - rijke landen, vredespolitiek, 
milieu, psychosociale nood, huisvesting, gezondheidszorg e.d.) die op af
zienbare termijn om een oplossing vragen. 
We kunnen niet doorgaan op de weg van het collectief georganiseerde 
egoïsme, dat een basis legt voor oorlogen, inflatie, armoede, gebrek aan 
collectieve voorzieningen etc. Democratisering van de zeggenschapsver
houdingen op alle terreinen van de maatschappij is daarom een voorwaarde 
voor een bewuste sturing van de samenleving. Zij leidt tot een verbreding 
en verdieping van de aanspraken van 'het volk' op de omstandigheden 
waaronder het wil leven, en daarmee tot een verruiming van het politieke 
bedrijf buiten de enge partijpolitieke kaders. 
Voor een socialistische politiek betekent dit dat aan de ene kant de politiek 
(partij, parlement, overheid) greep moet zien te krijgen op die uitgaven/ 
voorzieningen die in belangrijke mate door de overheid worden geleverd, 
maar waarvan het bcheer in handen is van bepaalde belangengroeperingen 
(bijv. gezondheidszorg, huisvesting, verkeer). 
Dit houdt in dat via een centralistische lijn deze voorzieningen moeten 
worden gesocialiseerd (genationaliseerd). Daarna moet zo snel mogelijk 
worden gedecentraliseerd, opdat het bcheer van de voorzieningen in 
handen komt van degenen die er direct mee te maken krijgen. Het staats
bureaucratisme of -kapitalisme is geen aantrekkelijk alternatief voor het 
liberale kapitalisme van deze dagen. Aan de andere kant is het van het 
grootste belang dat de decentralistische lijn, die vooral door allerlei demo
cratiseringsbewegingen wordt getrokken, krachtige steun krijgt. Zo cen
tralisatie een voorwaarde kan zijn om tot decentralisatie over te gaan, zo 
ook is 'spontane' én gerichte decentralisatie een toetssteen voor het 
democratische gehalte van een samenleving. Zonder twijfel is ook thans 
de vergemeenschappelijking - zich uitend in de groeiende betekenis van 
de overheid - toegenomen, doch zij heeft niet geleid tot werkelijk decen
trale bestuurs- en beheersvormen. 

Programma en achterban 

Eerder werd opgemerkt dat er een spanningsverhouding bestaat tussen 
programma en de feitelijke ervaringen en problemen van de achterban, 
die in het programma hun 'vertaling' krijgen. Mooie uitgewerkte program
ma's schrijven is niet moeilijk, moeilijker is het een programma een 
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zodanige kleur mee te geven dat het wordt herkend als een antwoord op 
de problemen van vandaag en die van de toekomst. In onze partij is een 
radicalisering opgetreden, die sterk gevoed werd door de ervaringen op
gedaan in deze maatschappij. 
Het is gebleken dat de vernieuwing die binnen de achterban van de partij 
plaats heeft gevonden - en die gedragen werd door bepaalde groeperingen 
- voldoende wervingskracht bezat; de aanhang van de partij is gegroeid. 

Dit heeft ook programmatisch haar uitwerking niet gemist. 
Door deze vernieuwing heeft de partij het vertrouwen van de mensen 
waarop zij altijd heeft gesteund - de arbeiders en, in mindere mate een 
deel van de middenklasse en intellectuelen - herwonnen. Een deel van 
de achterban is weer gemobiliseerd en zet zich actief in voor het partijwerk. 
Daarnaast heeft de partij vcrsterking gekregen uit de kring van de confes
sionele arbeiders, van progressieve groeperingen uit de middenklasse, van 
jongeren en van intcllcctuclen. Een deel van de progressief ingestelde mid
den klasse (deels van confessionele huize) en jongeren heeft (voorlopig?) 
;ijn weg gevonden naar de PPR en D'66. De redenen hiervoor zijn o.m. 
dat onze partij tot de zgn. gevestigde partijen behoort en in het verleden 
medeverantwoordelijkheid heeft gedragen voor een in vele opzichten 
weinig progressieve politiek; onze partij nog te weinig oog heeft voor de 
nieuwe problemen van deze tijd, (en - niet het minst belangrijk) onze 
partij met haar 'arbcidcrsgczicht' niet het klimaat vertegenwoordigt waarin 
de;c groepcringen zich thuis voelen. 
Het beeld dat onze partij naar buiten heeft, kan inderdaad een belem
mering zijn voor vele progressieve mensen om zich bij onze partij aan te 
sluiten. In tegenstelling tot de nieuwe partijen, waarin zij nu onderdak heb
ben gevonden, heeft onze partij inderdaad een geschiedenis achter de rug. 
Aan de andere kant heeft de vernieuwde PvdA vele kiezers en leden, ook 
buiten de groepering der arbeiders weten te binden. 

Maar het blijft een feit dat vele progressief ingestelde vaderlanders de weg 
naar de partij (nog) niet hebben weten te vinden; zij hebben hun eigen 
partijen (PPR, 0'66) gemaakt. Nochtans is het mogelijk gebleken deze 
verschillende soorten achterbannen voor de vcrkiezingen programmatisch 
onder één noemer te brcngc11. De vraag is nu welke consequenties de partij 
uit dc;c politieke realiteit moet trekken, in het licht van het streven naar 
een PVP. 

Strategie van de progressieve samenwerking 

Eén van de belangrijkste winstpunten van de progressieve samenwerking 
is dat door blok- en machtsvorming, gevoegd bij een polarisatietactiek, een 
belangrij kc aanzet is gegeven voor essentiële veranderingen in het politieke 
krachtenveld van ons land. Het is absoluut noodzakelijk dat deze lijn vvordt 
voortgezet. 
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De vraag is echter, of deze politiek beter kan worden voortgezet door 
samensmelting van de progressieve drie tot één partij, óf door een nauwere 
samenwerking van de drie partijen, die dan op sommige punten hun eigen 
identiteit behouden. 
Samenwerking of samensmelting moet gezien worden als een middel en 
niet als een doel. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de 
programmatische en electorale bindingskracht die één van de twee form u
les - óf vcrdergaande samenwerking (bijv. in een federatie), óf fusie tot 
één partij - vertegenwoordigen. 
Beginnend bij het meest verstrekkende voorstel - het oprichten van een 
PVP op afzienbare termijn (bijv. 2 of 3 jaar) - komen we tot de volgende 
waardering. 

a. Programmatisch 

Al zijn er programmatisch belangrijke successen geboekt in de samen
werking (bijv. Keerpunt '72), het zou verre van juist zijn te stellen dat de 
programmatische heroriëntatie in en tussen de partijen al redelijk is uit
gekristalliseerd. Er bestaat nog onduidelijkheid over de doelstellingen van 
de progressieve politiek op langere termijn. 
Een snelle oprichting van een PVP ontmoet aldus het levensgrote gevaar 
dat de discussie door de vorming van zo'n partij wordt 'afgerond' op een 
moment dat zij in de verste verte nog niet tot een enigszins consistent 
programma op de lange termijn heeft geleid. Risico: een compromisachtig 
programma, een vage PVP, waarin vele leden en kiezers van de progressieve 
drie zich niet zullen herkennen en zich wellicht van de politiek (en dézc 
politieke partijen) zullen afwenden óf tot nieuwe partijvorming over zullen 
gaan. De kans is groot dat zich links van de PVP een 'echte' socialistische 
partij zal ontwikkelen, terwijl vele kiezers naar hun 'oude' partijen zullen 
terugkeren. 

b. Electoraal 

Ook electoraal zien we dat de heroriëntatie nog in volle gang is. Voor een 
belangrijk deel hebben D'66 en PPR - als typische politieke bewegingen 
- hun bestaan aan deze electorale verschuivingen te danken. De PvdA 
heeft een vrij vaste achterban, al zijn er ongetwijfeld ook belangrijke 
verschuivingen in haar kiezersbestand op te merken. 
Zij heeft een deel van haar traditionele (en in dit geval behoudende) 
achterban verloren (DS'70), terwijl zij nieuwe kiezers (met name confes
si(mele arbeiders) heeft gewonnen. 
De wat 'zwevende' achterban van D'66 en de PPR - zie de verkiezingsuit
slagen - maakt het niet aannemelijk dat voor deze achterban de PVP -
afgezien van de eerder genoemde programmatische overwegingen - een 
'rustpunt' zou kunnen zijn. 
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Daarhij komt nog een ander punt dat voor de positie van de PvdA (en voor 
de progressieve beweging in Nederland) van het allergrootste belang is. 
Onze partij staat - niet ten onrechte - bekend als een partij van en voor 
arbeiders. Zij is de partij die nog altijd door het grootste deel van de 
Nederlandse arbeidersklasse gesteund wordt. Zij wordt door het meren
dcel van de arbeidende klasse gezien als háár politieke instrument. Het 
is deze maatschappelijke voedingsbodem en identiteit die - nu de decon
fessionalisering zich definitief begint door te zetten - van het grootste 
belang is voor de binding van de confessionele arbeiders, die, naar mag 
worden verwacht, wel in de PvdA hün partij zien en nog niet in de PVP. 
Voor de 'scheiding der geesten' in de Nederlandse politiek is dit gegeven 
van grote betekenis. Zeker wanneer de PYP dichter gaat staan bij het 
samenwerkingsverband van de, met verbale progressiviteit aangeklede 
christen-democratische partijen, zullen deze partijen dan nog een belang
rijk deel van de confessionele arbeiders weten vast te houden. 
Weet de PvdA in de komende jaren -en daar zal wel een 7 à 8 jaar mee 
gemoeid zijn - de steun te verwerven van het grootste deel van de confes
sionele arbeiders, dan kan zij, naar schatting, uitgroeien tot een partij met 
een aanhang van ongeveer 35% van de kiezers. De tegenwerping dat het 
arbeidershestand in de bevolking - door met name de groei van de 
dienstensector - steeds verder zal teruglopen, miskent het feit dat in de 
dienstensector een groot deel van de functies uit arbeidersposities bestaat. 

Conclusie 

De eotlClusic moet wel luiden dat het om programmatische en electorale 
redenen onverstandig zou zijn om al op korte termijn de drie progressieve 
partijen te doen opgaan in een PVP. Programmatisch staat het proces van 
samenwerking nog maar aan het begin, electoraal zullen de gedeeltelijk 
zelfstandig opererende progressieve partijen in totaal veel meer stemmen 
krijgen dan de PVP. 
Geduld met de PYP mag geen afstel inhouden. Daarvoor zijn de resultaten 
van de samenwerking, zoals eerder opgemerkt, te veelbelovend. 
We moeten handelen vanuit het bewustzijn dat koudwatervrees, de angst 
voor een onderneming met risico's geen goed kompas is, en zeker niet 
typisch socialistisch. Wanneer oude scheidslijnen hun betekenis verliezen, 
nieuwe groepen vanuit andere overwegingen dan traditionele, een passend 
tehuis ter linkerzijde zoeken, dan moeten wij daar tijdig en soepel op 
inspelen. Zeker wanneer dat er niet toe hoeft te leiden dat de hervormings
wil wat moet worden beteugeld, wanneer vast komt te staan dat een nieuwe 
partij én groot én radicaal kan zijn, mag dit perspectief ons ook wel een 
beetje inspireren. 
Het samengaan van de progressieve partijen in het perspectief van een 
nieuwe vooruitstrevende partij op langere termijn - waarvoor onze partij 
zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken zou het best voortgezet kunnen 
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worden door voorlopig gestalte te geven in een federatief verband. Zo'n 
federatie van progressieve partijen - reeds genoemd als mogelijke tussen
fase in de eerste overeenkomst tussen D'66, PPR en PvdA van begin 1971 
- zou in haar besluitvorming een meer bindend karakter moeten hebben 
dan op het ogenblik in de samenwerking het geval is. Daarvoor zijn allerlei 
variaties denkbaar. Met behulp van een bepaalde, nog nader vast te stellen 
verdeelsleutel zou over bepaalde, eveneens nog nader vast te stellen onder
werpen op federatief niveau besluitvorming dienen plaats te vinden. Dit 
zou in principe kunnen gebeuren op een aantal, of alle niveaus van politie
ke werkzaamheid in de partijen: partijbestuur (federatiebestuur), fracties 
(federatief fractiebestuur), afdelingen, e.d. 
Op deze wijze wordt het feitelijke onderzoek naar de levensvatbaarheid 
van een PVP het meest reëel aangepakt. In de eerste plaats vindt door 
samenwerking in het federatieve verband een zekere mate van 'onder
schikking' van het enge partijbelang aan de verdere samenwerking plaats, 
zonder dat overhaast de eigen autonomie geheel wordt opgeheven. Door 
zo'n meer bindende federatieve samenwerking kan intern (binnen de 
partijen) de bereidheid getoetst worden om werkelijk verder te gaan met 
de samenwerking. 
Hierdoor wordt een proces van programmatische uitwerking en van weder
zijdse gewenning op alle niveaus in de partijen op gang gebracht waaruit 
zal moeten blijken waar precies de overeenkomsten en verschillen liggen. 
Naar buiten toe, m.n. electoraal en publicitair, kan dan nagegaan worden 
in hoeverre deze verdergaande vorm van samenwerking als 'natuurlijk' 
wordt ervaren. Inzet blijft de wil om tot een partij te komen. 

Het partijbestuur meent dat met het voorstel van een federatie op de meest 
verantwoorde wijze vorm wordt gegeven aan het eerder uitgesproken stre
ven naar eenwording van de progressieve partijen. 

Beleidsponten 

1. De PvdA heeft - niet in de laatste plaats door een verbinding van actie 
aan de basis met de parlementaire politiek - mede door de samenwerking 
met PPR en D'66 bij de laatste twee verkiezingen aan vertrouwen gewon
nen. 
De samenwerking heeft het machtsalternatief in de Nederlandse politiek 
ontwikkeld, dat verdere doorvoering van de polarisatiestrategie en verdui
delijking van keuze mogelijk heeft gemaakt. 

2. De samenwerking heeft gevolgen voor het 'gezicht' van de afzonderlijke 
partijen. Dit machtsalternatief vraagt een prijs in de zin van verlies aan 
identiteit en herkenbaarheid omdat de geloofwaardigheid van het samen
gaan aangetast kan worden bij het regelmatig openlijk tegenspreken van 
elkaars opvattingen. 
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Het stembusakkoord laat in feite slechts ruimte voor enige nuancering. De 
PvdA is bereid die prijs te hetalen. 

3. De PSP lijkt te kiezen voor een zo zelfstandig mogelijke positie. Mocht 
daarin verandering optreden, dan willen wij ten aanzien van de PSP 
uiteindelijk dezelfde maatstaf aanleggen als ten opzichte van de andere 
vooruitstrevende partijen: de vraag of daarvoor de politiek-program
matische grondslag bestaat en de gezamenlijke werfkracht daarmee is 
gediend. 

-l. Omdat hij het samengaan van progressieven het democratisch gehalte 
van de partners een doorslaggevend criterium moet zijn, is er, gelet op de 
te dien aanzien bij de CPN bestaande opvattingen, voor deze partij geen 
plaats in het samenwerkingsverband van vooruitstrevenden . 

.'i. De beginseluitspraak van het PvdA-congres van februari 1971 blijft van 
kracht. Het streven van de progressieve partijen om - hetzij rechtstreeks, 
hetzij via een federatief vcrband- te komen tot een grote vooruitstrevende 
volkspartij die wezenlijke hervormingen beoogt, wordt voortgezet. 

6. Keerpunt '72, het regeerakkoord van D'66, PPR, en PvdA, markeert, 
zowel naar inhoud als naar omvang, duidelijk een volgende fase in de 
progressieve samenwerking, maar beslist nog niet over de vraag of er 
uitt:indelijk eenheid van inzicht zal ontstaan over voor socialisten beslis
sende vraag welke oplossingen kunnen worden gevonden voor het verde
lingsvraagstuk en de daarmee samenhangende structurele vraagstukken 
met name met betrekking tot eigcndoms- en machtsverhoudingen. 

7. Een nieuwe partij moet kunnen beschikken over een naar de inhoud 
gemeten. radicaal democratisch socialistisch programma, dat is gericht op 
de verandering van onze maatschappij in anti-kapitalistische zin. 
Het rapport van de commissie van Zes, levert daarvoor belangrijke houw
stenen. Het werk in de progressieve programmacommissie is een volgende 
noodzakelijke stap omdat de programmatische heroriëntatie in en tussen 
de partijen thans nog onvoldoende is uitgekristalliseerd. 

S. Een dergelijke partij moet in verschijnigsvorm en in programma vol
doende bindingskracht, herkenbaarheid en werfkracht bezitten voor de 
hestaande en te vcrwerven achterban van deze partij. 

tJ. Veelvormigheid naar politieke, sociale en culturele herkomst, sfeer, 
uitdrukkingswijze en benadering is voor het welslagen van een grote 
vooruitstrevende volkspartij een voorwaarde. 
Die pluriformiteit mag niet leiden tot programmatische vervaging en 
verschuiving naar het 'veilige midden' van de politiek. 
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10. Het wordt sterk betwijfeld of een nieuwe partij tot stand moet worden 
gebracht, vóór dat de door ons gewenste veranderingen in het kiessysteem 
zijn verwezenlijkt. 

11. Nieuwe partijvorming moet te allen tijde getoetst worden aan de vraag 
of zij meer bijdraagt tot realisering van politieke doelstellingen dan bijv. 
een losser samenwerkingsverband tussen partijen. 

12. Een overhaaste oprichting van een PVP, zonder de ontwikkeling van 
een samenhangend programma op korte én lange termijn, zonder zeker
heid dat de achterban van leden en kiezers zich in het nieuwe herkennen, 
met het risico van een via onderhandelen of 'middelen' tot stand komend 
compromisachtig geheel, houdt het door ons te groot gedachte gevaar in 
van onmiddellijke oprichting van een andere partij ter linkerzijde, die het 
monopolie van het echte socialisme voor zich opeist. 

13. Geduld met de PVP mag geen afstel inhouden. Daarvoor zijn de 
resultaten van de samenwerking, zoals eerder opgemerkt, te veelbelovend. 
We moeten handelen vanuit het bewustzijn dat koudwatervrees, de angst 
voor een onderneming met risico's ook geen goed kompas is, en zeker niet 
typisch socialistisch. 
Wanneer oude scheidslijnen hun betekenis verliezen, nieuwe groepen 
vanuit andere overwegingen dan traditionele, een passend tehuis ter 
linkerzijde zoeken, dan moeten wij daar tijdig en soepel op inspelen. Zeker 
wanneer vast komt te staan dat een nieuwe partij én groot én radicaal kan 
zijn. Het samengaan van de progressieven in het perspectief van een 
nieuwe vooruitstrevende partij op langere termijn - waarvoor de PvdA 
zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken - zou praktisch het best voortgezet 
kunnen worden door voorlopig gestalte te geven aan een federatief ver
band. Dit werd al genoemd als een mogelijke fase in de overeenkomst tus
sen D'66, PPR en PvdA, van begin 1971. 
Zo'n federatie van progressieve partijen zou in haar besluitvorming een 
meer bindend karakter moeten hebben. Daarvoor zijn allerlei variaties 
denkbaar. Met behulp van een bepaalde, nog nader vast te stellen verdeel
sleutel, zou over bepaalde, eveneens nog nader vast te stellen onderwerpen 
op federatief niveau besluitvorming dienen plaats te vinden. 
Dit zou in principe kunnen gebeuren op alle niveaus van politieke werk
zaamheid: partijbestuur (federatiebestuur), fracties ( federatiefractiebe
stuur), afdelingen en dergelijke. 
Het partijbestuur meent dat met dit voorstel op de meest verantwoorde 
wijze vorm wordt gegeven aan het eerder uitgesproken streven naar één
wording van de progressieve partijen. Over de uiteindelijke vorm van de 
federatie zal een toekomstig congres moeten beslissen. 

* Hoofdstuk uit de Beleidsnota van het Partijbestuur van de PvdA. Zie voor een beschouwing 
over het congres wat deze nota betreft het hierna volgende artikel van J. J. Vis. 
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J. J. Vis 

Een droevig besluit 

Vrijdag 14 scptemher leek me een mooie dag om nu eens niet naar het 
PvdA-congres te gaan. Er kon onmogelijk veel bijzonders gebeuren want 
het wachten was op de belangrijke dingen van Prinsjesdag: de uitwerking 
van het regeringsbeleid-Den Uyl. 
Maar jawel hoor. één keertje blijf je thuis en meteen mis je hoe het congres 
het tere plantje van de progressieve samenwerking uit de grond rukt en 
op de mestvaalt gooit. Een droevige gebeurtenis voor de PvdA, de PPR, 
D"6(J, het kabinet-Den Uyl. de Nederlandse politiek. Van verdeeldheid 
van links plegen alleen maar de rechtse krachten te profiteren - en dat 
zal nu ook wel zo zijn. 

Natuurlijk is het besluit van het PvdA-congres achteraf bekeken niet zo 
erg onbegrijpelijk. Het enthousiasme om verder te gaan was niet bijster 
groot - en zeker niet alleen hij de PvdA. Het congresbesluit weerspiegelt 
een beetje de narrige stemming die al een tijd lang over de progressieve 
samenwerking hing. De Democraten op hun tocht bergafwaarts keken met 
wantrouwen naar de grote broer. De Radicalen op hun tocht bergopwaarts 
hadden ook zo'n behoefte niet aan het grote verband. En de PvdA leek 
de inzinkingen van de zestiger jaren al weer aardig te boven te zijn zodat 
ze zich door de kleintjes aan haar rokken niet meer zo veel wilde laten ge
zeggen als vroeger. 
Clcvoclsmatig hekeken is de reactie begrijpelijk. Maar wie de politiek wat 
minder gevoelsmatig bekijkt, wie zich realiseert dat links overal en altijd 
een minderheid is en blijft, wie rekening houdt met traditionele en moeilijk 
te heinvloeden krachtsverhoudingen - die kan met het besluit geen vrede 
hebheiL 

Want l.ttcn wc wel wezen: door het afsluiten van de weg naar vergaande 
samenwerking tussen socialisten en andere niet-socialistische vooruitstre
venden is in feite de verdeeldheid als hoogste wijsheid geproclameerd met 
als mogelijke consequentie: ieder voor zich en Wiegel voor ons allen. Het 
congreshesluit mag dan een soort gevoelsmatige realiteit weerspiegelen -
er 'Spreekt ook duidelijk een gebrek aan goede wil uit, het ontbreken van 
een behoefte aan nieuwe vormen en verhoudingen in de politiek. En ik 
hen hang dat dat iets is wat veel Nederlanders zal opvallen -die hele grote 
groep die wel een vooruitstrevend beleid wil maar aan al die partijen en 
partijtjes in Nederland geen boodschap heeft; die hele grote groep die er 
niet aan denkt om lid te worden van een politieke partij - en die tenslotte 
wel heslist over de verkiezingsuitslagen. 
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Laat ik eens nagaan wat de progressieve samenwerking tot dusver heeft 
opgeleverd. Zoals het er nu uitziet, is die oogst eenmalig geweest. Het is 
niet zo moeilijk om te voorspellen hoe de Nederlandse politiek er dan 
zonder die oogst uit zal zien. 

In 1971 vormden de drie progressieve partijen voor het eerst een verenigd 
front. Het gemeenschappelijke programma en het schaduwkabinet mogen 
dan voor een deel tot het politieke stuntwerk hebben behoord - van zeer 
groot belang was dat de drie partijen ná de verkiezingen niet meer met het 
confessionele midden wilden onderhandelen en daardoor aan de politiek 
in ons land een geloofwaardigheidselement toevoegden dat tot dusver had 
ontbroken. Het serieuze karakter van het progressieve alternatief werd in 
de parlementaire debatten over het beleid-Biesheuvel daarna voortdurend 
en stelselmatig onderstreept. De debatten over de begroting 1972 leidden 
weliswaar tot een parlementaire verlamming maar ze hadden ook tot ge
volg dat de confessionelen geen kant heenkonden. Het sterke verlies aan 
zelfvertrouwen dat zich bij de verkiezingen van 1972 vooral bij KVP en 
CHU manifesteerde, moet toen begonnen zijn. Er was een nieuw element 
in de Nederlandse politiek gekomen waartegen de traditionele krachten 
eigenlijk geen verweer hadden. Op de partijcongressen van de progressieve 
partijen werd wel het nodige gebakkeleid, maar er was intussen óók een 
groep-Mansholt aan de gang gegaan die zoveel nieuwe gedachten op tafel 
legde dat het politieke initiatief veel meer bij de progressieve oppositie dan 
bij de regeringspartijen leek te berusten. De leider van de grootste op
positiepartij werd leider van de oppositie en kreeg aldus de allures van een 
alternatieve premier. 
De gebeurtenissen binnen het progressieve kamp in 1972 vormden een 
logische voortzetting van dit alles. Voor het eerst in de geschiedenis bleken 
drie partijen in staat te zijn een gemeenschappelijk program op tafel te leg
gen zonder dat ze daarnaast ook nog met eigen programma's kwamen -
en dat terwijl de confessionele samenwerking als een pudding in elkaar 
zakte. Ik zal niet beweren dat de totstandkoming van 'Keerpunt' zich in 
rozegeur en maneschijn voltrok en dat niemand met zijn tanden heeft 
geknarst. 
Maar het verenigen van de drie progressieve partijen op die ene program
matische noemer heeft bij de kabinetsformatie tot het nauwelijks te over
schatten voordeel geleid dat de progressieven zich niet uit elkaar lieten 
spelen. Keerpunt is met ongehoord weinig kleerscheuren uit de vijf-maan
den-slag tevoorschijn gekomen. Wat er nu achter de regeringstafel zit, zou 
er zonder de progressieve eenheid niet gekomen zijn. 

Ik wil dat nog even herhalen: wat er nu achter de regeringstafel zit, zou 
er anders niet gekomen zijn. Natuurlijk zal het kabinet tijdens de rit wel 
concessies moeten doen maar dat zullen vooral concessies blijken te zijn 
aan ontwikkelingen en situaties die betrekkelijk los staan van de politieke 
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krachtsverhoudingen. De oppositie zal ze proberen uit te buiten, maar de 
oppositie heeft ze niet uitgevonden. 

Ik kan niet schatten voor hocveel mensen het kabinet-Den Uyl een tus
senstation is geweest op de weg die misschien - via een PVP en een 
verandering van het kiesstelsel - nog eens zou kunnen leiden tot een on
versneden progressief kabinet. Het zullen er wel veel zijn geweest, zoals 
je ook wel kon merken aan de voortgaande polarisf!tie binnen de confes
sionelen; de confessionelen die voor het eerst in de geschiedenis werden 
geconfronteerd met een beleid dat werkelijk wat anders probeerde te zijn 
dan de traditionele middcnkoerspolitiek. Dat intussen binnen 0'66 en de 
PPR wat zuinig werd gedaan over de progressieve samenwerking acht ik 
van weinig belang. Het aantal leden van deze partijen is nauwelijks de 
moeite waard. Slechts om hun electoraat zijn deze partijen de moeite waard 
-- en het was dit electoraat dat goed heeft beseft dat haar stem een stem 
was voor progressieve regerings-politiek - en niet zomaar een stem op een 
progressief partijtje. Partijleden hebben nogal eens de neiging te kijken 
naar de stemmen die verloren zijn geraakt en geen acht te slaan op de 
mensen die hun steun hieven geven - een partij als D'66 zou zich dat meer 
bewust moeten zijn. 

Zoals de zaken er nu hij liggen, heeft het PvdA-congres op een achterna
middag een eind gemaakt aan een hoopvolle ontwikkeling. Het afwijzen 
van de federatieplannen zal een groot aantal gevolgen hebben die niet licht 
te vcrhelpen zullen zijn. 

De politieke basis van het kabinet-Den Uyl is verzwakt. Het geroep om 
het accentueren van de eigen identiteit zal nu binnen PPR en 0'66 stellig 
luider gaan klinken. Het argument 'zie je wel, ze zijn niet te vertrouwen' 
1.al indruk maken - en daardoor wordt het kabinet-Den Uyl van een 
progressief kabinet met een aantal confessionele ministers een gewone vijf
partijcncoalitic, met alle risico's van dien. 

Een gcmeenschappelijk optreden bij de staten- en raadsverkiezingen 
1.al wel een illusie blijken. Aan de basis waar het samengaan toch al 
moeilijker was dan aan de top is het nu natuurlijk helemaal 'trammelant 
en tierelier'. 

Het kennelijke wantrouwen van de PvdA tegenover PPR en D'66 bergt 
elementen in zich van een 'sclf fulfilling prophecy'. De pro-PvdA-figuren 
in deze partijen staan met lege handen en zullen rap plaatsen maken voor 
de benadrukkers van de eigen identiteit - die immers zozeer gelijk hebben 
gekregen. 

Het valt voor kleine partijen als PPR en D'66 niet mee om in de schaduw 
van de Pvd;\ te opereren. Zeker voor D'66 gold dat het overschaduwd 
worden alleen maar acceptabel was als tijdelijke situatie. D'66 was bereid 
·met zetels te betalen' voor de vorming van een PVP. Nu die er niet meer 
inzit, gaat [)'66 natuurlijk afstand scheppen om in leven te blijven. De PPR 
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hád al minder neiging om zich te laten overschaduwen en zal de geboden 
vrijheid tenslotte wellicht met enige graagte accepteren. 
- Het kabinet-Den Uyl zal bij de volgende verkiezingen geen inzet kun
nen zijn. De progressieve drie zullen afzonderlijk opereren en niet of 
nauwelijks tot enige gemeenschappelijke presentatie kunnen of willen 
komen. De kabinetsformatie dreigt weer in het oude patroon te vervallen, 
de progressieven zullen uit elkaar gespeeld kunnen worden. Omzetting van 
een nieuw Keerpunt in een regeringsprogramma zal niet plaatshebben. 

Dat zijn nogal wat nadelen - en ik vraag me nog steeds af wat de voordelen 
dan toch wel zijn van het congresbesluit. De PvdA heeft door dit besluit 
zichzelf de mogelijkheid gegeven om wat zuiverder op de rode graat te 
worden, maar het vlees om die graat is weggesneden; de kans om de idealen 
- zij het in een onvermijdelijk wat afgezwakte vorm - in werkelijkheid 
om te zetten, is verkleind. Nederlandse socialisten moeten zich niet spiege
len aan hoopvolle Duitse en Britse voorbeelden. Ons kiesstelsel is anders 
en onze politieke landkaart is anders - en de PvdA is voor 'andersdenken
den' minder aantrekkelijk dan de SPD of de Labour Party. 
Het PvdA-congres heeft misschien weinig oog gehad voor de kille cijfers 
waaruit tenslotte de politieke machtsverhoudingen zich laten aflezen. 
Daarom wil ik ze nog even geven. 
Van 1963 tot 1972 is het zeteltal van de PvdA constant gebleven: 43. De 
winst van het progressieve blok is bij D'66 en PPR terecht gekomen (13 
zetels). Zelfs als men PSP en CPN in deze berekening betrekt, wordt het 
beeld er niet veel anders door. De CPN won in negen jaar drie zetels, de 
PSP verloor er twee. 
In diezelfde negen jaar kalfde het confessionele midden af van 76 zetels 
tot 48; dat is een verlies van 28 zetels. De helft van die grote uitverkoop 
kwam links van het midden terecht. De rest ging naar VVD (plus zes), 
DS'70 (plus zes), GPV (plus 1) en RKPN (plus 1). 
Van de bijna revolutionaire veranderingen binnen het Nederlandse electo
raat heeft de PvdA in het geheel niet geprofiteerd. Van de deconfes
sionalisering moet de PvdA op dit moment nog gaan profiteren en dat ter
wijl de ARP, de enige constante in het confessionele blok, de harde kern 
waarschijnlijk heeft bereikt en niet veel meer zal afkalven; terwijl de CHU 
klein en rechts is geworden; terwijl de KVP tot de helft is verdampt. 

Uit niets blijkt dat de PvdA op z'n eentje een aantrekkelijk alternatief is. 
Door het congresbesluit zijn de mogelijkheden voor een vooruitstrevende 
politiek kleiner geworden. Het congres had beter moeten weten. 
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Kerk en \Nereld 
Opstellen aangeboden ter gelegenheid van de lOste verjaardag van 
Prof. mr. dr. J. J. Loeft. 

Met bijdragen van Prof. dr. J. F. Lescrauwaet, Prof. dr. mag. Luchesius A. H. Smits, 
Drs. N. K. van den Akker, Prof. mr. dr. P. J. M. Huizing S.J., Drs. H. G. Ras, Prof. dr. 
A. G. M. van Melsen, en Prof. mr. I. A. Diepenhorst. 

Deze bundel opstellen vond zijn aanleiding in de arbeid van prof. mr. dr. J. J. Loeff, 
gedurende meer dan dertig jaar verricht in het ontmoetingsvlak van kerk en wereld. 
De uitdrukking kerk en wereld is een in het hedendaagse spraakgebruik vertrouwde, 
een op het eerste oog duidelijke. Bij nadere beschouwing gaat achter deze terminolo
gie echter een gecompliceerde werkelijkheid schuil. Dit geldt wel in bijzondere mate 
voor de jongste tijd. 
Gedurende de laatste decennia zijn kerk en wereld elk in een stroomversnelling geraakt 
en is ook hun onderlinge verhouding op drift gekomen. In samenhang en wissel
werking hiermede is ook het denken over kerk en wereld een andere dan dertig jaar 
geleden. Typerend voor nu is het spreken over de kerk in de wereld. 
Een bezinning op dit alles, al dan niet vergelijkenderwijze met de realiteit en benade
ring in het verleden, heeft zijn neerslag gevonden in een zevental artikelen, respectie
velijk handelend over de verhouding kerk en wereld, gezag in kerk en wereld, kerk en 
kerken, kerk en macht, kerk en welzijn, kerk en onderwijs, en kerk en staat, van de hand 
van bij uitstek deskundigen op genoemde gebieden. 
Het is vanzelfsprekend dat in deze uitgave niet alle aspecten van kerk en wereld konden 
worden belicht. Er is bewust een keuze gedaan, die geleid heeft tot opstellen die 
grotendeels corresponderen met de deelgebieden waarop de septuagenarius Loeff 
zich werkend en studerend heeft bewogen. 
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Op 19 en 20 december 1972 organiseerde de juridische faculteitsvereniging aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam een congres ter gelegenheid van haar zestiende 
lustrum: 

Sociale zekerheid .... tot (w)elke prijs 

Op dit congres werd de problematiek over die sociale verzekering van verschillende 
kanten belicht: de praktische, de politieke, de organisatorische. 
De inleidingen die op deze dagen gehouden werden en het documentatie-materiaal 
dat door werkgroepen voor die gelegenheid werd vervaardigd, verschijnen thans als 
uitgave onder de titel 

Sociale zekerheid .... tot (w)elke prijs? 

Inhoud: 

mr. J. G. Rietkerk 
J. Hey 
L. de Graaf 

mr. Th. J. A. M. van Lier 
ir. J. J. Dooren 

Bijlagen 

- De dynamiek van de sociale verzekering 
Sociaal beleid in de praktijk 
Het socialezekerheidsstelsel mede als instrument voor 
een rechtvaardiger inkomensverdeling 
Politieke strijdpunten bij de sociale verzekering 
De uitvoerorganisatie van de sociale verzekering, ge
zien tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de 
sociale zekerheid 

I. Overzicht van de voornaamste bestaande sociale uitkeringsvoorzieningen 
11. Enkele kernbegrippen nader uitgewerkt 
111. Voornaamste politieke en maatschappelijke stromingen ten aanzien van de 

sociale verzekering 
IV. Samenvatting rapport Berenschot en Bosboom en Hegener over de vereen

voudiging van de uitvoering der sociale verzekering 
V. Europese Economische Gemeenschap en sociale verzekering 

Prijs f 18,50 (120 pag. ing.) (incl. O.B., excl. verzendkosten) 

Kluwer - Deventer 
POLSTRAAT 10, TELEFOON 05700- 74411 
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P. Boskma 

Kernwapens in Europa 

I. Inleiding 

De ontwikkeling naar ontspanning tussen Oost en West geeft de mogelijk
heid wat minder krampachtig dan vroeger de wapenproblematiek, in het 
hijzonder die in Europa, te bespreken. Die situatie is bijzonder verontrus
tend. Europa zit met een absurde overbewapen ing. vooral wat betreft 
kernwapens. Er liggen voor een conflict in Europa meer dan 10 000 kern
wapens klaar, de meeste van de zwaarte van de Hiroshimabom of nog 
;waarder. Zelfs wanneer maar een deel van deze wapens zou worden inge
;et hij een conflict in Europa, zou dat hier feitelijk de totale kernoorlog 
betekenen. Het dichtbevolkte en hooggeïndustrialiseerde West-Europa 
wu onherstelbaar verwoest worden en waarschijnlijk voor langere tijd on
bewoonbaar door de effecten van de langlevende radio-isotopen. Zolang 
dit nog de situatie is, is er weinig reden om ons al te veilig te voelen. 
We ;uilen in dit artikel de Europese situatie nader analyseren, zowel wat 
hetrdt de wapens als de opvattingen over het gebruik en het voorkomen 
van het gebruik. Daarna zullen we iets zeggen over de wapenontwik
kelingen op wercltlsehaal en de verwevenheid daarvan met andere tech
nologieën, in het bijzonder de kernenergie. Tenslotte zullen we wat uit
voeriger stilstaan bij enkele concrete voorstellen op het gebied van vrede 
en veiligheid. 

2. De Europese situatie 

In de vijftiger jaren wordt door de NAVO besloten zgn. tactische kern
wapens in Europa te introduceren. Het is de goedkoopste oplossing voo·r 
de naar NAVO-oordeel aanwezige dreiging van de haars inziens grote 
overmacht aan conventionele Russische strijdkrachten. We zullen hier niet 
verder op dat probleem ingaan. In ieder geval wordt door dit besluit 
Europa potentieel een nucleair slagveld. 
Het woord "tactisch' bij tactische kernwapens heeft wel enig commentaar 
nodig. Het suggereert dat het over kleine kernwapens gaat. Dat is niet het 
geval. Zoals in de inleiding al gezegd, het gaat om wapens, die wat explosief 
vermogen betreft. vergelijkbaar zijn met de bommen op Hiroshima en 
Nagasaki 1

, geschikt om een middelgrote stad te vernietigen. Verder zijn 
het splijtingswapens, die, vooral bij explosies op grondhoogte, grote hoe
veelheden, deels langlevende radioactiviteit produceren. 
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Het woord tactisch betekent doorgaans dat het een wapen is voor gebruik 
op het directe slagveld. Ook dat is hier niet waar. Een aanzienlijk deel van 
de wapens kan worden ingezet tegen doelen, die ver buiten een direct slag
veld liggen of tegen doelen, die met het eigenlijke slagveld niet direct te 
maken hebben. 
Het is dan ook voor het huidige wapenarsenaal feitelijk juister onder het 
woord tactisch te verstaan de kernwapens, die bestemd zijn om te worden 
gebruikt bij een lokaal conflict in Europa. 
Vooral van Poolse zijde wordt bij de westelijke introductie van kernwapens 
met de zgn. Rapacki en Gomulkaplannen voordenuclearisering voor delen 
van Europa geprobeerd de ontwikkeling naar een nucleair zwaar bewa
pend Europa tegen te houden. Die plannen maken bij de dan heersende 
Koude-Oorlogmentaliteit echter geen schijn van kans. Ze worden in het 
Westen gezien als een slimme zet van de Russen om de Westelijke defensie 
te ondermijnen, deNAVO-raad van december 1957 reageert onwelwillend 
en hard. Dat het op zijn minst ook een poging is om te voorkomen dat er 
in Europa met kernwapens gevochten gaat worden bij een lokaal conflict, 
komt niet aan de orde. 
Wat er daarna gaat gebeuren, is bijna voorspelbaar voor ieder, die iets van 
bewapeningswedlopen weet. Ook het Warschau-Pact introduceert tacti
sche kernwapens. Waarmee de situatie wel grondig verandert. Aan beide 
zijden liggen nu grote hoeveelheden kernwapens: Europa is potentieel een 
nucleair slagveld. 
Eind 1968 zijn er volgens de Amerikaanse minister Clifford 7200 Ameri
kaanse tactische kernwapens in Europa. Dat aantal is niet het resultaat van 
enige concrete militaire planning, maar min of meer toevallig.2 Tijdens 
president Johnson is op zeker ogenblik besloten het aantal te bevriezen. 
Hoewel de exacte aantallen geheim zijn, zijn er volgens een recente schat
ting' bij deze wapens 2000 Honest John raketten, 600 Sergeant raketten, 
325 Pershing raketten, 600 zgn. atoommijnen en 800 'normale' bommen. 
Daarnaast heeft Frankrijk de Pluton SSM als tactisch wapen ontwikkeld, 
dat door een tank kan worden afgeschoten. Aan Westeuropese zijde zijn 
er dan verder nog de Franse en Engelse kernmachten, die hoewel meestal 
strategisch genoemd, van betekenis zijn voor een lokaal conflict in Europa. 
Het aantal tactische kernwapens aan Warschau-Pactzijde is volgens het 
Institute for Strategie Studies ongeveer half zo groot, naar schatting 3500. 
De explosieve vermogens zijn waarschijnlijk gemiddeld wat groter. Er zijn 
ook daar raketten met een actieradius van honderden kilometers. Verder 
zijn er nog 700 middellange-afstandsraketten met kernwapens van 1 
Megaton TNT equivalent, die zeker voor Europa zouden kunnen worden 
gebruikt. 
De Amerikaanse kernwapens aan NAVO-zijde kunnen slechts worden 
ingezet op bevel van de Amerikaanse president. Ze worden door Ameri
kaanse soldaten beheerd. Ook aan Warschau-Pactzijde worden de kern
koppen beheerd door Russische troepen en is de bevelvoering strikt 
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gecentraliseerd. Men kan echter vele vraagtekens zetten bij de realiteits
waarde van zo'n gecentraliseerde commandostructuur tijdens een conflict. 
Aan beide zijden is dus een enorme overbewapening met kernwapens aan
wezig. Hoc zou een conflict met deze wapens in Europa eruitzien? 
Van de zijde van deNAVO en ook de Nederlandse regering is gesteld dat 
haar plannen gebaseerd zijn op een systecm4

, 'dat de afschrikking doet 
voortwerken in een fase, waarin reeds van gewapend optreden sprake is. 
Dat wil zeggen, dat. zelfs wanneer reeds oorlogshandelingen zouden zijn 
gepleegd, nog moet kunnen worden voorkomen dat deze zich zouden uit
breiden tot niet meer te beheersen fataler vormen'. Het centrale punt daar
hij is dus dat de NAVO bereid is als eerste kernwapens in te zetten en dan 
denkt dit zo te kunnen doen dat een verdere onbestuurbare escalatie wordt 
voorkomen. De vraag is hoe realistisch die opvatting is. 
Om te beginnen zijn er vele instabiliserende effecten van sociaal-psycholo
gische aard in een dergelijke situatie. Men denke aan de effecten van on
controleerbare geruchten, de zich altijd voordoende communicatieproble
men. de vele onduidelijke gebeurtenissen, die vrijwel automatisch in de 
context van de bestaande dreiging worden gezet. 
Maar ook de specifieke eigenschappen van de huidige bewapeningssituatie 
roept problemen op. De tactische kernwapens van beide partijen zijn 
kwetsbaar. Opslagplaatsen, raketbases en vliegvelden kunnen relatief 
gemakkelijk door de tegenpartij worden uitgeschakeld. Door de eigen 
kernwapens als eerste te gebruiken kunnen ze de tegenpartij een beslis
sende slag toebrengen, terwijl ze, mocht de tegenpartij deze wapens als 
eerste inzetten, niet meer bruikbaar zijn. Er zal dan ook een sterke druk 
werken in de richting ze pre-emptief of preventief te gebruiken, met de 
bedoeling een substantieel deel van de kernwapens van de tegenpartij uit 
te schakelen. 
Als in een dergelijke crisissituatie één van de partijen een enkel kernwapen 
tal gebruiken en het duidelijk wordt dat de atoomdrempel is overschreden, 
zal deze druk nog vcrsterkt worden. Er is immers een hoge premie op de 
haast. 
Verder zal waarschijnlijk de strijd op conventioneel niveau een nogal on
overzichtelijk karakter vertonen: grote troepenconcentraties zijn te ge
vaarlijk omdat ze maar al te gemakkelijk door de tegenstander met kern
wapens vernietigd kunnen worden. Bij een dergelijk gevechtspatroon zul
len communicatie en commandostructuren onder zware druk komen te 
staan en het maar al te gemakkelijk voor een deel begeven. Daarmee dreigt 
snel een crisispunt te worden bereikt: als belangrijke delen van deze 
structuren dreigen te desintegreren, zal gekozen moeten worden of men 
de kernwapens nog wil inzetten. 
Wat er gaat gebeuren met eenheden met kernwapens, die niet meer met 
de hogere commandostructuren vcrbonden zijn, lijkt me ook de vraag. Het 
militaire ethos gaat nog steeds in de richting van het heldhaftig ondergaan. 
De houding van de bemanning van het vliegtuig uit de film Dr. Strangelove 

Socialisme en Demoeratic IJ ( 1'!7.1) novcmhcr 483 

I 

I 

I 

i: 



om nu maar te proberen er zelfstandig van te maken wat er van te maken 
valt, lijkt me niet eens zo onrealistisch. Een onbegrensd vertrouwen in de 
technologie van zekeringen op kernwapens, e.d., waardoor het mogelijk 
zou zijn de zaak effectief onder controle te houden, lijkt nu rijkelijk 
optimistisch. 
Bovenstaande argumenten lijken nu tot die conclusie te leiden dat de kern
wapens in Europa van een soort zijn, die een onbeheerste escalatie naar 
gebruik op grote schaal en tegen doelen los van het directe gevechtsterrein 
als opslagplaatsen, raketbases en vliegvelden met zich meebrengt. De 
gedachte van de controleerbare escalatie met de huidige kernwapens in 
Europa is onrealistisch. De intrinsieke kracht van de situatie werkt in 
tegengestelde richting. Deze conclusie wordt overigens gedeeld door 
verschillende militaire deskundigen, zowel van de zijde van het Warschau
Pact als het Amerikaanse leger. 
Zo schrijft bijv. Zavilov in het legerblad 'De Rode Ster' van 30 oktober 
19705 in een artikel over de veranderingen in de oorlogvoering door de 
introductie van tactische kernwapens: 

'In de eerste plaats is het gebied waarin tactische, operationele en 
strategisch militaire acties kunnen worden ondernomen beduidend 
vergroot en is de diepte van het moderne gevecht met inzet van alle 
wapens, toegenomen ... 
In de derde plaats heeft de ontwikkeling van de kernwapens verder de 
nadruk gelegd op het offensief als beslissende vorm van militaire actie, 
waarbij het zelfs noodzakelijk kan zijn om defensieve taken op te lossen 
door actieve, offensieve operaties. Het mag zeker worden geacht, dat 
toekomstige offensieve operaties gekenmerkt zullen worden door een 
aanmerkelijke toename in de specifieke dimensies (breedte en diepte) 
van de actie, een toename in het tempo van het offensief en in de 
dynamiek van de militaire operaties. In zoverre het gaat om defensieve 
operaties zullen tegenaanvallen met kernwapens tegen het tweede 
echelon en de reserve een beslissende betekenis kunnen krijgen.' 

Gormley, in het reeds eerder geciteerde artikel uit het Amerikaanse leger
blad Militairy Review, bespreekt het probleem heel expliciet6

: 

'Centra! to the task of cantrolling escalation to more destructive levels 
of nuclear wartare is the element of restraint, proponents contend ... 
Proponents further emphasize that NATO must inform the aggressor of 
the tactics and constraints to be employed ... 
However it is entirely rational for the side that momentarily perceives 
it is losing to act uncooperatively. Nuclear escalation is not necessarily 
an irrational fact for the si de that perceives, however wrongly, that it 
is losing and will not or cannot countenance the effects of an expected 
loss. Moreover, the essential ambiguity of the militairy act tends serious-
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ly to crode eaeh si de 's ahility to dcducc the other intentions, despite 
dforts to make intentions explicit. The irresistible urge to assume the 
worst and avoid the error of undercstimating an cncmy's intention is 
likely to force each side into seriously consictering a strike at the others' 
retaliatory capability, partietdar in view of the enormous advantages 
surprise af fords the attacker. Can NATO safcly assume that the Sovicts 
would perceive its immediatc dcfensive use of nuclear weapons, albeit 
discriminate and measured, as mcrcly an act of defensive restraint? 
Would the Sovicts disrcgard the souree of energy of NATO's low-yield 
nuclear weapons and view them as nothing more than conventiemal 
explosives in convcnient packages? ... If, indeed, escalation is built into 
the very dynamics of war, it is clcarly erroneous to imply that it is possible 
to give a set of self-consistcnt instructions to decisionmakers and thereby 
reduce significantly thc chances of nuclear catastrophy .' 

Dat het denken in Europa en in Nederland zich zo weinig heeft gericht op 
deze harde realiteiten heeft vele oorzaken. Zo is er het directe afweerme
chanisme om zich niet met dergelijke nogalmoeilijke oplosbare problemen 
bezig te houden. Vcrder het Koude-Oorlogsdenken, waarbij iedere van 
het Amerikaanse en het daarvan afgeleide NAVO-denken afwijkende 
opinie krampachtig werd bestreden. Dat heeft karikaturale vormen aange
nomen in de discussies over de BB, de bescherming bevolking. 
Maar een zeer belangrij kc rol heeft gespeeld en speelt nog de rationalise
ring van de situatie door de militair-strategische doctrines van afschrikking 
en flexibele response. Ook de tactische kernwapens zijn ondergebracht in 
deze pseudo-rationele gedachtcngangen. Laten we ze eens aan een wat 
nader onderzoek onderwerpen. 

3. De rationalisaties van afschrikking en flexible response 

Wc ;.uilen een gedachtengang een rationalisatie noemen wanneer hiermee 
informatie. die onhanteerbaar is in ons referentiekader, zo wordt vervormd 
of versluierd. dat er weer een (schijnbare) consistente gedachtengang in 
termen van het bestaande referentiekader mogelijk wordt. Rationaliseren 
is een geliefde bezigheid: wc weten doorgaans zeer listige constructies te 
hedenken om ons voor bijv. gemaakte fouten te excuseren. 
Met de ontwikkeling van de kernwapens is zo'n situatie ontstaan van on
hanteerbare informatie. Het is een historisch nieuwe situatie. Niet alleen 
is het explosieve vermogen van de wapens met een factor miljoen toegeno
men, maar door de radioactiviteit zijn de gevolgen van de wapens niet meer 
beperkt tot plaats en tijd van het conflict. Generatics later en plaatsen aan 
de andere zijde van de aardbol hebben nog te maken met onze wijze van 
conflictbcslcchting. En bij een wat overmatig gebruik, bijv. door de 
bestaande voorraden werkelijk geheel in te zetten, is het de vraag of de 
men se I ij kc soort het zal overleven. 
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Door de verwoestende werking al mogelijk met slechts één bom is het voor 
een land onmogelijk geworden zich tegen deze wapens te verdedigen in 
de gebruikelijke zin van het woord, d.w.z. door eigen militaire maatregelen 
te voorkomen dat die vernietiging plaatsvindt. Het betekent dat de soe
vereine nationale staat als organisatie voor de veiligheid van zijn burgers 
een anachronisme is geworden. En hetzelfde geldt voor de collectieve 
verdediging van een aantal staten, zoals bijv. de NATO of het Warschau
Pact. 
Dat zijn feiten, die onhanteerbaar zijn in ons traditionele denken, georiën
teerd als het is op de nationale statenstructuur, het sturen van internationa
le betrekkingen door zgn. machtsevenwichten e.d. Vele richtlijnen uit de 
klassieke leer van de internationale betrekkingen, nog even in het midden 
latend of die empirisch juist zijn geweest, verliezen een aanzienlijk deel 
van hun betekenis in het licht van deze nieuwe situatie uit onze eeuw. Het 
is dan ook alleszins begrijpelijk dat gezocht wordt naar rationaliseringen 
om de werkelijkheid weer in te passen in onze oude referentiekaders. Maar 
realistisch is het niet. 
Voor de wapensituatie hebben we de werkelijkheid versluierd, door de 
theorie van afschrikking en flexible response. Dat zijn overigens niet zo 
maar wat losse gedachtenconstructies. Ze zijn tevens richtlijnen voor 
nieuwe wapenontwikkelingen en de aanschaf van nieuwe wapensystemen. 
Ze vormen ook vaak de basis van allerlei militaire planning en besluit
vorming en vormen de legitimering voor een defensiepolitiek. 
Wapens hebben altijd een dubbele functie gehad. Ze konden gebruikt 
worden voor de verdediging en het bezit ervan had voor een tegenstander 
meestal een afschrikwekkende werking. Voor de kernwapens is de verde
digende functie weggevallen. De afschrikkingstheorie baseert zich nu op 
de afschrikwekkende werking. Een (rationeel handelende) tegenstander 
zal wel uitkijken bepaalde agressieve daden te plegen, omdat het gebruik 
van het kernwapen hem meer schade zal opleveren dan het met de agressie 
nagestreefde doel hem voordeel zal opleveren. Wanneer beide of alle 
partijen over kernwapens beschikken, zal dit, aldus de gedachtengang, 
betekenen, dat er een balans van de afschrikking is. Zo'n evenwicht van 
de afschrikking zal dan voorkomen dat er oorlog wordt gevoerd. Een bij
zonder belangrijk punt daarin is de onkwetsbaarheid van de 3 wapens. De 
balans van de afschrikking wordt als stabiel gezien wanneer de partijen met 
hun wapens nog een vernietigende klap kunnen uitdelen nadat ze zelf 
aangevallen zijn. Wanneer er dus een situatie is van 'mutually assured 
destruction' (MAD). Of wanneer de wapens een zgn. second strike capabi
lity vertegenwoordigen. In het USA-USSR-conflict is zo'n situatie in de 
zestiger jaren bereikt met de onkwetsbaar opgestelde intercontinentale 
raketten, na een periode, waarin constant grote hoeveelheden strategische 
bommenwerpers in de lucht moesten zijn om een enigszins betrouwbare 
second strike te vormen. Momenteel vormen de onderzeebootvloten het 
meest onkwetsbare deel van de afschrikkingsmacht. 
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Daarmee is schijnbaar de zaak gered. De wapens lijken er nu te zijn om 
tt: voorkomen dat zt: gebruikt worden. Maar dat is een drogredenering. 
Want zt: kunnt:n allct:n maar afschrikken als er de geloofwaardige moge
lijkheid bestaat dat ze ingezet zullen worden. Dus zolang de kans bestaat 

t:n dat mag best t:t:n kkine zijn - dat ze gebruikt zullen worden. En er 
is wt:inig statistisch inzicht voor nodig om te begrijpen dat ze over voldoen
d~: langt: tijd dan ook naar alle waarschijnlijkheid gebruikt zullen worden. 
Daarbij gaat ht:t dan om het apocalyptische gebeuren van een kernoorlog! 
Dt:zt: afschrikkingsconccptie heeft bovendien vele implicaties. We zullen 
er t:nkdt: kort nocmt:n7

: 

I. Er is gt:t:n sprakt: van een stabiele situatie. Zodra zich de situatie 
voordoet dat de ontwikkeling van een nieuw meestal nog geavanceerder 
wapt:nsystt:t:m mogelijk wordt, waardoor de second strike capability zou 
kunnt:n wordt:n aangt:tast, moet dit wapensysteem worden ontwikkeld. 
Sinds llJ45 ht:bhcn wc zo ongeveer iedere zeven jaar een nieuw wapensys
tt:t:m gehad. Het stabiliteitscriterium kan slechts worden gehandhaafd 
door t:cn doorgaande bewapeningswedloop. Ook het SALT-verdrag over 
dt: bt:pt:rking van de strategische wapens tast deze technologische wapen
wt:dloop niet aan. Zo gaat nu het proces, waarbij de raketten worden voor
lit:n van mt:crdcrc, deels nog onafhankelijk van elkaar te sturen kernbom
mt:n. rustig door. Evenals het onderzoek naar het vergroten van de tref
lt:kt:rhcid van dt: raketten door een bijsturen aan het eind van hun baan, 
ht:t omkrzock naar de mogelijkheid van detectie van onderzeeboten, etc. 

2. Dt: afst:hrikkingsconccptie baseert zich op rationeel handelende par
tijt:n. Zt: gaat daarmee voorbij aan de vaak zeer complexe sociale proces
st:n. dit: naar crises leiden en tijdens crises werkzaam zijn, in feite het 
probkcm van de uit de hand gelopen situaties, op welke manier dan ook. 
Dat is t:t:n niet te vcrwaarlozen categorie, als we kijken naar de werkelijk
ht:id van vrot:gt:r en nu. Toekomstige crisishoogten zijn niet voorspelbaar. 
En t:vt:nmin is voorspelhaar tegen welke crisishoogte de zgn. stabiliteit van 
dt: afschrikking nog bestand is . 

.\. Dt: afschrikkingsconceptic leidt tot onzinnig hoge bewapeningsniveaus 
in vrt:dt:stijd. Dat hetekent hovendien in vredestijd een zeer grote wapenin
dustrit: t:n een gt:weldigc hocveelheid militair onderzoek, die op hun beurt 
wt:cr t:cn druk vormen naar meer bewapening. De invloed van het militair
industriet:l-wetcnschappclijk complex op het gehele sociale leven kan hier 
nit:t vt:rder wordt:n besproken. Maar de VS zou een waarschuwend voor
bt:dd voor Europa moeten zijn, als dit zich vanuit de afschrikkingscon
ct:ptit: op een zgn. gezamenlijke verdediging (met kernwapens uiteraard) 
gaat richten. 

Ik gt:not:mdt: implit:atit:s onder I en 3 vcrsterken op hun beurt weer het• 
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denken in termen van de afschrikking. Daardoor wordt het karakter van 
rationalisering steeds moeilijker te onderkennen: we zijn er te zeer gewend 
aan geraakt, zodat de gedachtengang steeds plausibeler lijkt. Empirische 
evidentie uit de sociale wetenschappen dat de afschrikking werkt, is er 
vrijwel niet. 
Waar de gedachtengang van de afschrikking niet voldoende consistent is, 
worden verfijningen in de conceptie aangebracht. 
Dat laatste is het geval geweest voor de Europese situatie, waar deNAVO 
in de zestiger jaren de conceptie van de 'flexible response', het soepele en 
aangepaste antwoord invoert. Dat was nodig geworden, omdat de geloof
waardigheid bij een lokaal incident op strategisch niveau te antwoorden 
met kernwapens, te klein was geworden. Met de flexible response wordt 
een graduele schaal geïntroduceerd. Het is, in termen van de Nederlandse 
regeringH: 

'de gedachte dat elke eventuele oorlogsdaad moet kunnen worden 
beantwoord met een daaraan evenredige tegenweer, waarbij het doel 
herstel is van de integriteit van het eigen gebied. In die tegenweer dient 
echter reeds de waarschuwing opgesloten te liggen dat andere middelen 
worden gebruikt indien de tegenstander zijn gevechtsactiviteiten niet 
beëindigt. 'Flexible response' impliceert evenwel ook dat van tevoren 
de eventuele tegenstander geen houvast wordt gegeven omtrent de wijze 
waarop daadwerkelijk op zijn actie zal worden gereageerd. Onzekerheid 
is een essentieel element in de afschrikkingsconceptie.' 

De zgn. tactische kernwapens vormen een onderdeel van deze 'even
wichtige tegenweer'. Het is uitermate teleurstellend dat onze huidige 
regering volgens de Memorie van Toelichting bij de defensiebegroting deze 
levensgevaarlijke conceptie zonder voorbehoud heeft overgenomen. Ze 
schrijft9 dat de Nederlandse defensie, als gevolg van het NAVO-lid
maatschap, 

'dient te zijn aangepast aan de strategie van de 'flexible response', met 
de daaruit volgende consequenties ten aanzien van samenstelling, 
organisatie en uitrusting van de strijdkrachten inclusief nucleaire mid
delen'. 

Wat betekent nl. deze 'flexible response' met kernwapens? Waar de 
afschrikkingsconceptie bedoeld was het accent te leggen op het hebben van 
wapens om het gebruik ervan te voorkomen, wordt met de 'flexible 
response' het hebben van kernwapens om ermee te kunnen vechten 
eventueel zelfs als eerste partij weer expliciet geïntroduceerd. Ergens, op 
een onzeker punt in de escalatie, zullen deze wapens worden ingezet. Daar 
is de organisatie en de samenstelling van de strijdkrachten op ingericht. 
Gegeven de boven besproken karakteristiek van de tactische kernwapens 
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in Europa en hun sterk escalatiebevorderende eigenschappen wordt 
hiermee sluipend de totale kernoorlog voor Europa in de militaire organi
satie geïnstitutionaliseerd. Daarmee is via een slimme omweg in principe 
het oude referentiekader van het militaire denken weer terug: de even
redige tegenweer is een oude gedachte, die nu eigenlijk zonder meer de 
nucleaire wapens gaat omvatten. Het feitelijke probleem van de kern
wapens is geheel versluierd in deze conceptie. 
In de officiële gedachtengang wordt steeds verondersteld dat de Ameri
kaanse strategische wapens als afschrikkingswapens de waarborg geven, 
dat een eventuele escalatie naar doorgaand kernwapengebruik wordt 
voorkomen. Dat is ongeloofwaardig. Zelfs de Amerikaanse soldaten in 
Europa, een soort gijzelaars om de Amerikaanse garantie enige geloof
waardigheid te geven, zijn niet doorslaggevend, wanneer het gaat om het 
plegen van zelfmoord door de supermachten. Hier lopen de Europese en 
Amerikaanse belangen geheel uiteen. De eerste prioriteit in de afschrik
king op strategisch niveau is om conflicten te lokaliseren en te beperken. 
In die richting gaat ook het dit jaar door Breznjew en Nixon afgesloten 
verdrag ter voorkoming van een kernoorlog. De VS kunnen hun bond
genootschappelijke verplichtingen voor Europa zeer wel vervullen door 
hun in Europa aanwezige kernwapens in te zetten buiten het grondgebied 
van de USSR om op die manier samen met de USSR te overleven. En, 
zoals reeds elders opgemerkt, een echte cynicus zal dan kunnen constate
ren dat de stabiliteit van de strategische afschrikking voortreffelijk heeft 
gewerkt. Het zal waarschijnlijk wel geen Europeaan zijn. 
Een bijkomend aspect van de flcxible response gedachte is dat ze een ideale 
context is om allerlei nieuwe bewapeningsvoorstellen te ondersteunen en 
te rechtvaardigen. Want steeds is er wel een nieuw gebied, waarop 'aange
rast · moet kunnen Wtlrdcn geantwoord. Waar er reeds veelal een competi
tie is tussen de krijgsmachtonderdelen leger, luchtmacht en marine, kan 
ieder hier een rechtvaardiging vinden voor zijn nieuwe verlangens. Tegen
woordig is de maritieme sector weer in de mode. De NAVO signaleert 
nauwkeurig dat eigen superioriteit op dit gebied dreigt te verminderen, 
zodat er op dit terrein wel weer geïnvesteerd zal moeten worden. 
Een ontwikkeling, die de laatste tijd nogal uitvoerig in discussie is, is die 
van een nieuwe generatic veel kleinere tactische kernwapens. Er zijn aan
wijzingen 111 11 dat het Amerikaanse leger voor zijn troepen in Europa 
enkele duizenden nieuwe kernkoppen heeft besteld, ter waarde van onge
veer $ XOO miljoen. Het is niet onwaarschijnlijk dat het hier om de zgn. 
·mini-nukcs' gaat, alhoewel de NAVO-bondgenoten nog niet op de hoogte 
schijnen te zijn gesteld. De mini-nukes zijn wat explosief vermogen betreft 
vergelijkbaar met de zwaarste conventionele wapens. Ongeveer 80% van 
hun energie komt. volgens een artikel van Lawrence 12 vrij in de vorm van 
ncutroncnstraling. waardoor de materiële schade relatief klein zou zijn. 
Vergeleken met de vroegere kernwapens produceren ze minder radioacti
viteit. maar 'schone' kernwapens zijn ook dit niet. 
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Een dergelijke generatie wapens zou de escalatieladders nog aanzienlijk 
soepeler maken en de overgang van conventionele naar kernwapens nog 
gemakkelijker. De introductie in Europa zou de instabiliteit hier alleen 
maar doen toenemen en opnieuw de situatie verslechteren. 
Terugkerend tot de hoofdlijn van het betoog moet worden geconstateerd 
dat de concepties van afschrikking en flexible response geen adequaat 
antwoord zijn op de nieuwe feiten waar het kernwapen ons mee con
fronteert. Het zijn rationaliseringen, waarmee we de nieuwe feiten ver
sluieren en ze weer inpassen in de oude denkkaders. Ze leiden bij enig 
doordenken tot vreemde absurditeiten. Zgn. ontwikkelde volkeren nemen 
openlijk een veiligheidsconceptie aan, waarbij collectieve zelfmoord als 
gedragsalternatief in de concrete planning is opgenomen. Voor een land 
als Nederland geldt daarbij ook nog dat we het er in overgrote meerderheid 
over eens zijn, dat er van een militaire dreiging geen sprake is! Terwijl 
iedereen kan weten dat grote bureaucratische en technocratische systemen 
als legers een dynamica van zichzelf hebben, zodat dergelijke doelgerichte 
sociale structuren niet afgedaan kunnen worden als onbelangrijk of margi
naal. 
Zoals hierboven geciteerd uit de Memorie van Toelichting bij de defensie
begroting 1974, ook ons leger functioneert in het kader van de absurde 
rationalisering die 'flexible response' heet. Ook ons leger is in haar huidige 
context een onderdeel van deze ondoordachte en ongezonde conceptie 
over veiligheid. Het lijkt me van intelligente en psychische gezondheid 
getuigen, wanneer toekomstige soldaten niet in een dergelijke context wil
len functioneren, ook wanneer ze zichzelf niet als pacifisten in de klassiek
ethische zin karakteriseren. Het curieuze en verontrustende is, dat we hun 
gezondheid veelal als abnormaal beschouwen. 

4. De verspreiding van kernwapens en de kernenergie 

Intussen gaat het proces van een verdere verspreiding van kernwapens naar 
vele Janden door. Het non-proliferatieverdrag, tot stand gekomen in 1970, 
lijkt, hoe waardevol op zichzelf ook, in zijn huidige vorm niet in staat dit 
proces effectief tot stand te brengen. Daarvoor hebben te weinig landen 
tot nu toe het verdrag geratificeerd en zijn er teveellanden die in staat zijn 
kernwapens te maken, niet tot het verdrag toegetreden. India is bijv. een 
land, dat heel expliciet de optie op kernwapens openhoudt en mogelijker
wijs tegen 1980 zelfstandig kernwapens zal ontwikkelen. 
De belangrijkste ondermijning van het non-proliferatieverdrag ligt echter 
in de verspreiding van de energiereactoren over de wereld. De ontwik
keling van de vreedzame kernenergie wordt door het non-proliferatie
verdrag eerder bevorderd dan tegengehouden. Volgens bestaande progno
ses over de toename van energieproduktie met kernreactoren moet reke
ning gehouden worden met een geweldige groei in de komende decennia. 
Het elektrisch vermogen uit kernreactoren dat in 1970 24 miljard watt was, 
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zal in llJH.'i stijgen tot H 10 en in 2000 tot 4260 miljard watt. Als percentage 
van het totale geschatte elektrisch vermogen gaat het nucleair vermogen 
van 2,2'!r in Jl)70 naar 27% in 1980 en 63% in 2000. Daardoor zal op grote 
~chaal plutonium beschikbaar komen: de geschatte jaarproduktie in 1980 
is al 130 ton plutonium. Voor een spiijlingsbom is ongeveer 6-10 kg nodig. 
Nogal eens wordt de opmerking gehoord dat het in energiereactoren 
geproduceerde plutonium ongeschikt zou zijn als explosief voor kern
wapens, omdat het teveel van het isotoop 240Pu zou bevatten. Dit is niet 
het geval. Hoewel zuiver èY'Pu geschikter is, is ook met reactor-plutonium 
met zelfs tot 30% 240Pu een effectief kernwapen te maken. Daardoor zal 
het aantal potentiële kernwapenlanden in de toekomst snel toenemen. 
De ontwikkeling van de kernenergie is door de risico's verbonden met de 
grote hocveelheden radioactieve afvalstoffen en transuranen op zichzelf 
al een zeer gevaarlijke zaak. De verspreiding van de nucleaire technologie 
over de wereld met het daaraan verbonden probleem dat vele landen 
een optie op kernwapens krijgen, maakt de zaak nog veel ernstiger. Het 
is onbegrijpelijk hoc men in het PvdA-rapport'In dienst van de Vrede' uit 
1%3 13 tot de conclusie gekomen is dat 'hoe sterker de aandacht komt te 
liggen op de 'atomen voor de vrede', hoc eerder een kans dat de aandacht 
van de 'atomen voor de oorlog' wordt gerelativeerd. De organisatie voor 
vreedzame toepassing van de kernenergie dient daarom zoveel mogelijk 
te worden versterkt'. 
De civiele nucleaire technologie heeft intussen al een geweldig impulsmo
ment gekregen: er zijn enorme belangen mee gemoeid van vaak multinatio
nale ondernemingen, die toch al zo moeilijk te controleren zijn vanuit de 
nationale staat. Ook een belangrijk deel van het Nederlandse bedrijfsleven 
is erbij betrokken. De regering heeft deze ontwikkelingen tot nu toe actief 
gestimuleerd. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied van de uraanver
rijkingstcchnologic, het enige stuk van de nucleaire sector dat tot nu toe 
nog geheim is en op industriële schaal alleen aanwezig is op het grond
gebied van kernwapenlanden 14

• 

Dit voorbeeld toont nog eens, hoc de veiligheidsproblematiek verweven 
zit met de technologische ontwikkeling. Een actieve vredespolitiek kan 
zich niet meer beperken tot internationale en militaire problemen, maar 
zal vooral zeer zorgvuldig moeten letten op dit soort dieper in de samenle
ving plaatsvindende ontwikkelingen. 
Daar liggen ook vele problemen met betrekking tot een toekomstige 
Westeuropese kernmacht. Het is in dit kader onmogelijk om uitvoerig op 
dit probleem in te gaan. Het meest voor de hand liggende model zou zijn 
een beperkte met raketten uitgeruste onderzeebootvloot, die een beperkte 
maar nog altijd vrij aanzienlijke onkwetsbare 'second strike capability' zou 
kunnen zijn. Technologisch gezien zijn er vele factoren, die het ontstaan 
van een dergelijke kernmacht in enigerlei vorm bevorderen. In de huidige 
politieke en militair-strategische concepties van afschrikking en flexible 
response liggen verder de referentiekaders klaar om een dergelijke ontwik-
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keling te bepleiten. verder wordt een dergelijke ontwikkeling door het 
SALT -verdrag eerder bevorderd dan uitgesloten. Vooral wanneer we iets 
minder primitief denken over het ontstaan van een dergelijke kernmacht 
dan dat het zou gaan om het op zekere dag op Europees politiek niveau 
besluiten zo'n strijdmacht te maken, ligt hier een reëel gevaar, dat niet 
slechts door politieke uitspraken dat we zoiets niet willen, valt te bezweren. 

5. Enkele slotopmerkingen 

Het lijkt me duidelijk uit bovenstaande beschouwingen, dat een veilig
heidsbeleid op langere termijn voor Europa en Nederland niet gebaseerd 
kan zijn op kernwapens en de daarmee verbonden doctrines van flexible 
response en afschrikking. Het traditionele denken over dreigen met 
wapens is door de technologie van dit soort wapens irrelevant en gevaarlijk 
geworden. Juist in de periode van detente, nu er niet meer sprake is van 
enige directe militaire dreiging, moet het mogelijk zijn deze problemen 
bespreekbaar te maken. 

Zo zou de zwakte van de westelijke conventionele strijdkrachten in Cen
traal Europa niet langer dienst moeten doen om allerlei voorstellen op het 
gebied van de kernontwapening te torpederen. Zoals elders betoogd 15 , 

gaat het hier niet om harde feiten. Dat is op de NAVO-raad in Brussel 
dit voorjaar nog eens levendig gedemonstreerd. Na enkele beschouwingen 
over de ernstige conventionele achterstand van het Westen door NAVO
functionarissen kwam de Amerikaanse minister van Defensie er een geheel 
ander beeld presenteren, waarbij de westelijke gevechtskracht eerder 
sterker zou zijn dan die van het Warschau-Pact. Een verwijdering van de 
tactische kernwapens uit Europa zou dan ook niet hoeven te worden 
gecompenseerd door een vergroting van de conventionele strijdkrachten. 
Nederland zou dit uitvoerig aan de orde moeten stellen en doordenken. 
Belangrijk is ook de offensieve aspecten van de huidige afschrikkings
situatie zo ondubbelzinnig mogelijk weg te nemen. Laten we nog een klein 
stukje citeren uit het artikel van Gormley in het Amerikaanse legerblad 
'Military Review' 16

: 

'Paradoxically, our theater ( nuclear) we a pons give NATO an offensive
oriented image, when in fact NATO's goals call fora defensive force with 
simple deterrence of war as the primary thrust. The continued mainte
nance of long-range nuclear weapons in Europe accomplishes little more 
than provoking the worst-case fears of the Soviets. In a period of tension, 
the destabilizing qualities of our theater nuclear weapons could drive the 
Soviets to an irrational preemptive surprise attack.' 

De zgn. tactische kernwapens moeten uit Europa weg. Immers, de on
voorstelbare schade bij gebruik in een lokaal conflict in Europa, de onge
schiktheid van de wapens zelfs voor een zo stabiel mogelijke afschrikking, 
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de onbchccrsbaarhcid in gebruik, de premie op Je haast en daarmee de 
ongeschiktheid voor 'crisismanagement', de bereidheid van het Westen ze 
als eerste te gebruiken, het zijn even zovele factoren, waardoor we de on
\'ei/igheid in Europa onnodig vergroten. 
Het uitoefenen van druk om te komen tot een denuclearisering van grote 
delen van Europa, door te vragen om een non-first use verklaring en het 
vcrwijderen van de aanwezige Amerikaanse kernwapens van Nederlandse 
bodem lijkt me dan ook een zeer realistische achtergrond te hebben. Daar
hij zou Nederland binnen de NAVO zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen 
opereren met de Scandinavische lid-staten, waar nogal overeenkomstige 
meningen heersen. Maar het lijkt me dat Nederland, mocht deNAVO niet 
bereid zijn tot enige realistische vredespolitiek te komen, zou moeten over
wcgen of het zijn lidmaatschap niet zou opzeggen. Het zal de komende 
jaren moeten blijken of de NAVO inderdaad bereid is tot een normalise
ring van betrekkingen te komen in Europa, een opheffing van de over
hewapening en een vcrwijdering van kernwapens uit grote delen van 
Europa. 
Voor een eventuele dcnudcariscring in Europa liggen verschillende o.a. 
Poolse plannen, waarbij zou kunnen worden aangeknoopt. Model zou kun
nen zijn het verdrag van de dcnudcariscring van Zuid-Amerika, vaak het 
verdrag van Tlatclolco genoemd. Daarin heloven de Latijns-Amerikaanse 
landen zelf geen kernwapens te ontwikkelen, te testen en te gebruiken en 
tevens geen kernwapens te ontvangen of op te slaan van andere landen. 
Vcrder zullen ze al hun civiele nuclcarc activiteiten plaatsen onder de 
IAEA-controlc van de Verenigde Naties. Nederland is via de West nog 
zijdelings bij het verdrag betrokken. 
De introductie van de zgn. mini-m1kcs in Europa zal ongetwijfeld worden 
bepleit als een mogelijkheid de meer offensieve aspecten van de Westelijke 
defensie te verminderen. Maar het zou zeker niet veiligheidsverhogend 
werken, omdat nu maar al te gemakkelijk deze wapens zouden worden 
ingezet. En het blijven gewoon kernwapens, in deze context sterk de 
escalatie bevorderend. 
Veel problemen en regelmatig gehoorde gedachtengangen konden in dit 
artikel helemaal niet aan de orde komen. Dat is jammer, maar onvermijde
lijk. Het geldt met name voor de geldigheid van een serie gedachtengangen 
over Finlandisering e.d. in een tijdperk van kernwapens. Intuïtieve ge
dragsregels uit de geschiedenis worden maar al te gemakkelijk overgeno
men voor onze tijd, zonder Jat wc ons voldoende realiseren dat de werke
lijklu'id fundamenteel veranderd is. Het is de bedoeling van dit artikel 
geweest vooral te denken vanuit Je feiten van onze tijd en die niet direct 
te vcrsluieren door gangbare traditionele concepties. Dat is moeilijk, om
dat de problematiek erg complex en abstract is. Een totale verwoesting van 
Europa hijv. gaat ons voorstellingsvermogen geheel te boven. Het artikel 
is dan ook zeker onaf. Maar het heeft zijn dienst gedaan wanneer het de 
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lezer opnieuw aan het denken heeft gezet over de onveiligheid van de 
huidige situ-atie. 

1. Zie bijv. D. M. Gormley in het vakblad van het Amerikaanse leger Military Review, sept. 
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C.A. de Kam 

Kanttekeningen bij het milieubeleid in 
Nederland (11) 

In het eerste deel van dit artikeL dat werd opgenomen in de juni-aflevering 
van Sen D, is met name aandacht besteed aan twee punten: 
a. de feitelijke belasting van het milieu in Nederland; 
h. de kosten van een milieubeleid volgens enkele buitenlandse becijferin-

gen. 
Daarnaast werd melding gemaakt van de berekeningen die terzake voor 
ons land zijn opgesteld. 
In dit vervolgartikel wordt nader ingegaan op vier onderwerpen: 
I. de instrumenten van een te voeren milieubeleid; 
1 het instrumentarium van de Nederlandse milieuwetgeving; 
3. de financiering van het te voeren milieubeleid; 
.f. enkele vraagstukken rond de milieuheffingen. 

I. De instrumenten van een te voeren milieubeleid 

Aan de verschillende instrumenten die kunnen worden aangewend in het 
kader van een milieubeleid heeft Pen een bijzonder leeshare beschouwing 
gewijd. 1 In totaal bespreekt hij zeven methoden voor een anti-vervuilings
hekid. Naar aanleiding van elk van die methoden nu enkele opmerkingen. 
In de eerste plaats noemt Pen het verhod tot voortbrengen en gebruiken 
van bepaalde stoffen of apparaten. Deze meest vérgaande maatregel komt 
in het bijzonder in aanmerking wanneer sprake is van ernstige milieuaantas
t ing. Voorzover het gaat om produkten die wezenlijke levensbehoeften 
bevredigen zal een substituut beschikbaar moeten zijn. 
Een tweede instrument is de elimineringsplicht. De vervuiler krijgt een lo
zings-, stortings- of uitwcrpvcrbod. Een variant is dat een maximum voor 
de lozingen in het milieu wordt vastgesteld. Naar algemeen inzicht moeten 
de kosten van eliminatiemaatregelen door de vervuiler worden opge
bracht. Dit beginseL dat de vervuiler betaalt, is aanvaard door de OESO
ministers op 'l() rnaart llJ72 en op de bijeenkomst van EG-ministers belast 
met milieuzaken in oktober IlJ72. 
Voor producenten heeft de elimineringsplicht een kostenverhogende 
werking. In het algemeen dient deze kostenstijging volledig doorberekend 
te worden in de prijs voor de consument. Deze krijgt dan via de prijs een 
prikkel om milieuvriendelijke goederen aan te schaffen. Er wordt zo een 
premie gesteld op milieubewust leven. De producent wordt op zijn beurt 
gestimuleerd om milieuvriendelijk te produceren. 
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Tegen de tot nu toe gevolgde redenering wordt wel het bezwaar aange
voerd dat de milieukosten ten laste van de winstmarge van de ondernemer 
moeten komen. Twee argumenten pleiten daar tegen: 
L de consument krijgt geen prikkel om milieuvriendelijk te kopen; 
2. in structureel zwakke bedrijfstakken schiet de marge tekort om er 

de milieulasten uit te bekostigen. 
Wanneer op bepaalde produkten een te grote winstmarge zit, is een 
gerichte aanpak mogelijk via de prijspolitiek. Om tot een alle inkomens 
omvattend inkomensbeleid te komen zijn de milieuheffingen een te onge
differentieerd instrument. Inkomenspolitiek moet worden gevoerd via een 
centrale afspraak over de verdeling van de reële welvaartsgroei, die ook 
de inkomens uit vrije beroepen bestrijkt, een op nivellering gericht belas
tingbeleid en een zodanig systeem van loonsverbetering dat de lagere 
inkomens er meer dan evenredig op vooruitgaan. 
In het voorgaande is al even aangestipt dat de elasticiteit van de vraag af
wenteling op afnemers in de weg kan staan. In het belang van het behoud 
van de werkgelegenheid kan dan een tegemoetkoming noodzakelijk zijn. 
Zo'n tegemoetkoming kan worden gegeven in de vorm van een lager tarief 
van de heffing, subsidie of fiscale faciliteiten. 2 In mijn ogen dient in dit 
opzicht de uiterste terughoudendheid in acht te worden genomen. De 
optimale allocatie van produktiemiddelen wordt door dergelijke tegemoet
komingen verstoord. 
In het bijzonder is mij niet duidelijk waarom speciaal milieu-investeringen 
zouden moeten worden gefacilieerd: tal van andere eveneens zeer gewens
te investeringen worden fiscaal tegemoet gekomen. Een sociaal-psycholo
gische verklaring is wellicht dat het om nieuwe lasten gaat. 
Ik wijs vervolgens op drie bezwaren tegen de elimineringsplicht: 
1. soms is individuele eliminering duurder dan collectieve (bijv. de vuil-

ophaaldienst); 
2. soms is eliminatie technisch moeilijk of geheel niet mogelijk; 
3. controle op bepaalde clandestiene lozingen is erg moeilijk. 
Een derde methode van anti-vervuilingsbeleid is de collectieve zuivering. 
Deze is soms goedkoper, eenvoudiger en milieuvriendelijker dan wanneer 
alle vervuilers individueel elimineren. Collectieve zuivering is alleen 
mogelijk ingeval de afvalstoffen niet een directe onaanvaardbare belasting 
van het milieu betekenen. 
Collectieve zuivering kan gefinancierd worden uit de algemene middelen 
of via een bijdrage van de vervuilers (bestemmingsheffing). Zoals in 
paragraaf 3 schetsmatig wordt uitgewerkt, is de financiële situatie van Rijk 
en lagere overheid momenteel zo moeilijk dat betaling uit de algemene 
middelen uitgesloten moet worden geacht. Bovendien is het volstrekt 
redelijk dat vervuilers bijdragen in de zuiveringskosten. 
Als vierde milieu-instrument noemt Pen heffingen, die de lasten van de ver
vuiling zo goed mogelijk in de prijzen tot uitdrukking moeten brengen. Ook 
kunnen echte remmingsheffingen worden opgelegd, die vergelijkbaar zijn 
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met bijv. de accijns op alcohol, die geacht wordt het gebruik daarvan enigs
zins in te perken. 
lkstemmings- en remmingsheffingen beperken het vrij besteedbaar inko
men en verscherpen door hun tariefbouw in het algemeen de reële inko
mensongelijkheid. Zo werkt de milieuheffing op benzine krachtens het 
1-!dfingenbesluit brandstoffen luchtverontreiniging (Stb. 1972, 307) net zo 
uit als de benzine-accijns. Deze heffing is f 0,30 per 100 liter. 
De hdfing krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 
l%lJ, 5Jó) werkt nog meer denivellerend: iedere huishoudelijke vervuiler 
betaalt een zelfde bedrag, ongeacht verbruik of vervuiling. 
Regelmatig wordt gepleit voor het introduceren van een draagkrachtele
ment in de milieuheffingen. Daartegen zijn twee argumenten aan te 
voeren: 
I. Het is ondoenlijk om de draagkrachtgedachte in iedere heffing of 

retributie in te bouwen; er zijn praktische bezwaren die samenhangen 
met de omstandigheid dat de belastingdienst het belastbaar inkomen 
van veel belastingplichtigen pas geruime tijd na een betrokken kalen
derjaar kan vaststellen; ook valt te vcrwachten dat de inningskosten 
enorm zullen oplopen. 

1 Inbouwen van de draagkrachtidee strijdt met de filosofie achter de hef
fingen, nl. dat een prijs dient te worden betaald wegens de veroorzaakte 
vervuiling (afvalwater) of een geleverde dienst (vuilophaaldienst). 

Voor een beleid gericht op de hervcrdeling van inkomens zijn de milieuhef
fingen niet het juiste instrument. De inkomensverdeling moet met de meest 
gel'igendc middelen worden nagestreefd: sterke progressie in de directe 
helastingen, een verlaagd tarief in de b. t.w., inkomensverbetering in 
centen en procenten, beheersing van de inkomens uit vrije beroepen, com
missariall:n e.d. Met zo'n beleid heeft het kabinet-Den Uyl een krachtig 
begin gemaakt. Dat is een argument te meer om niet uitdrukkelijke draag
krachtelementen in de heffingen in te bouwen. 
Drie bezwaren tegen rcmmingsheffingcn moeten nu aan de orde komen. 
In de cnstc plaats zullen sommige vcrvuilende stoffen ondanks hoge hef-• 
fingen toch geloosd worden, vooral als het om kleine hoeveelheden gaat. 
De vervuiling - en daarmee de verschuldigde heffing - zijn niet altijd te 
bepalen. Tenslotte zijn er cumulatieve effecten (immissie) die niet aan indi
viduele vcrvuilers kunnen worden toegeschreven.' Heffingen zullen in het 
algemeen dus moeten worden aangevuld met verbodsbepalingen, voor
waarden en vcrgunningen. 
Een vijfde methode van antivcrvuilingsbeleid is rantsoenering. Daarbij 
wordt het marktmechanisme buiten spel gezet en regelt een toewijzende 
instantie de verdeling. Het grote probleem hierbij is natuurlijk de vaststel
ling van de vcrdclingsmaatstavcn en de ingebouwde mogelijkheden voor 
corruptie en vriendjespolitiek. 
Een -;csdc methode is het overgaan op overheidsproduktie. Het winststre
ven dat in een aantal gevallen tot voor het milieu onaanvaardbare gevolgen 
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leidt, wordt uitgeschakeld. Via dit optreden van de overheid kan een 
schoon alternatief worden geboden (bijv. de trein i.p.v. de auto) of de ge
hele produktie in eigen hand worden gebracht. De overheid is niet per 
definitie meer milieuvriendeijk: denk aan de vervanging van trolleybussen 
door dieselbussen en de verstening van het groene hart. 
Ook via ruimtelijke ordening tenslotte kan de overheid streven naar een 
beperking van de milieubelasting (situering van bijv. industrieterreinen en 
vliegvelden t.o.v. woongebieden). 

De zeven hiervoor besproken methoden tegen de milieuvervuiling hebben 
gevolgen voor de binnenlandse prijsvorming en de internationale concur
rentiepositie van ons land. 

2. Het instrumentarium van de Nederlandse milieuwetgeving 

In deze paragraaf komen alleen de Wet verontreiniging oppervlaktewate
ren (Stb. 1969, 536) en de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 
580) aan de orde. 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

In deze wet worden vier belangrijke instrumenten genoemd: 
a. een verbod om zonder vergunning te lozen(art. 1); 
b. de verklaring van ongenoegzaamheid (art. 2); 
c. heffingen ter bestrijding van de kosten van maatregelen tot het tegen

gaan en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater (art. 
17); 

d. het vijfjaarlijks indicatief meerjarenplan (art. 33). 
De minister van Verkeer en Waterstaat voert de wet uit voorzover het gaat 
om Rijkswateren. Voor deze wateren is de wet uitgewerkt in een Uit
voeringsbesluit van 5 november 1970, Stb. 536. 
Vooreerst is daarbij alleen de verontreiniging met zuurstofbindende stof
fen door industrie en huishoudens aan een heffing onderworpen. De ver
vuilingswaarde per woning is gefixeerd op 3,5 inwoner-equivalent. De ver
vuiling door de industrie wordt berekend aan de hand van afvalwater-coëf
ficiënten, die zijn vastgesteld na bedrijfstakgewijze representatieve bemon
stering. Momenteel worden een aantal coëfficiënten aangepast aan recente 
inzichten m.b.t. de vervuilingswaarde van bepaalde industriële lozingen. 
De heffing wordt ingevorderd vanaf 1 januari 1971. In tabel I is een over
zicht van de opbrengst opgenomen. 
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Tahel /. Ophrengst van de heffing. krachtens de W. v.o. door het Rijk' 

/<l!lr tariefper i.e. geraamde opbrengst gerealiseerde aantal i.e. 
(in guldemi (in mln guldens) opbrengst 

(in mln guldens) 

I '171 2 12 :wo 16 ()()() S,O 
1'172 ~ .\() ()()() .IS 000 7.6 
\'17.\ s )()()()() 61 ()()() 7,6 
I '174 11 70 ()()() 

·---· 

:-.Jaar mijn opvatting mag ervan worden uitgegaan dat ongeveer een zesde 
deel van het aantal i.e. aan huishoudelijke vcrvuilers is toe te schrijven. 
Vanaf I januari I LJ73 zijn ook de lozingen op Noordzee, Waddenzee, Eems, 
Dollard en Westersehelde aan de heffing onderworpen. Het tarief volgt 
de komende jaren de opbouw uit tabel I. Dit jaar is het tarief derhalve 
f 2. De opbrengst van de heffing besteedt het Rijk niet zelf voor de bouw 
van zuiveringstcchnischc werken. Daartoe worden aan derden uit de op
brengst hijdragen vcrstrekt tot óO percent van de bouwkosten. Een over
licht van de hiermee gcmocide projecten is opgenomen in twee brieven 
van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer.' 
Andere lozingen dan van zuurstofbindenden stoffen zijn momenteel niet 
aan een heffing onderworpen. Collectieve eliminering stuit bij dergelijke 
lmingcn ·· met uitzondering van fosfaten ~ op grote moeilijkheden. 
Vooreerst acht het departement de aanpak via het vcrgunningenbeleid be
\rcdigcnd. Bedrijven dragen de kosten van maatregelen die zij moeten 
treffen ,lm aan de vcrgunningsvoorwaardcn te voldoen. 
Krachtens artikel 31 van de wet hebben oude lozingsvcrgunningen ~ 
doorgaans ingevolge de Rivierenwet ~en bepalingen ingevolge de Hinder-, 
wet nog gelding. Voor lozingen die rechtmatig plaatsvonden op het mo
ment dat de wet in werking trad, is deze regeling van kracht. De aanpassing 
van de hestaande vcrgunningen gaat naar mijn gevoel traag. Het overleg 
dat ter zake met het bedrijfsleven wordt gevoerd, is ondoorzichtig. Ver
mindering van de lozingen zal om technische redenen niet altijd direct 
plaats kunnen vinden. maar wellicht versneld worden wanneer een stelsel 
van rcmmingshcffingen via een aanvulling van het Uitvoeringsbesluit 
wordt gcintroducccrd. 
Voor de overige oppervlaktewateren wordt de uitvoering van de wet op
gedragen aan de provincies. Deze kunnen op hun beurt de uitvoering nader 
delegeren aan bestaande of nieuw op te richten lichamen, waarbij moet 
worden gedacht aan water- en zuiveringsschappen. De provincies Gronin
gen. Friesland en Utrecht houden de uitvoering in eigen hand. In Drente 
en Limburg is (komt) een overkoepelend zuiveringsschap. In Noord-Hol
land en Overijssel zijn een zuiveringsschap en twee, resp. één waterschap 
met de uitvoering belast. In Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland 
komt de zuiveringstaak te liggen in handen van vijf, veertien en negen 
waterschappen. 
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In tabel 2 is de opbrengst van de heffing voor lozingen op de overige 
wateren weergegeven. Bedacht moet worden dat een aantal waterschap
pen het kwalitatieve waterbeheer al hadden aangevat voordat de wet in 
werking trad. Bovendien is de heffing niet in alle provincies op hetzelfde 
moment ingevoerd. Friesland legde al aanslagen over 1972 op, terwijl 
Zeeland vermoedelijk in 1974 gaat heffen. 

Tabel 2. Opbrengst van de heffing krachtens de W. v.o. voor de overige wateren6 

jaar 

1971 
1972 

opbrengst (mln guldens) huishoudens 

34 289 21 627 
67 048 40 446 

industrie 

12 662 
26 602 

Als gevolg van de gedecentraliseerde uitvoering van de wet - voorzover 
het de overige oppervlaktewateren betreft - is er geen uniform hef
fingstarieL In tabel 3 is een overzicht opgenomen. 

Tabel 3. Overzicht heffingen in verschillende zuiveringsgebieden7 

tarief per i.e. 

waterschap/zuiveringsschap provincie 1971 1972 1973 

Waterschap Aa 3,00 3,50 5,80 
Waterschap Alm 11,00 14,00 
Waterschap Dommel 5,20 7,00 9,00 
Zuiveringsschap Drente 6,00 
Provincie Friesland 6,00 8,00 
Waterschap Geleen- en Molenbeek met 
zijtakken' 5,70 5,70 5,70 
Zuiveringsschap de Geul' 3,26 3,92 
Provincie Groningen 6,00 8,00 
Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland 10,50 12,75 
WaterschapReggeen Dinkei 8,60 11,75 11,75 
Zuiveringsschap Rivierenland 11,00 13,80 
Hoogheemraadschap Rijnland 7,98 9,40 11,00 
Hoogheemraadschap Uitwaterende Slui-
zen 7,12 9,65 12,20 
Provincie Utrecht 18,24 
Zuiveringsschap Veluwe 10,50 14,00 
Waterschap West-Brabant 7,00 10,00 
Zuiveringsschap West-Overijssel 2,00 6,00 8,00 

a. Voor het zuiveringsschap Limburg wordt dit vermoedelijk f 12 à f 15. 
b. Incl. Alm, Dommel, Maaskant en Tilburg. 
c. Excl. veenkoloniaal afvalwater. 
d. Incl. Veluwe en Rivierenland. 
e. Incl. West-Overijssel. 

aantal i.e. 

4,1 mJnh 

0,8 mln' 
1,0 mln 

2,67 mJnd 
1,56 mln' 

1,2 mln 

0,86 mln 

In paragraaf 4 wordt iets gezegd over de problemen die met een dergelijke 
gedecentraliseerde uitvoering samenhangen. Hier wijs ik er nog op dat met 
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de opbrengst van de heffingen door de betrokken organen zuiveringstech
nischc werken worden gebouwd, resp. overgenomen en geëxploiteerd. Bij 
de bepaling van de huishoudelijke en industriële vervuiling worden de 
normen voor de Rijkswateren gevolgd. 

Wet inzake de luchtverontreiniging 

De belangrijkste instrumenten die de wet kent zijn de volgende: 
a. vcrbod tot gebruik van toestellen of brandstoffen (art. 13) of tot gebruik 

zonder vergunning (art. 13) of tot gebruik indien niet aan bepaalde eisen 
is voldaan (art. 13); 

b. verbod een inrichting in bedrijf te hebben zonder vergunning (art. 20); 
c. intrekken vcrgunningen en geheel of tijdelijk sluiten van inrichtingen 

(art. 34. 39, 43 en 4H); 
d. bepalen van grenswaarden (art. 54); 
e. opstellen van plan voor als zodanig aangewezen saneringsgebied (art. 

55): 
f. heffing (art. 65). 
De wet wordt uitgevoerd door de minister van V en Men door de provin
cies. In het kader van dit artikel ga ik alleen in op het instrument van de 
heffing ingevolge artikel 65 van de wet, nader geregeld in het Besluit, Stb. 
llJ72. 307. Uitgangspunt is dat de luchtverontreiniging voor 90 procent kan 
worden toegeschreven aan het verstoken van brandstoffen. Het aandeel 
in de vervuiling van de lucht van verkeer, ruimteverwarming en industrie 
wordt gesteld op resp. 50, 15 en 35 procent. De heffing is om redenen van 
eenvoud gelegd op de meest gangbare brandstoffen. Er is geen verfijning 
ingebouwd voor vervuilers die het milieu meer dan evenredig belasten en 
evenmin een mogelijkheid om een verlaagd tarief toe te passen voor ver
vuilers die reeds maatregelen hebben genomen om de vervuiling terug te 
dringen. 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de lozing van de resterende 
I Wlr stoffen die niet samenhangt met het gebruik van brandstoffen, nog 
niet aan een heffing is onderworpen. In de Toelichting op het Besluit zegt 
de minister dat de heffingssituatie inderdaad niet ideaal is, maar, zo ver
volgt hij: er moet een begin worden gemaakt. Binnen drie jaar zal de 
regeling van het Besluit opnieuw worden bezien. Naar mijn mening zullen 
de hiervoor gesignaleerde bezwaren dan voor een groot deel moeten zijn 
ondervangen. Dit klemt te meer nu in de Troonrede een verhoging van 
deze heffing is aangekondigd. 
Tenslotte een overzicht van de opbrengst van de heffing. 
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Tabel 4. Opbrengst heffing krachtens de Wet inzake de luchtverontreiniginft 

jaar geraamd (mln guldens) gerealiseerd (mln guldens) 

1972 29.0 10,65 
1973 35,0 
1974 55,0 

3. De financiering van het te voeren milieubeleid 

In paragraaf 1 is aangegeven dat de milieukosten die samenhangen met 
de collectieve eliminatie van afvalstoffen ten dele uit de algemene middelen 
bestreden zouden kunnen worden. Met name lijkt het een aantrekkelijke 
gedachte de bestrijding van de huishoudelijke vervuiling op deze wijze te 
financieren. 
Twee argumenten die tegen een dergelijke gedachtengang pleiten, werden 
in dezelfde paragraaf al uitgewerkt. Ik zie nog een derde argument. In het 
algemeen kan nl. worden gesteld dat die algemene middelen op de Rijks
begroting gevonden zullen moeten worden omdat de financiën van ge
meenten en provincies tekort schieten. Ook in de sfeer van de Rijks
begroting is er de komende jaren echter bijzonder weinig ruimte, zoals 
blijkt uit tabel 5 die is ontleend aan de Miljoenennota 1974.9 

Tabel 5. Geëxtrapoleerde raming en reële begrotingsruimte (mln guldens) 

1975 1976 1977 

overschot(+). tekort(-) bij ongewijzigd beleid - 482 + 119 + 296 
correctie voor hogere uitgaven ontwikkelingssamenwerking 
(zie noot 3 tabel 7-1) - 819 - 936 

saldo tekort - 482 -700 -640 
corresponderende drukstijging van de belastingen (percent 
nationaal inkomen) + 0,3 + 0,2 

Dit staatje geeft in feite een te optimistisch beeld. Uitgegaan is van een 
prijsstijging in 1975 en 1976 van 41

/ 2 percent. De ervaring heeft al geleerd 
dat bijstelling van de ramingen op grond van nadere statistische informatie 
het beeld verslechtert: in de Miljoenennota 1973 werd het relevant accres 
in 1974 geschat op 2725 mln, dat accres blijkt - vóór enkele correcties -
in feite 3884 mln te bedragen; het beeld is dus in een jaar tijd met 1 miljard 
gulden verslechterd. 10 

In de ramingen is de (negatieve) invloed van toepassing van de inflatiecor
rectie geheel buiten beschouwing gebleven. Nu kan uit de berekening van 
het CBS 11 worden afgeleid dat alleen voor de huishoudelijke waterver
vuiling de komende jaren al een 400 à 500 mln per jaar nodig is. 
Omdat het kabinet jaarlijks voor minstens een half miljard 'nieuw beleid' 
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;al willen voeren, is de conclusie onvermijdelijk dat de komende jaren een 
huitengewoon pijnlijke prioriteiten-afweging toch al noodzakelijk is. Dat 
afwegingsproces wordt hoogstwaarschijnlijk onaanvaardhaar pijnlijk wan
neer de milieuclaim wordt gehonoreerd. In dit vcrband moet ik er nog op 
wij;en dat Keerpunt ll!72 slechts beperkte middelen uit de schatkist voor 
de kosten van de milieuaantasting bestemt. 
In de versehiliende hoofdstukken van de hegroting voor llJ74 zijn gegevens 
te vinden over de totale milieukosten in de komende jaren. Opp. 27 van 
de Memorie van Toelichting op de Begroting van V en M wordt becijferd 
dat de milieulasten in ll!~() een 4 it 5 miljard zullen belopen (in prijzen llJ73) 
tegen ruim I miljard dit jaar. 1

è De totale kosten van eind Jl)73 tot en met 
JlJ~O ;ijn dan een I~ it 20 miljard. 
Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, is de begroting van 
Fconomischc Zaken nog niet beschikbaar. In een samenvatting voor de 
pcrs 1 ' wordt melding gemaakt van een benaderende berekening van het 
("PB die voor de periode ll!74-llJ~3 uitkomt op een totaal van 28 miljard. 
Ik investeringen maken daarvan 20.5 mld uit. 
liet CPB is hij de berekeningen uitgegaan van vier veronderstellingen: 
a. praktisch volledige eliminatic van de waterverontreiniging met afbreek

haar organisch matcriaal: 
h. verantwoorde vcrwerking van het vaste afval; 
c. de luchtverontreiniging van niet-mobiele installaties komt niet boven 

het niveau ll!70-ll!72; 
d. voor personenauto's gelden de milieu-eisen van de USA vanaf llJ78. 
De omvang van de eerder genoemde bedragen noodzaakt tot het opleggen 
van milieuheffingen. Wanneer wordt uitgegaan van een voortgezette groei 
van het Bruto Nationaal Produkt met 4 à 41

/ 2 7r per jaar, maken de boven
hnloelde lasten daarvan 1.3 procent uit. 

-'· Enkele vraagstukken rond de milieuheffingen 

In dl'!c paragraaf komen een paar problemen aan de orde die zich voor
doc'n hiJ de heffingen, die worden opgelegd ingevolgde de Wet verontreini
ging oppcrvlaktcwatcren. Kwantitatief is dit momentcel de belangrijkste 
heffing. Tegen deze heffing wordt ook de meeste actie gevoerd. Op enkele 
he1warcn tegen de heffing krachtens art. 65 van de Wet inzake de lucht
verontn:iniging is hovendien hiervoor al ingegaan. 
De belangrijkste hc1warcn die tegen de huidige opzet van de waterhef
fingen bestaan, kunnen als volgt worden samengevat: 
I. alken illling van ;uurstofhindcnde stoffen is aan een heffing onder

worpen: 
1 de norm voor de huishoudelijke vervuiling van 3,5 inwoner-equivalent 

per woning is onrechtvaardig voor bejaarden, alleenstaanden en kleine 
gezinnen. Omdat het tarief niet gedifferentieerd is, stimuleert de heffing 
hovendien niet om de vervuiling te verminderen; 
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3. de gedecentraliseerde uitvoering leidt tot hoge inningskosten, verschil
lende tarieven, een verschillend vergunningenbeleid en ongelijkheid 
in het tijdstip waarop de heffing ingaat. Soms vallen bestuurlijke gren
zen niet samen, wat tot langlopende procedures en onbevredigende 
oplossingen leidt; 

4. omdatdeInvorderingswet Rijksbelastingen van 1845 alleen van toepas
sing is op de heffing voor Rijkswateren, moeten provincies en schappen 
bij de inning eventueel de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dit ver
hoogt de kosten; 

5. de heffingen zijn niet gedifferentieerd naar draagkracht; 
6. er begint zich een onderbezetting af te tekenen van bepaalde afval

waterleidingen en zuiveringsinstallaties, omdat een aantal grote indus
triële vervuilers zelf gaat zuiveren, daartoe aangespoord door de hef
fing. 

Op het Congres van 14 en 15 september jl. is een voorstel van het gewest 
Groningen aangenomen om een werkgroep vóór januari a.s. te laten rap
porteren over oplossingen voor met name twee bezwaren: 
1. dat geen draagkrachtelementen in de heffingen zijn ingebouwd; 
2. dat de norm voor de huishoudelijke vervuiling is gefixeerd op 3,5 i.e. 
Deze Commissie Milieuheffingen is momenteel aan het werk. In de eerste 
vergadering van de Vaste Commissie voor Milieuhygiëne uit de Tweede, 
Kamer kondigde minister Westerterp aan dat spoedig een ambtelijke com
missie zou worden ingesteld die zich moet gaan bezighouden met een aantal 
facetten van het heffingsprobleem. De minister zei bij die gelegenheid dat 
de decentralisatie wellicht meer accent heeft gekregen dan voor een 
richtige uitvoering van de wet gewenst is. 14 Inmiddels is de Coördinatie
commissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren op 20 
september jl. geïnstalleerd. 15 

Wat nu de zes gesignaleerde bezwaren betreft, slechts een enkele op
merking. Ik meen dat spoedig remmingsheffingen op andere dan zuurstof
verbindende lozingen mogelijk moeten worden. Dit vergt een aanvulling 
van het Uitvoeringsbesluit. 
Wat de grondslag van de heffing betreft, meen ik dat het wellicht nog de 
meest aanvaardbare oplossing is om aansluiting te zoeken bij het waterver
bruik. Daartoe behoeft slechts het Uitvoeringsbesluit te worden aangepast, 
omdat art. 18, lid 2 van de wet de mogelijkheid opent om op een andere 
norm voor de huishoudelijke vervuiling over te gaan. Een moeilijkheid is 
dat ongeveer 25% van de huishoudens niet wordt bemeten, bijv. in Amster
dam. Het aanbrengen van meters zou bijzonder duur zijn en volgens 
ingewijden tien jaar in beslag kunnen nemen. 
In Amsterdam is het tarief echter afgestemd op de grootte van de woning 
en geeft zodoende in feite wel een aanvaardbare oplossing. De heffing 
beperkt op deze manier wellicht het waterverbruik; de vervuiling door ge
zinnen fluctueert niet zo dat verdere differentiatie doelmatig lijkt. 
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Ik meen dat technische diensten, normen en vcrgunningenbeleid zo cen
traal mogdijk moeten worden opgezet. Het verdient ernstige overweging 
om te onderzoeken of één tarief voor ons land kan worden ingevoerd. 
Voor de onderbezetting van zuiverings- en transportwerken zullen de 
meerjarenplannen - die volgens de wet moeten worden opgesteld - een 
oplossing kunnen bieden. Al eerder in dit artikel is aangegeven waarom 
naar mijn mening voor de draagkrachtgedachte in de milieuheffingen geen 
plaats is. 

I. J. l'en. Zeven methoden van anti-vervuilingsbeleid. Kwartaaloverzicht Amro Bank, maart 
1471, p. 5-1~. 

' I kt Kamerlid Notenhoorn heeft al enige tijd geleden gevraagd om een overzicht van de 
fiscale faciliteiten in het huitenland voor ondernemingen die uitgaven doen om de 
nadelige gevolgen van hun produktie voor het milieu te beperken. Zie Aanhangsel 
Handelingen Zitting 1471-1472, p. 3051 en 3052 . 

.\. Vgl. W. Winkclmans, 'Milieuverontreiniging een economisch dilemma', in: Economisch 
Statistische Berichten 147:1, p. 22X cv. 

4. Ciegevens ontleend aan de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1973 (Zitting 1972 · 12000, 
hoofdstuk XII. no. 5), artikel 79 en de Wet op de middelen 1974 (Zitting 1973-1974 · 
12ótXI), artikel 7ó. 

5. Zie de brieven van 2 november 1971 (Zitting 1971-1972 · 11500, hoofdstuk XII, no. 19) 
en van 9 mei 147:1 (Zitting 1972-1973- 12000, hoofdstuk XII, no. 31). 

1>. Jaarvcrslag Unie van Waterschappen 1972, p. 35. 
7. Jaarverslag. p. 1,7 en persoonlijke mededelingen. 
S. Ciegcvcns ontleend aan de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1971, (Zitting 1972 · 12000, 

hoofdstuk XVII, no. 5), artikel 27 en Rijksbegroting voor het dienstjaar 1974 (Zitting 
1973-147~- 12ótXI, no. 5), artikel 27. 

'i. Miljoenennota 1974, p. ól. 
10. Miljoenennota 1973, p. 57 en Miljoenennota 1974, p. 34. 
11. Zie de tabel in het eerste deel van dit artikel op p. 279. 
12. Ontleend aan de Urgentienota Milieuhygiëne (Zitting 1972-1973 · 11906, no. 5, p. 9). 
U. Samenvatting van de Memorie van Toelichting Economische Zaken van 18 september 

1'173, no. 1,12. 
1~. Ferstc Vcrgadering van de Vaste Commissic voor Milieuhygiëne op 3 september 1973 

(Zitting 1472-1973, p. X 2ó). 
15. Zie .'iwatscourant van 21 scptemher 1973, no. 1X3. 
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H. A. van Wijnen 

Polarisatie: Wiegel-variant in een 
gevaarlijke ontwikkeling 

De discussie over het bchoudende karakter van de VVD wordt sinds deze 
zomer in een timide mate ook in die partij zelf gevoerd. Dat gebeurt nog 
wel niet op de partijraad, die nog dezelfde Monday Club-sfeer verspreidt 
als in Roethots liberale dagen 1, maar in ieder geval aan de rand van de 
partij, in het onlangs met goede smaak gerestaureerde maandblad Liberaal 
Reveil en in NRC-Handelsblad. 
In het laatste blad stelde mr. Geertsema onlangs vast dat de verdraagzaam
heid in liberale kring dikwijls vergeten wordt en dat liberalen 'snel geneigd 
zijn elkaar te gaan verketteren'. 2 Het was een constatering met een 
ingebouwde terechtwijzing aan het adres van de ingezonden stukkenschrij
vers die Wiegels publieke uitspraken als goedkope trucs hadden ervaren. 
In de voorgaande weken was in een aantal ingezonden stukken uiting gege
ven aan uiteenlopende gevoelens over de agressiviteit van de VVD-sinds
Wiegel en dat waren bij geen der schrijvers juichende gevoelens ~ be
zorgdheid, onbehagen, verontrusting, geïrriteerdheid, afschuw. Had de 
VVD zelf gepolariseerd of waren de vonken van de polarisatie bij de VVD 
door het dak gevallen? 
Het zou een miskenning van de geschiedenis zijn te menen, dat het liberalis
me, ingevet door een afkeer van onderling conflict, tot dusver met polari
satie in eigen kring geen ervaring zou hebben gehad. 
Er is onder de liberalen al gepolariseerd voordat de andere partijen of hun 
voorgangers bestonden. 
De oude Thorbecke moest Vé..l het ambitieuze jonge volk in zijn partij niets 
hebben, omdat het zich niet interesseerde voor de ware beginselen. 3 En 
de jonge liberalen waren al geruime tijd voor zijn dood op de oude leider 
uitgekeken. 4 'Mijne vereering voor Thorbecke', als politieke leider, 
schreef Van Houten, 'was door het aanschouwen zijner werkzaamheid in 
de Kamer bedenkelijk verminderd. () Van sympathie voor sociale her
vorming geen blijk, om niet te zeggen geen spoor.'5 

Kappeijne nam enige jaren de leidersrol over, maar toen hij de staatkunde 
en zijn polariserende vrienden vaarwel zei en zich in zijn studeerkamer 
opsloot, hadden de liberalen niet meer het rijk alleen. Met hun macht en 
eenheid was het definitief gedaan. Dat komt ervan als je kiest voor het con
flictmodel. 
In zijn NRC-Handelsblad-artikel schreef Geertsema dat het voor hem 
vaststond, 'dat het gevaar van verkeerde polarisatie de VVD in de toe
komst wel kan bedreigen'. Dat zijn belangwekkende woorden uit een kring 
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waarin het geen gewoonte is de hand in eigen boezem te steke11. Geertsema 
is niet blind voor de werkelijkheid. Hij voorziet een vrij langdurige op
positieperiode voor zijn partij en de daarmee gepaard gaande natuurlijke 
neiging tot radicalisering. Gezien haar structuur zal zo'n ontwikkeling, 
volgens Geertsema, hij de VVD 'eerder rechts dan links gericht zijn'. 
Zijn beschouwing is de reflectie van een gewaarschuwd verstand. De 
vroegere aanvoerder van de liberalen realiseert zich de gevaren van het 
succes. Naarmate de VVD vcrder naar rechts trekt, zal zij zich verder van 
de confessionele partijen, haar natuurlijke bondgenoten, verwijderen. 
De kans is maar klein, dat de VVD vóór de sta tenverkiezingen van volgend 
jaar nog een andere weg zal inslaan. Daarvoor is er te weinig geneigdheid 
tot interne discussie. Een partij die van huis uit een oligarchische besluit
vormingsstructuur heeft - wat zoveel wil zeggen als: de leden laten de 
politiek oudergewoonte aan de leiding over - mist de meet- en regelap
paratuur om de koers bij te stellen, als de omstandigheden daarom vragen. 
Dat heeft de ingewijden uit de buitenwereld nooit verbaasd. De interne 
partijdemocratie van de VVD, die haar innerlijke rust altijd heeft voorge
steld als een toestand van kracht, hangt op de keper beschouwd aan een 
zijden draadje. De behoefte aan medezeggenschap over de koers van de 
partij vertoont duidelijke trekken van atrofie. De partij kan ongetwijfeld 
beschikken over de denkkracht van velen - er zal toch wel zoiets zijn als 
een liberale intelligentsia - maar zij draait in werkelijkheid op de intel
ligentie van enkelen. 
Het betekent dat de strategie van de polarisatie die de VVD nu met volle 
kracht vooruit gekozen heeft, ook op de keuze van weinigen is gebaseerd. 
Aan een algemene legitimatie bestaat in deze partij van meer dan 60 000 
leden geen algemene behoefte. 
De VVD heeft gekozen voor de polarisatie, omdat Wiegel voor de polari
satie heeft gekozen. De liberale strategie is een éénmansstrategie, die 
spoedig grondige veranderingen in de stijl en de politieke positie van de 
VVD teweeg zal brcnge11. 
Wiegels outspokenness maakte het mogelijk de grens tussen twee liberale 
tijdperken aan te geven. In het tijdperk vóór Wiegel werd de VVD aange
voerd door politici voor wie geen dorp te ver of te klein was om er de 
liberale beginselen te gaan uitleggen. Die methode van rustige overreding 
is met de oude school verdwenen. Voor Wiegel heeft de toon van redelijk
heid, die van oorsprong de clubkleur van het politieke liberalisme is 
geweest, geen bekoring. Wiegel weet wat er voor nodig is om de van sociale 
verandering afkerige massa aan te spreken: geen uitgesponnen principiële 
vertogen, maar korte en duidelijke verklaringen. Hij presenteert ze als 
'news in headlines', maar dan in de vorm van aanklachten. Slagzinnen 
onder de naam van argumenten. Het is een methode die nog lang dividend 
zal opbrengen - hard zeggen waar je tegen bent en niet te lang stilstaan 
bij de dingen waar je voor bent. 
Dat de ware kenners van het vak nog niet erg onder de indruk zijn, is voor 
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zijn succes van geen betekenis. De Wiegel-brille is niet meer dan de handig
heid van de behendige eclecticus, een montage van citaten, uitspraken van 
Tinbergen, die evengoed in zijn kraam passen als bisschoppelijke en
cyclieken. 
Wiegel heeft in de weken die aan de algemene beschouwingen vooraf zijn 
gegaan een paar accenten verscherpt die een aanwijzing kunnen geven voor 
de thema's die de VVD in de campagne voor de Statenverkiezingen zal 
bespelen. De geluiden van de afgelopen maanden zijn vermoedelijk nog 
maar de eerste voorbodes geweest van een zwenking naar rechts. Op de 
jongste liberale partijraad is die veronderstelling met verontwaardiging van 
de hand gewezen, maar niet overtuigend weersproken. 
Het is niet de harde toon in Wiegels toespraken die een verrechtsing 
aankondigt, of zijn terminologie (als hij zijn gehoor ervan wil overtuigen 
dat de gewone man door het kabinet-Den Uyl wordt 'gepakt', dan spreekt 
hij het woord zelfs in een gelegenheids-Amsterdams ook extra-plat uit). 
Het is de feitelijke tendentie in zijn houding tegenover zijn publiek. 
Het is begonnen met beweringen over het misbruik van sociale voor
zieningen, die suggereerden dat de mensen die eerst door de welvaartsstaat 
verwekelijkt waren nu ook nog op kosten van de maatschappij er de kantjes 
gingen aflopen. NVV-voorzitter Kok heeft die suggestie kwetsend voor 
vele duizenden arbeiders genoemd. Men zal dat aantal wellicht niet let
terlijk moeten opvatten, maar ook als het slechts om de helft zou gaan, 
houdt men er genoeg over om te kunnen aannemen, dat Wiegels insinuatie 
met de bijbehorende polariserende toon vele mensen moet hebben bele
digd. 
Wiegels bescherming van de gewone man versterkt de tendentie van een 
rechtse houding. Het kabinet-Den Uyl 'pakt', volgens hem, niet alleen 'de 
gewone man' in zijn spaarcenten, hij pakt hem in zijn totale bestaan. 
Wiegels gewone man wordt gestraft, omdat hij meer doet dan een ander. 
De gewone man kan al bijna niet meer in zijn auto rijden, zijn eigen huis 
kan hij niet meer onderhouden en hij kan straks niet eens meer zijn eigen 
begrafenis betalen. Den Uyl bedreigt, zo is de teneur van het requisitoir, 
de gewone man in zijn dagelijks bestaan. Wat stelt Wiegel daar tegenover? 
Volgens mevrouw Van Someren,de partijvoorzitster,heeft hij velen die 
'het niet meer zien zitten in Nederland, weer hoop gegeven'. Het zal zeker 
waar zijn, dat Wiegel zijn aanhangers eschatologische perspectieven biedt. 
Maar de VVD zou er verstandig aan doen met het realisme à la Geertsema 
ook eens na te denken over de sociaal-psychologische effecten van de 
polarisatie volgens de methode-Wiegel. De VVD exploiteert onbehagen 
en zij zaait wind op de akkers van het sociale overleg. Dat heeft in de eerste 
plaats een sfeerverpestende invloed op het sociale klimaat, en in de tweede 
plaats draagt het bij tot een vergroting van het gevoel van onveiligheid bij 
vele mensen. Dat is zowel onder de maat als gevaarlijk. 
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V crvreemding van Wiegel 

Gccrtscrna heeft een onderscheid gemaakt tussen de goede vorm van 
polarisatie en de slechte. De slechte heeft hij gedefinieerd als 'het innemen 
van steeds extremere standpunten, teneinde de afstand tussen de politieke 
partijen groter te maken'. Dat laatste lijkt een redelijk passende beschrij
ving voor de methode-Wiegel. De goede variant is voor Geertsema de 
polarisatie, die gebonden is aan een doelgericht ideeënkader, namelijk 'een 
verduidelijking tegenover de kiezers van de hestaande politieke tegenstel
lingen'. 
In progressieve kring zijn de doelstellingen van de staatkundige polarisatie 
wat scherper omlijnd. Deze variant, die van de oorsprong af gericht is 
geweest op de doorbreking van het politieke centrum en op de realisatie 
van een tweepartijenstelsel, bedoelde een kiezersmeerderheid te mobilise
ren om een vooraf hekend kabinet met een vooraf bekend regeerprogram 
te steunen. 
Links heeft over zijn bedoelingen terzake er nooit twijfel over laten bestaan 
dat het de spilfunctie van het midden wilde breken, dat het dat midden 
wilde "politiseren' en dat het een einde wilde rnaken aan de heers- en 
vcrdeelpolitiek van het centrum, dat rechts en links als inwisselbare 
grootheden zag. De VVD heeft tegenover het centrum, uit welbegrepen 
eigenbelang, altijd een meer opportunistische houding aangenomen. 
Het is niet alken nodig vcrschillende vormen van politieke polarisatie te 
onderscheiden, er moet ook op de rolvcrdeling der partijen worden gewe
zen. Dat heeft de afgelopen maanden tot de consequentie geleid, dat Van 
Thijn en Wiegel zich beiden in een geheel nieuwe rol hebben moeten 
inspelen. Bij de eerste is de polarisatie nu jeugdzonde geworden, terwijl 
de laatste kennelijk nog lang niet alle mogelijkheden van zijn nieuwe rol 
heeft uitgeprobeerd. 
De wisseling in het rollenpatroon markeert een sterke verschuiving in de 
politieke verhoudingen. De polarisatie tussen de progressieve drie en de 
confessionele partijen - met de VVD als lachende derde - is voorlopig 
begraven onder het bestand-naar-nieuwe-verhoudingen. De manoeuvres 
zijn vcrplaatst naar het front van de VVD, die de totale oorlog heeft 
verklaard aan alles wat transigeert met Den Uyl. De methode-Wiegel past 
echter maar ten dele in het beeld van de tweepolige polarisatie. Zij ont
snapt er in zoverre aan dat Wiegel niet meer partijen tot extremiteiten 
verlokt. maar zichzelf van politieke samenwerking met het confessionele 
centrum vervreemdt. Dat is een geruststellende gedachte voor links. Maar 
het moet Cicertserna en alle ware liberalen ernstig te denken geven. 

11. J. Roethof. S & /). december 1966. 
, NR.( "-llandelshlad. 2X augustus I '!73 . 
. \. llnd aan ;ijn vrouw ;an IS februari !Sil6: "Het Jonge Holland. waarbij ik tot dusver geen 

politiek begin,cl. enkel. enkel presumptie. ontwaard heb, wil naar boven, en ik was hun 
in den wep' 
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4. Een van de voormannen van de nieuwe lichting, (grootvader) Geertsema, is Thorbecke 
tweemaal als minister van Binnenlandse Zaken opgevolgd. 

5. Mr. S. van Houten, Vijfentwintig jaar in de Kamer, deel I, Haarlem 1903, p. 156. 
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De pen op papier 
Over de hijdragen tot de buitenlanddiscussie 

De Europese kernmacht, een taboe 

Verheugd of klagelijk roept elke deelnemer aan de NA YO-discussie, voor
wver geen principieel pacifist (en die schijnen er zelfs in de PSP niet meer 
te t.ijn): er is geen alternatief. Röling onderzoekt de geweldloze verdedi
ging en komt tot negatieve conclusies; de gebeurtenissen in Tsjechoslowa
kije t.ijn dan ook té grondig over de lieve ideeën van Roei van Duyn 
heengespoe id. Kombrink gebruikt een maximaal aantal stellingen, citaten 
en conclusies, benevens 3H voetnoten waarin tal van geleerde rapporten 
worden aangehaald, om tot de minimale oplossing te komen dat een 'werk
groep' het allemaal maar weer eens moet onderzoeken. Dankert vindt dat 
Europa t.ich moet vcrzekeren van een aandeel in de Amerikaanse strategi
sche kernmacht en Rozemond meldt ons dat niemand het weet. Van den 
lkrgh brengt het slechts tot dertien voetnoten en wordt dus door Kombrink 
in de schaduw gesteld, maar hij kent weer zes boeken die ons als 'verdere 
literatuur' worden aanbevolen, zodat er hoop is dat we bij hem nog eens 
het stadium van 'het schijnt wel zeker dat' voorbij komen. 
Het merkwaardige is dat zij allen weigeren het enige serieuze alternatief 
voor een op de Amerikaanse kernwapens gebaseerde Europese defensie 
te onderzoeken. Dit alternatief is de Europese kernmacht, beheerd door 
een Europese Defensiegemeenschap met een eigen Europees opperbevel. 
Ik weet: in Nederlandse socialistische kring is dit een taboe-onderwerp, 
alleen genoemd om erover te kunnen zwijgen. 'West-Europa moet afzien 
van een eigen kernmacht, ook als de EEG een echte politieke eenheid 
vormt (het is tclcurstcllcnd dat Brandt die optie openhoudt)', zegt Kom
brink wndcr verdere toelichting. Nog korter is Dankert: 'Frans-Britse 
nucleaire samenwerking en Amerikaanse steun daaraan, moet worden af
gewezen'. Waarom'1 Daarover mogen wc ook van Piet niets vernemen. 
Waarschijnlijk is de Europese kernmacht in Nederland - niet alleen bij 
de socialisten -- taboe verklaard uit vrees dat een serieus gesprek erover 
een toch almoeilij kc discussic, in elk geval binnen de PvdA, nog moeilijker 
wu make11. Hier is tenminste een 'reactionair' idee, in het vage onder
steund door zulke rakkers als Hcath, Pompidou en Strauss, dat we veront
waardigd eensgezind kunnen afwijzen alvorens we intern ru7:ie gaan 
maken over de vraag of we lid van de NAVO moeten blijven. 
liet tahoe bestaat ook een beetje huiten Nederland. In Frankrijk kun je 
de argumentatie ten gunste van een Europese kernmacht achter gesloten 
deuren op de ()uay d'Orsay en het Élysée (zo noemden we vroeger, in de 
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romantische periode van de internationale politiek, het Franse ministerie 
van Buitenlandse Zaken en het presidentieel kabinet) met ijzersterke 
Franse logica horen voeren, maar in officiële verklaringen wordt die boot 
afgehouden. Voor Engeland en Duitsland geldt eigenlijk hetzelfde. Ieder
een is bang de wraak der goden over zich af te roepen als hij in het open
baar de Europese kernmacht als logisch sluitstuk van een Europese defen
sie en een Europese politieke eenheid durft noemen. 
Het zijn de wraakgoden der publieke opinie, die toch al zoveel kritiek op 
de Europese samenwerking heeft (boterbergen, kapitalistische monopolis
ten, integralisten, bureaucraten) en die zich er helemaal grommend op 
zou werpen als er ook nog eens het uitzicht op een Europese kernmacht 
bij zou komen. Voorlopig valt er in Europa nog genoeg op economisch, 
monetair en politiek gebied te doen, alvorens we de consequentie van 
verdere samenwerking, namelijk de Europese machtsvorming, nader 
onder ogen hoeven te zien. Later is vroeg genoeg. 
Als alle taboes is dit echter een vrees die op ervaringen en verzinsels van 
het verleden is gebaseerd, ons overgeleverd uit de tijd toen de 'atoombom' 
(het wóórd is al ouderwets, zoiets als automobiel of vliegmachine) voor 
de baarlijke duivel werd aangezien. Iedereen, elke regering die ermee om
ging, zou worden besmet met een stof die je nooit meer van je vingers zou 
kunnen krijgen. Nu rekent zelfs Röling ons voor dat kernwapens effectieve 
vredebrengers zijn geweest; militairement zijn er zulke kleine kernwapen
tjes in overweging, aldus Dankert, dat een pelotonscommandant of zo 
iemand er mee kan omgaan en de paniek dat de wereld dan misschien wel 
niet vernietigd, maar op zijn minst toch door fall-out vergiftigd zou worden, 
is voorbij. 
Ik wil maar zeggen: de tegenstrijdigheid in onze gedachten dat we wel kern
wapens nodig hebben voor onze verdediging, maar er niets mee te maken 
willen hebben (zoals een taboe iets aanduidt van vitale betekenis, waar je 
toch niet over mag praten), hoeft een nuchter overwegen van voor en tegen 
der Europese kernmacht niet meer in de weg te staan. In elk geval mag 
dit element aan de discussie niet meer ontbreken. 

Nu moet ik toegeven dat ik zelf ook maar een betrekkelijk recente bekeer
ling ben bij de afzwering van dit taboe. Pas toen ik dit jaar bij een bezoek 
aan Washington bemerkte hoever leidende Amerikanen, en niet alleen uit 
het politieke leven, waren omgezwaaid van de prioriteit der Atlantische 
defensie naar de 'multipolaire' wereld waarin Amerika en Rusland (elkaar) 
de toon aangeven en nog een paar andere machtscentra denkbaar zijn, 
besefte ik dat Europa zich veel zelfstandiger zal moeten opstellen dan 
sedert 1945 gebruikelijk en nodig was. Niet omdat Europa dat zo graag 
zou willen, maar omdat de nieuwe houding van de Verenigde Staten het 
onvermijdelijk maakt. 
Hoe die veranderde houding der Verenigde Staten verklaard moet worden, 
laat ik hier nu maar in 't midden, anders heb ik óók een stuk met zeventien 
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vol.'tnotcn nodig. Hoofdzaak is dat die ontwikkeling geen voorbijgaande 
gril is. maar het gevolg van de beëindiging der koude oorlog en dus 
fundamcntl'cl. 
Natuurlijk kan het Amerikaanse optimisme over de stabiliteit van het 
nieuwe machtsevenwicht in de wereld, gebaseerd op het neo-metternichia
nisrnc van Kissingcr, verstoord worden door verrassende ontwikkelingen 
in de Sowjetunie of elders. Waarschijnlijk is echter dat de belangenge
ml't:nschap Amerika-Rusland voorlopig net zo sterk de wereldpolitiek zal 
hchl.'t:rscn als de hclangcntcgcnstelling tussen die twee dat in de afgelopen 
periode heeft gedaan, of we dat nu leuk vinden of niet. (Het gekke 
is dat de ml'nscn die dit het allerleukst zouden moeten vinden omdat de 
koude oorlog nu immers voorhij is en de kans op een wereldkernoorlog 
wat minder groot, nu juist het hardst lopen te kankeren.) Op alle grote 
internationale conferenties van de laatste tijd is al gebleken dat Amerika 
L'n de Sowjetunie het gemakkelijker eens konden worden dan Amerika 
L'n Europa. 
Tol'n ik een van de bekendste Amerikaanse senatoren daarop wees en hem 
vroeg hoc dat kwam. viel hij knorrig tegen me uit dat 'Europa ook geen 
flauw benul heeft van machts-denken', en dat 'Europa niet moet denken 
dat het Amerika kan tegenhouden als het met de Sowjetunie of China tot 
L'en akkoord wil komen'. 
Nu wil ik allerminst beweren dat Amerika West-Europa vandaag of 
morgl'n wrwccsd in de wereld zal achterlaten. Wel zit er volgens mij een 
hardl' logica in de volgende gelijklopende ontwikkelingen: Amerika heeft 
minder interesse voor de Europese defensie naarmate het rechtstreeks met 
dl' Sowjct-unil' tot afspraken komt; Amerika is (zie het hetoog van Dan
kcrt) minder bereid in Europa militaire risico's te lopen naarmate door het 
nucleaire evenwicht de kans op vcrnietigende tegen-slagen op Amerika 
1.L'if groter is geworden; Europa is bezig een economisch en politiek 
machtscentrum te worden. dat zich zelfstandig in de wereld gaat opstellen. 
De harde logica is dat al deze drie ontwikkelingen leiden naar een zelfstan
digl'r Europese defensie en een Europese defensie kan alleen serieus zijn 
als zij ook een kernmacht bevat. 
Ik ken een reeks bezwaren. al was 't maar omdat ik ze zelf altijd met veel 
pcrllll'Vuur naar voren heb gebracht. Een aantal ervan verdwijnt in de 
nieuwe situatie. namelijk dezulke die te maken hebben met de vrees dat 
een pleidooi voor de Europese kernmacht in Washington als 'anti-Ameri
kanisme· zouden worden verstaan. Een Europese Defensiegemeenschap 
ml't eigen nucleaire bewapening, zou een uitstekende partner zijn voor de 
Vncnigdc Staten. ongetwijfeld kunnen rekenen op Amerikaanse steun, 
wals Ciroot-Brittanië altijd heeft kunnen rekenen op Amerikaanse nu
ckairc bijstand voor zijn nationale kernmacht. 
Bc1.warL'n van financiële aard laat ik gelden. 'Europa zijn eigen atoom
wapens' is een leus die veel geld kost, en geen Europeaan verlangt daar
naar. Er wordt ook altijd laatdunkend gewezen op de minimale kern-
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bewapening waarover Frankrijk en Engeland ten koste van grote financiële 
offers dan nog maar beschikken. Toch hangt het er maar van af welke 
strategische bedoeling een Europese kernmacht zou moeten krijgen. Als 
een geheel autonome m<.cht zou zij niet opgezet hoeven worden (hoewel 
ik voor de betaaibaarheid daarvan vermoed dat een Europees nucleair 
wapenfonds goedkoper zou zijn dan het Europees landbouwfonds), slechts 
als een defensieapparaat dat in geval van nood over voldoende slagkracht 
beschikt om een aanval op Europees gebied af te schrikken en in crisis
situaties een macht te zijn waarmee rekening moet worden gehouden. 

Bovendien wil het toeval dat we al een Europese kernmacht hébben, zodat 
we niet van een nulpunt zouden hoeven te vertrekken. Het is vreemd dat 
zo weinig 'Europees' wordt gedacht over de aanwezigheid van de Franse 
en Britse kernwapens. Ze zijn door die vroegere 'grote mogendheden' uit
gedacht op de grondslag van een na' 45 volkomen overleefd nationaal chau
vinisme, namelijk de overweging dat Frankrijk of Engeland zouden kunnen 
blootstaan aan een privé-bedreiging die niet gelijk zou zijn aan een bedrei
ging van Europa als geheel. Deze zelfoverschatting in het negatieve (de 
nationale trots liet niet toe dat men zich in het militaire alleen als deel van 
een geheel kon voorstellen) was in de tijd van de koude oorlog des te 
bespottelijker. Zelfs het Europese geheel stelde al niets voor, Atlantische 
defensie was de enig denkbare vorm van verdediging en Atlantische 
bedreiging de enige vorm waarin militair geweld zich ook ten opzichte van 
Engeland en Frankrijk kon voordoen. 
Tegenwoordig is het echter juist een der voortdurende discussiepunten, 
ook door Dankert en Rozemond aangevoerd, dat Amerika een bedreiging 
van Europa wel eens minder serieus zou kunnen nemen dan Europa. De 
voorstanders van collectieve Atlantische defensie menen dit dilemma te 
kunnen oplossen door Amerika nauwer aan Europa te binden, of zoals 
Dankert het uitdrukt: Europa moet deelnemen aan de Amerikaanse 
strategische kernmacht. Dit kan mij niet overtuigen. Als de Amerikaanse 
publieke opinie, gebiologeerd door het spel der supermogendheden dat 
zoveel eenvoudiger en voor staatslieden als Kissinger zoveel bevredigender 
is dan het gezeur der Atlantische bondgenoten, onderscheid gaat maken 
tussen een Europese dreiging en een Amerikaanse dreiging, dan zullen 
geen kwart miljoen Amerikaanse militairen in Europa en geen Europees 
aandeel in de Amerikaanse raketstrategie daaraan iets veranderen. Het 
betekent dat op het kritieke moment een lichte aarzeling aan Amerikaanse 
zijde zal zijn op te merken. Niet veel. Niet lang. Geen twee jaar, zoals tus
sen september 1939 en december 1941, of drie jaar, zoals tussen 1914 en 
1917. Maar net genoeg voor die paar beslissende seconden ... of op zijn 
minst voor de verwachting bij de tegenpartij, dat zo'n aarzeling aan Ameri
kaanse kant zal optreden. 
Enfin, genoeg dramatiek. De zaak is dat de Britse en Franse kernwapens 
in de nieuwe internationale situatie wel eens een heel andere rol kunnen 
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krijgen dan de afgelopen periode werd gedacht. Ze fungeren in feite als 
Europese kernmacht zodra er weer een afzonderlijke Europese bedreiging 
denkhaar is. In die situatie zullen Frankrijk en Engeland zich in eigen huis 
moeten afvragen of de Nationale Bedreiging daar is, los van wat er dan 
in NAVO-verband wordt geaarzeld. 
Ik onofficiële Europese kernmacht die door de gratie van het toeval 
( hansc grandeur, Engelse wereldmacht - beide verdwenen, maar als 
restant in de eigen kernwapens achtergebleven) bestaat, is natuurlijk de 
'!echtst denkbare. Zij is de slechtst denkbare uit militair en organisatorisch 
oogpunt, zoals iedereen zonder meer begrijpt. Zij is dat echter ook politiek 
en wel omdat Duitsland er buiten staat. Het is niet voor niets dat ook 
Brandt de door Kombrink betreurde 'optie open houdt' en dat Rozemond 
in zijn pessimistisch betoog Duitsland zo centraal stelt. Een geringere 
geloofwaardigheid van de Atlantische defensie zet Duitsland als eerste op 
de tocht. Als er geen duidelijk alternatief is, zullen de neutralistische 
gedachten die van oudsher in Duitsland aanwezig zijn, door die tocht 
worden aangewakkerd. 
De Europese kernmacht behoort in een discus·sie over een nieuwe buiten
landse politiek ook in onze partij geen taboe meer te zijn. Dat wil ik met 
deze globale aanduiding maar zeggen. 

Paul van 't Veer 

Tussen Scylla en Charybdis 

Heeft Amlré van der Louw gelijk als hij stelt, dat wij met onze discussie 
over vrede en veiligheid niet staan onder de druk van de onmiddellijke 
besluitvorming'? Staan wij zo helemaal buiten de zeer actuele problematiek 
van de verhouding VS versus Europa? 
Hoc dit ook zij, het is verheugend, dat S & D in het septembernummer 
enkele uiteenlopende standpunten uitdrukkelijk onder de aandacht heeft 
gebracht. Omdat deze zaken mij in de afgelopen jaren sterk hebben bezig
gehouden, vcroorloof ik mij enkele opmerkingen. 
In de eerste plaats een opmerking over de mogelijkheden van een kleine 
natie in de internationale politiek. Het lijkt mij goed om te bedenken, dat 
een kleine natie als Nederland dingen kan zeggen en doen, die een mid
delgrote natic met heel andere verantwoordelijkheden (denk bijv. aan de 
Bondsrepubliek) moeilijk of in het geheel niet kan doen. Kleine naties kun
nen en moeten in het internationale gebeuren vaak een 'spitsfunctie' ver
vullen. Daarbij moeten wij ook bedenken, dat meerdere kleine naties 
samen wel eens meer in te brengen kunnen hebben dan één middelgrote 
natie. 

Het komt mij voor, dat Riiling bij de bespreking van geweldloze verdedi-
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ging één kant van de zaak wat buiten beschouwing heeft gelaten. Iedere 
staat, die een annexatie (de facto of zelfs de jure) beoogt, heeft vandaag 
de dag goede redenen om zich vooraf af te vragen, of hij die annexatie ook 
aankan. Hier zit niet alleen een problematiek in van de afweer en de 
weerstand, die door de bevolking van het geannexeerde gebied tijdelijk 
kan en wellicht ook zal worden geboden. Er zit ook de mogelijkheid van 
sociaal-culturele terugwerking op lange termijn in, van het geannexeerde 
volk op de annexator. Dat is een vrijwel ongewild-offensieve werking, die 
des te sterker is naarmate de sociaal-culturele tegenstellingen tussen an
nexerend en geannexeerd volk groter zijn en naarmate er een belangrijker 
hap wordt geannexeerd. De Russen hebben nu al redenen om zich op grond 
van hun ervaringen met opgeslokte gebieden terdege over dit langetermijn
effect te bezinnen. Als ik goed ben ingelicht, dan hebben de gebeurtenissen 
in Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije in sterke mate bijgedragen totge
voelens van frustratie en verontrusting onder Russische intellectuelen. Het 
is bepaald geen kleinigheid, dat zulke gevoelens nu door enkele zeer 
moedigen worden geuit. 
Annexerende machten streven er vaak naar, om door geschikte tussen
vormen annexaties als kruipende processen te laten verlopen. Het komt 
mij voor, dat bedreigde volkeren zulke tactieken kunnen doorkruisen. Het 
komt mij voor, dat wij ons erop moeten bezinnen, hoe wij deze sociaal
culturele-terugwerking-op-lange-termijn tot een effectief instrument in 
onze internationale politiek kunnen maken. 

Aan de beschouwing van Dankert ligt de overtuiging ten grondslag, dat 
de Russen op de agressieve toer zullen gaan zodra de Amerikaanse deel
neming aan de Westeuropese militaire macht zou vervallen. Ik deel die op
vatting niet. Dat komt niet omdat ik die Russische leiders zulke lieve 
jongens vind. Het is echt niet leuk, dat een nogal paranoïde club, levend 
in een zichzelf automatisch nogal sterk gefixeerd houdend systeem, de 
leiding over een zo groot deel van de wereldbevolking heeft. Maar de 
wereld zit nu eenmaal met een aantal gebakken peren en daar is dit er één 
van. Wij in West-Europa zitten er nu eenmaal vlak bij. Wij zullen een 
belangrijke bijdrage moeten leveren om dit spanningsveld op de lange duur 
te laten verdwijnen. 
Ik meen, dat West-Europa op dit gebied niet veel tot stand zal kunnen 
brengen zolang het zich in sterke mate op één noemer houdt met de VS. 
Het zou mede daarom zo nodig zijn, dat West-Europa zich op korte termijn 
ontwikkelt tot een politieke eenheid met een duidelijke sociaal-culturele 
signatuur. Een buur van het oost-blok, die zich nadrukkelijk niet-discrimi
nerend in de economische en sociale wereldpolitiek opstelt. Een buur, die 
zakelijk, verstandig en vooral niet al te emotioneel met duurzame doelstel
ling in economische wisselwerking treedt met het oost-blok. 
De Russen zouden wel gek zijn om het dan in agressie te gaan zoeken. De 
veranderde opstelling van de SU tegenover de EG wijst trouwens al in deze 
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richting. Wij mogen daarhij gegronde hoop hehhen, dat wij, dit doende, 
op lange termijn een zending voor onze sociaal-culturele opvattingen zul
len vervullen, haast ongewild door de logica van het gebeuren. Wij zullen 
er heel erg goed over moeten nadenken of wijzo'n ontwikkeling niet tegen
werken wanneer wij hierin al te snel resultaten willen hoeken. 

Gaat het over vrede en veiligheid, dan heb ik met de Amerikaanse politiek 
andere en, naar ik meen, ernstiger zorgen dan Dankert. 
Men weet, hoe de VS zich na de tweede wereldoorlog hebhen opgeworpen 
als de kampioen van de vrijheid der volkeren. Maar tegelijkertijd hebhen 
de YS in een tijdsbestek van twee decennia hun militaire en economische 
macht in het niet-communistische deel van de wereld enorm uitgebreid en 
verstevigd. Zij hebhen rechtse staatsgrepen gesteund en tegen progressieve 
ontwikkelingen geïntervenieerd waar dat voor hun belangen en machtspo
sitics dienstig leek. Onder de ideologische vlag van het anti-communisme 
hchhen zij een nieuwe, eigen variant van kapitalistisch imperialisme 
ontwikkeld. 
Hiermee hebhen de VS hoven hun macht gegrepen en dat is in de eerste 
zeventiger jaren duidelijk aan de dag getreden. Japan en West-Europa 
hebhen zich tot gelijkwaardige economische tegenspelers ontwikkeld. De 
dollar is in moeilijkheden gekomen. De derde wereld is, zij het te lang
/.aam, toch in opmars. Kleine olielanden kunnen niet meer worden af
gestraft zoals dat vroeger placht te gebeuren. Maar bovenal is het Ameri
kaanse prestige door de Viëtnam-oorlog in binnen- en huitenland ernstig 
aangetast. 
Georg F. Kenr1an in 1972: 'Wij en de Russen hebhen onszelf verslagen' . 
.lohn K. Galhraith. ook in 1972: 'Amerika ontwaakt uit een impcriale 
droom'. 
Er valt op de heer Nixon naar mijn gevoelen zo wel het één en ander aan 
te merken. Maar het moet gezegd, dat hij het roer wel heeft durven om
gooien. Aan het optreden van het duo Kissinger-Nixon ligt een stijl ten 
grondslag. waarin voor gezever over Amerika's 'zending in de wereld' geen 
plaats meer is. Het is een sluitend geheel, dat erop is gericht om onder de 
gewijzigde omstandigheden de economische en de politieke suprematie 
van de VS in het niet-communistische deel van de wereld te handhaven. 
De volgorde is strategisch opgezet. Eerst naar Peking om de onafwendhaar 
geworden realistische opstelling tegenover de Chinese Volksrepubliek 
door te voeren, de grondslag te leggen voor beëindiging van de oorlog in 
Viëtnam en tegelijkertijd nog wat zaken te kunnen doen. 
Daarna Moskou. Met het resultaat van Peking in de zak konden de Ru~
sischc leiders onder druk worden gezet. Ik roep graag in herinnering, wat 
Nixon aan de vooravond van zijn reis naar Moskou aan het adres van zijn 
Russische gastheren verklaarde: 'Wij respecteren de SU als grote mogend
heid. Wij erkennen het recht van de SU om zijn belangen te verdedigen 
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waar die bedreigd worden. De SU, van zijn kant, moet ons recht erkennen 
om onze belangen te verdedigen. 
Nu weten de Russische leiders, dat zij in verfijnde militaire techniek de 
mindere zijn van de VS. Zij hebben ook hun zorgen over hun industrie, 
hun landbouw, hun vervoersapparaat. De Russische reactie op de mijnen 
voor Haiphong heeft ten overvloede bewezen dat de SU een militaire 
confrontatie met de VS wil vermijden. Maar de SU gaat natuurlijk wel 
voot"t om te proberen zich uit de omsingelde positie los te wrikken. Het 
is dus duidelijk, dat de Russen graag van industriële Amerikaanse hulp 
gebruik maken, al willen zij mogelijke hulp van West-Europa bepaald niet 
afschrijven. In zekere zin herleeft Lenin's Nieuwe economische politiek 
uit het begin van de twintiger jaren. Het is dus niet verwonderlijk, dat de 
heer Nixon ook wel zaken heeft kunnen doen met zijn nieuwe Russische 
relaties, al is dat op sommige punten wel iets minder geworden dan hij had 
gehoopt. 
Maar men moet het naar mijn mening als een gunstige zaak beoordelen, 
dat door de besprekingen van Nixon in Peking en in Moskou de kans op 
een ongewenste escalatie van conflicten tussen de drie supermogendheden 
China, de SU en de VS minder groot is geworden. Elk van de drie weet, 
dat twee van hen geen conflict kunnen aangaan omdat de derde dan vrijwel 
zeker de winnaar zou worden. 

Helaas kunnen wij ons nog niet gaan opmaken om lang en gelukkig te le
ven. Na Peking en Moskou moet nu het zorgvuldig geplande sluitstuk 
komen in de politiek van Kissinger-Nixon. Dat betreft de sanering van de 
relatie van de VS met West-Europa en Japan. De Amerikaanse regering 
wenst er een stokje voor te steken, dat de VS zou kunnen worden weg
geconcurreerd door Japan of door West-Europa. Bovendien wenst de VS 
wat men dan noemt een vrij economisch verkeer met alle ontwikkelingslan
den. Helaas missen de Amerikaanse uitlatingen op dit gebied elke aanwij
zing, dat men ernst wil maken met de opheffing van de historisch, onder 
de invloed van politieke machtsverhoudingen gegroeide discriminatie van 
de ontwikkelingslanden. Het is juist op dit gebied, dat de VS een bijzonder 
slechte reputatie hebben. Daar heeft het duo Kissinger-Nixon geen veran
dering in gebracht. Ik wilde wel, dat het anders was, maar ik kan de 
doelstelling die ik achter het 'jaar van Europa' vermoed, niet gunstig 
beoordelen. Ik meen, dat West-Europa en Japan in feite worden verzocht 
- niet zonder pressie overigens - fellow-traveiler van de VS te worden 
bij de Amerikaanse opstelling tegenover de Derde Wereld. Het is een hard 
en achterdochtig oordeel, maar ik meen dat het door de feiten wordt 
gestaafd. Aan de Kissinger-Nixon-doctrine ligt een 'verdeel en heers' ten 
grondslag waar de wereld niet verder mee komt. 

Op de NAVO-conferentie, deze zomer in Kopenhagen, heeft de heer 
Nixon bij monde van Rogers laten verklaren, dat de VS hun militair 
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potentieel in Europa wel willen versterken wanneer ook de Westeuropese 
1\iA VO-Ianden hun militaire inspanning versterken. Oppervlakkig gezien 
een dwaas voorstel op een tijdstip dat men beweert ontspanning met de 
Russen op gang te hebhen gebracht terwijl diezelfde Russen nog maar kort 
geleden hebhen bewezen dat zij geen militaire confrontatie in de afzienbare 
toekomst wensen (Haiphong). 
Maar nu heeft de heer Nixon óók herhaaldelijk verklaard, met de Russen 
te moeten onderhandelen en dat alleen maar succesvol te kunnen doen 
wanneer hij militair de sterkste partij is. 
Het feit ligt er. dat er tussen kleinere staten tegenwoordig meer en meer 
op een andere basis wordt onderhandeld. En het komt er voor de wereld 
op aan, dat de supermogendheden dit ook gaan leren. Maar wanneer je, 
wals de heer Nixon, met het mes op tafel meent te moeten onderhandelen, 
dan heb je niet alleen wapentuig nodig. Je moet ook een territoir hebben, 
waar je dat wapentuig kunt gebruiken. Heb je dat niet, dan is elke dreiging 
een loos gebaar. Welnu, dat territoir heeft de heer Nixon: het is West
Europa. 
De consequentie hiervan is, dat de Amerikaanse troepen in Europa staan 
om het militaire potentieel van de VS effectief te maken bij onderhandeling 
over Amerikaanse belangen, waarvan wij dan maar moeten hopen, dat zij 
samenvallen met de belangen van de wereld. Had Scheel dit in gedachten, 
toen hij onlangs in het Franse blad 'Prcuves' schreef. dat de aanwezigheid 
van Amerikaanse troepen in Europa ook een Amerikaans belang is'? 
Riiling wijst op het grote gevaar van een escalerende spanningstoestand. 
De bewapeningswedloop gaat verder. ondanks alle overleg. Wanneer dan 
bij onderhandelingen de messen op tafel liggen, dan kan het door allerlei 
omstandigheden zelfs ongewild zover komen. dat de messen toch worden 
getrokken. De gevolgen daarvan zouden vcrschrikkelijk zijn, vooral voor 
West-Europa. 
In de eerste wereldoorlog werd gifgas gebruikt. In de tweede wereldoorlog 
hadden heide partijen gifgas en waren beide hang voor het gebruik ervan. 
In de tweede wereldoorlog werd op de valreep het strategisch atoomwapen, 
gebruikt. In een derde wereldoorlog zou dat vrijwel zeker niet het geval 
zijn omdat heide partijen het gebruik ervan vrezen. Dat zou vermoedelijk, 
wals de zaken nu staan. ook voor het tactische atoomwapen gelden. Ken
nan hierover in llJ72: 
·Kernwapens zijn ·- zoals Statin terecht opmerkte - dingen waarmee je 
mensen met zwakke zenuwen de schrik op het lijf kan jagen. Wij hebben 
onszelf en de gehele wereld een angstaanjagende en historische - slechte 
dienst bewezen door ons eigen idee van veiligheid, en inderdaad ook dat 
van de gehele westerse wereld. vast te pinnen op dit afgrijselijke en on
bruikbare wapen, dat niet in staat is, welk omlijnd politiek doel dan ook 
te dienen.' 
Welnu. de heer Nixon heeft er prijs op gesteld om eind 1972 in Hanoi nog 
even te demonstreren. waartoe de modernste en meest verfijnde militaire 
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vernietigingstechnieken met 'conventionele middelen' in staat zijn. 
Er zijn mensen, die bij het uitbreken van een conflict van sterke con
ventionele bewapening de beveiliging van West-Europa verwachten. In het 
februari-nummer 1971 van dit tijdschrift heeft, dr. W. Drees Sr. er terecht 
op gewezen, dat de 'stelling West-Europa' niet de daarvoor vereiste diepte 
heeft. Sommigen zouden graag zien, dat de Amerikaanse troepen in de 
Duitse laagvlakte werden opgesteld 'omdat daar het gevaar het grootst is'. 
Ja, de Amerikanen zullen gek zijn! Zij weten net zo goed als de Russen 
dat ook na 'evenredige troepenvermindering' die Duitse laagvlakte in
clusief Denemarken en Nederland niet te verdedigen is tegen een gecon
centreerde aanval. 
Mocht een conflict toch uitbreken, dan biedt zich voor West-Europa een 
weinig aanlokkelijk perspectief. Een zwaar, hoofdzakelijk maritiem ge
vecht op de noord-flank. Een snelle doorstoot van de Russen in de centrale 
sector. Handhaving van de Amerikaanse posities, liefst met behulp van 
Duitse troepen, in het Centraal-Europese bergland. En dan offensieve 
oorlogsvoering vanuit de Middellandse zee, noordwaarts en oostwaarts. 
Kijken in koffiedik, toegegeven. Maar voor mij staat het vast, dat er bij 
een conflict tussen de VS en de SU van West-Europa niet veel zou overblij
ven. Ik vind dat niet nodig. De inzet van het gehele spel is mij te verdacht 
en de prijs is mij te hoog. 

Mijn conclusie is, dat wij in West-Europa juist nu, op korte termijn terdege 
uit de doppen moeten kijken. Ik ben van oordeel, dat de Amerikaanse 
wereldpolitiek wezenlijk fout is omdat daarin de Amerikaanse belangen 
primair worden gesteld. 
Daarom moeten wij de pogingen afwijzen, die erop gericht zijn om West
Europa nog sterker dan nu aan de VS te binden. Het streven van Kissinger
Nixon om bij vernieuwing van de grondslag van het Atlantisch Handvest 
de militaire problemen te verbinden met de economische problemen tot 
één totale politieke conceptie, zou bij welslagen een vrijwel definitieve stap 
in deze richting opleveren. Wij moeten dat zeer beslist niet doen. 
Dan rijzen natuurlijk de problemen van de verzelfstandiging van West
Europa. Daar zullen vooral de socialistische partijen van West-Europa nog 
veel over moeten denken en heel hard aan moeten werken. Ik geloof, dat 
het goed zou zijn, wanneer de PvdA zich eerst maar eens werpt op alle 
moeilijke vragen, die hier liggen. Gevoelsmatig heb ik mijn waardering 
voor de mensen die kortweg uit de NAVO willen trekken. Maar de 
werkelijke en moeilijke vraag lijkt mij hoe wij in West-Europa zonder al 
te grote kleerscheuren van de NAVO af kunnen komen. 
Maar op korte termijn moeten wij ervoor zorgen, dat er in West-Europa 
een ruime marge blijft voor socialistische politiek. Ik vermoed, dat daar
voor noodzakelijk zal zijn, dat het 'jaar van Europa', zoals de heren Kis
singer en Nixon zich dat voorstellen, geen doorgang zal vinden. 

J. Voogd 
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P. A. de Ruiter 

Crisis-management 

·Dit is een tijd waarin wc harde feiten moeten erkennen', aldus de minister
president in zijn t.v.-toespraak op l december. Het kabinet-Den Uyl krijgt 
het flink voor zijn kiezen. Als socialisten het land regeren, schijnt er altijd iets 
hijmndcrs te moeten gebeuren. Voor Keerpunt dreigt de oliecrisiseen soort 
dcus ex machina te worden: een plotselinge van buiten komende kracht, die 
een radicale wending geeft aan het voorzienbare. 
Ik meningen lopen uiteen over de vraag hóe radicaal die wending zal zijn. 
Op het moment van schrijven ( 4 december) is het toegezegde cijfer- en 
maatregdenpakket nog niet bekend. Driftig wordt er thans gepraat met 
werkgevers en werknemers. Wat wc tot dusver hebben mogen vernemen uit 
de boodschap van de minister-president is dat er alle reden is om ons zorgen 
te maken. maar dat uiteindelijk alles wel weer in orde zal komen. In dát op
;icht is er continuïteit: socialistische denkers en voormannen hebben dat 
'tccds voorspeld. In ieder ander opzicht is er sprake van een unieke situatie, 
waarvoor het bestaande financieel- en sociaal-economische instrumenta
rium weinig soelaas biedt. 
Ik televisietoespraak van de minister-president heeft een duidelijke accent
verschuiving veroorzaakt in de publieke opinie. In november toch over
hensten duidelijk de geluiden van diegenen die meenden dat een oplossing 
van de oliecrisis nauw vcrwant was met het bereiken van een akkoord in het 
~I iddcn-Oostcn en dat de Nederlandse brandstofperikelen vooral te wijten 
waren aan een buitenlands beleid dat geschraagd werd door hooggestemde 
·gctuigcnisidcalcn'. Wat het laatste betreft, de Hittermans en Hoogenclijks 
liJn duidc lijk afgedroogd door het indrukwekkende hetoog van de minister 
van Buitenlandse Zaken tijdens de behandeling van diens begroting. Na de 
rede van Den U yl overheerst de indruk dat het structureel menens is met de 
hesehikhare voorraad energiebronnen en dat het niet in de eerste plaats 
partijpolitiek gcpingcl kan zijn dat voor een oplossing kan zorgen, alle 
speculatics over verbreding van de basis van deze regering ten spijt. 
Op dit moment is het meest op de voorgrond treelende discussiepunt de 
naderende hcnzincdistrihutic, of- om het aan de vooravonel van het Sint
Nicolaasfccst met een variant op een hekend liedje te zeggen -het thema 
·sintcrklaasjc, bonnen. bonnen, bonnen .. .'. Het thema zal zich wel ver
breden ab de cijfers en maatregelen bekend zijn. Crisis-management noe
mcn;c dat tegenwoordig. In ieder geval een beleid dat veel inventiviteit en 
fantasie ;al vergen. 

De allcrhclangrijkstc voorwaarde voor het vinden van een antwoord op de 
uitdaging die de oliecrisis (en daarmee het energievraagstuk in het alge-
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meen) ons stelt, is de bereidheid de zaak in behoorlijk internationaal overleg 
en op mondiale schaal aan te pakken. "Nu moet blijken wat de Europese 
Gemeenschap waard is', aldus Den Uyl op 1 december. Het is spijtig te 
moeten constateren dat het er alle schijn van heeft dat op momenten, dat het 
werkelijk nodig is, het ideaal van de Europese solidariteit slechts lippen
dienst bewezen wordt. Met name de houding van het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk is zeer teleurstellend. Een aardig onderwerp voor de Socialisti
sche Internationale ... ? 
We kunnen overigens niet zeggen dat we niet op onze wenken worden 
bediend. Al enige jaren beklemtonen we dat er veel voor te zeggen valt, 
indien de economische groei wat wordt afgeremd. Zelfs de meest verstokte 
aanhanger van de Club van Rome zal echter niet willen toegeven dat het voor 
hem op deze wijze niet hoeft. Deze groeibeperking - en het is niet on
waarschijnlijk dat zelfs sprake zal zijn van een daling van het nationaal 
inkomen - dreigt evenwel bepaalde sectoren van onze economie oneven
redig zwaar te treffen. Het horecabedrijf schreeuwt nu al moord en brand. 
Niet ten onrechte, zoals de cijfers tonen. Andere sectoren zullen ongetwij
feld volgen. Pijn en lastenzullen niet slechts zo evenredig mogelijk, maar ook 
zo rechtvaardig mogelijk moeten worden verdeeld. Als de koek kleiner is, 
wordt de rechtvaardige verdeling ervan des te klemmender. Wie in een zó 
moeilijke en uitzonderlijke situatie durft te beweren, dat de regering de 
oliecrisis gebruikt als middel om het nivelleringsstokpaard te berijden, is wel 
zéér onwaarachtig. 
1974 zal geen jaar worden van groei-records. Een maximum aan solidariteit 
is het hoogst bereikbare. 
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A. P. van Walsurn 

Ons progressieve landklimaat 

De inhoud van dit artikel komt voor mijn rekening, maar voor het feit dat 
het in Socialisme en Democratie verschijnt rust de verantwoordelijkheid 
geheel bij de redactie. Ik wil dit graag vooropstellen, omdat ik zelf nooit 
het initiatief zou hebben genomen mijn onwetenschappelijke kijk op het 
progressieve klimaat in Nederland in dit maandblad uit de doeken te doen. 
Jets anders wat voorop moet worden gesteld is dat ik al vele jaren -
overigens in Nederlandse overheidsdienst, dus niet· zoals dat heet om 
fiscale redenen - in het buitenland woon. Ik signaleer dit maar even 
voordat een ander het doet, maar wie daaruit afleidt dat ik de toestand 
in Nederland niet meer kan overzien, zegt niet veel anders dan dat men 
niet over Zuid-Afrika kan oordelen als men er nooit is geweest. 
Ondertussen blijft de beschrijving van een politiek klimaat natuurlijk wel 
een hachelijke zaak, omdat een klimaat minder wordt gemeten dan aange
voeld. Het kan een kwestie van bloeddruk zijn dat de een het benauwd 
heeft waar de ander zich behaaglijk voelt. Bovendien zullen mijn op
merkingen weinig begrip ontmoeten bij hen die zich beroepsmatig met het 
politieke bedrijf bezighouden, omdat zij op hun niveau niet al te erg ge
hinderd worden door de politieke schematisering die ik in dit artikel aan 
de orde wil stellen. Politici hebben vooral te maken met andere politici en 
worden. behalve misschien op partijcongressen van de PvdA, zelden 
voldoende geconfronteerd met de gesimplificeerde wijze waarop hun 
bedrijf bij het publiek overkomt. 
Dit neemt niet weg dat het Nederlandse volk op het ogenblik beter in de 
politiek thuis is en zich er meer bij betrokken voelt dan bijvoorbeeld tien 
jaar geleden, wat tot gevolg heeft dat het tegenwoordig hogere eisen stelt 
aan de wijze waarop zijn standpunten, denkbeelden en vooral emoties 
doorklinken in het regeringsbeleid. Deze toegenomen wisselwerking tus
sen publick en politici, de communicatie tussen kiezers en gekozenen, 
vormt het onderwerp van dit artikel. 
Het tovermiddel dat deze communicatie moet verbeteren is zoals bekend 
de polarisatie, die tegenstellingen blootlegt, opties verduidelijkt en een 
bewuste keuze mogelijk maakt. De laatste tijd is deze polarisatie wat in 
de verdediging gedrongen omdat steeds meer mensen haar een beetje grie
zelig en zelfs wel destructief begonnen te vinden. Actieve polarisanten 
kunnen dan ook niet meer buiten de formule dat de polarisatie hun is op
gedrongen, hetzij door de polariserende wederpartij (Wiegel c.q. Den Uyl) 
hetzij door de structurele onduidelijkheid (de confessionele partijen), die 
slechts door polarisatie kan worden doorbroken. We naderen dus het 
stadium dat niemand meer wil toegeven zelf met het polariseren te zijn 

Socialisme en Demoeratic 12 (1973) december 523 



begonnen, zodat het des te boeiender wordt na te gaan wie deze zo geslaag
de mode nu eigenlijk heeft gelanceerd. 
Het blijkt dan dat polarisatie en democratisering twee kanten van eenzelfde 
medaille zijn. Kamerleden en andere hele of halve beroepspolitici zijn zich 
natuurlijk terdege bewust van de gecompliceerdheid van alle politieke 
vraagstukken en van het geschakeerde spectrum van potentiële oplos
singen, maar naarmate de kring die zich actief met de politiek bemoeit zich 
uitbreidt, doet zich in de formulering van zowel de vraagstukken als de 
oplossingen een vereenvoudigingsproces voor. Aan het eind van dit proces 
bevindt zich de door de polarisatie gewilde en voor de democratisering 
noodzakelijk geachte tweedeling van de politiek, een glashelder stelsel 
waarin voor ieder vraagstuk slechts een progressieve en een conservatieve 
oplossing bestaan en alle progressieve oplossingen zijn samengebundeld 
tot een progressief program. Een goed doorgepolariseerd volk zal trachten 
tenslotte nog slechts uit een progressief en een conservatief volksdeel 
bestaan, zodat het dan niet meer een kwestie is van oordelen, kiezen en 
standpuntbepalen doch van 'zijn'. Men is progressief en als men dat een
maal heeft vastgesteld, liggen alle standpunten in een onontkoombare 
consequentie vast. 
Bij deze schematisering lijkt de democratie op het eerste gezicht zijde te 
spinnen, want de politiek wordt voor het eerst voor iedereen toegankelijk. 
Een gedetailleerde kennis van zaken en een diep inzicht - zaken die men 
in alle redelijkheid niet van iedere burger kan verlangen - zijn helemaal 
geen vereisten meer, omdat men ermee kan volstaan alle politieke gege
vens in een eenvoudig schema te rangschikken. Dit sorteerwerk is zo een
voudig dat iedere burger aan de hand van enkele symbolen en trefwoorden 
wel kan bepalen wat progressief en wat conservatief is. 
Er zijn polarisanten contre-coeur, die deze schematisering en de daarmee 
gepaard gaande simplificaties aanvaarden als een noodzakelijk kwaad, 
vereist om een duidelijke partijvorming en dus politieke actie mogelijk te 
maken. Anderen polariseren echter met hart en ziel, omdat zij de progres
siviteit willen beleven als een 'zijn' en daarom niet rusten eer zij over de 
hele linie alle progressieve opvattingen oprecht tot de hunne hebben 
gemaakt. Dit is een symptoom van de religieuze besmetting van de Neder
landse politiek, een verschijnsel dat vermoedelijk verband houdt met ons 
volkskarakter en kennelijk los staat van de vraag of degenen die aldus het 
progressieve geloof belijden ook in God geloven of niet. In een interview 
in de Haagse Post verklaarde mr. Erik Jurgens onlangs dat iemand die niet 
op alle punten progressief was eenvoudig nog niet ver genoeg was in zijn 
denken. Iemand die zich als progressief beschouwt maar bijvoorbeeld 
morele bezwaren heeft tegen !egalisering van de abortus kan dat in zijn 
zak steken. Misschien wordt het tijd dat zo iemand nog eens wat dieper 
over de abortus nadenkt. 
Wat is precies de zedelijke waarde van dit streven naar volmaakte conse
quentie? Waarom zou men zijn geweten of zijn gezonde vcrstand geweld 
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aandoen door te trachten het totale pakket van progressieve standpunten 
te onderschrijven? En wie is de hogere autoriteit die bepaalt wat decor
recte progressieve lijn is? Wat is dit anders dan het befaamde 'worstelen 
met het geloof', een wat beangstigend begrip dat in mijn jeugd op zondag
scholen als een nobele bezigheid werd aangeprezen maar door mij altijd 
werd ervaren als een traumatische activiteit van mensen die iets niet kun
nen geloven maar wel geloven dat zij slecht zijn als ze het niet geloven? 
We doen er misschien goed aan niet uit het oog te verliezen dat de meeste 
Nederlanders nog wel met zo'n compleet pakket van waarden en waar
heden zijn grootgebracht. Het tempo waarmee de ontkerstening in ons land 
plaatsvindt, maakt dat de meeste mensen dit pakket niet zorgvuldig uitpak
ken om te zien wat zij willen behouden, maar het in zijn geheel overboord 
gooien en daardoor onmiddellijk ruimte scheppen voor een nieuw com
pleet pakket, dat evenmin op zijn inhoud hoeft te worden gecontroleerd. 
Het feit dat talloze Nederlanders op deze manier hun ongenuanceerde 
zekerheden op godsdienstig gebied eenvoudig voor politieke ongenuan
ceerde zekerheden hebben ingeruild, zou niemand behoeven te hinderen, 
ware het niet dat, zoals reeds opgemerkt, het voortdurend mondiger 
wordende publiek zich in het regeringsbeleid wenst te kunnen terugvinden. 
Er doet zich dus een mate van 'feedback' voor, waardoor de gesimplificeer
de vorm waarin alle issues bij het publiek overkomen weer in het regerings
beleid wordt geïnjecteerd. Dit is de kern van het achterbanprobleem 
waardoor een regering een belangrijk deel van haar slagvaardigheid kan 
verliezen Het regeringsoptreden wordt er niet subtieler op en de resulteren
de rondborstigheid vormt geen garantie dat de doelstellingen beter worden 
verwezenlij kt. 
Er zijn name-lijk nogal wat gebieden - en naarmate de maatschappij zich 
ontwikkelt, breiden deze zich uit - waarop het progressivisme op emotio
nele en vaak oertraditionele gronden een standpunt voorschrijft dat bij 
nadere analyse met een nuchter progressief beleid in strijd blijkt te zijn. 
Zo zit een progressieve regering niet zelden behoorlijk in de knoop met 
haar beleid ten aanzien van ordehandhaving en misdaadbestrijding. Onder 
de druk van het schema voelt zij zich geroepen steeds duidelijk te laten 
blijken dat zij de politie ziet als een noodzakelijk kwaad en de misdadiger 
als een medemens wiens falen op rekening van de onvolmaaktheden der 
samenleving moet worden geschreven. Deze filosofisch vrij onaanvecht
bare visie heeft het nadeel dat zij weinig houvast biedt voor een beleid op 
korte termijn. 
Als men de misdaad over de hele linie wil bestrijden door een billijker 
samenleving te scheppen en in de tussentijd weinig nauwkeurige gedachten 
ontwikkelt over hoe de misdaad nu moet worden aangepakt, is men aardig 
op weg naar de sfeer van achterbaksheid die de discussie over dit onder
werp kenmerkt in landen waar men van hogerhand op het ontstaan van 
de nieuwe mens en de afsterving van de staat zit te wachten doch in de tus
sentijd zonder behoorlijke filosofische basis vrij pittige straffen weet uit te 
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delen. In Oost-Europa is het officiële standpunt, dat de misdaad in wezen 
bij definitie ondenkbaar is in een socialistische samenleving en daar alleen 
nog maar voorkomt als een overblijfsel van het kapitalistische verleden. 
De bestraffing van de criminele misbaksels uit een verlopen tijdperk kan 
dus met de vereiste hardheid geschieden omdat hun gedrag zich aan de 
humane normen van de nieuwe samenleving onttrekt. 
Het schema kan een regering die haar progressieve signatuurwil waarmaken 
op dit punt nogal parten spelen. Een sterke, goed uitgeruste politiemacht 
doet rechts aan, terwijl een bedeesd en aarzelend politieapparaatzich op een 
sympathieke manier met links laat associëren. De verleiding is dus groot de 
heilige Hermandad wat op rantsoen te stellen, maar de progressieve over
heid die hieraan toegeeft, ziet over het hoofd dat de armen het meest onder 
het gebrek aan ordehandhaving gebukt gaan en de rijken zich daar het best 
tegen kunnen beschermen. Ons land is op crimineel gebied nog relatief 
paradijselijk, maar het is flink op weg zijn achterstand in te lopen op een stad 
als New York, waar in steeds meer welvarende straten door particuliere 
bewapende nachtwakers wordt gepatrouilleerd en waar in sommige arme 
wijken alleenstaande bejaarden 'beschermingsgeld' betalen aan de 
jeugdbendes die in de buurten waar zij wonen op dat moment de scepter 
zwaaien. Dit stadium hebben wij in ons land nog niet bereikt, maar hoe pas
sen bij ons de schematische emoties in de verhoudingtussen de verkeerspoli
tie en de automobilisten die met honderd kilometer per uur door onze dor
pen scheuren? 
De traditionele basis van het schema heeft tot gevolg dat de daarop 
gebaseerde emoties vaak ernstig achter de feiten aanlopen. Men is vaak 
nog jaren lang bezig zich in overeenstemming met het schema af te zetten 
tegen een verschijnsel dat allang als bondgenoot had moeten worden aan
vaard. 
Zo was progressief West-Europa nog pacifistisch op het moment dat een 
beperkt militair optreden tegen de Duitse bezetting van het Rijnland wel
licht een complete wereldoorlog had kunnen voorkomen. 
Het schema is in wezen emotioneel en belemmert daardoor een flexibel 
beleid. Het kent geen twijfel, omdat het ervan uitgaat dat er voor ieder 
probleem een correcte progressieve oplossing bestaat. Dit uitgangspunt, het 
geloof in een allesomvattende progressieve leer, wordt wat minder on
schuldig als men het beziet in het licht van de religieuze inslag van het 
Nederlandse volk. Ik kan van hieruit niet goed hoogte krijgen van wat er 
waar is van de verhalen over de linkse indoctrinatie op onze scholen, waar
van ik voor het eerst kennis nam toen de VVD-fractie deze kwestie in de 
Amsterdamse raad aan de orde stelde. Inmiddels heb ik echter wel veel 
'verontruste ouders' ontmoet en het zou mij niet verbazen indien op onze 
scholen meer energie en vooral heilig vuur ten koste werd gelegd aan het 
doen postvatten van de 'juiste' denkbeelden dan aan het kweken van begrip 
voor de eindeloze genuanceerdheid van alle vraagstukken die de leerlingen 
op hun levenspad zullen aantreffen. Ook ben ik daar 'verontrust' over, om-

526 Socialisme en Democratie 12 (1973) december 



dat ik nog altijd geloof dat de oplossing van de gigantische problemen van 
de toekomst meer creativiteit dan ideologische geschooldheid zal verlan
gen en dat de chaotische maatschappijvormen van het Westen in laatste 
instantie nu eenmaal een grotere mate van creativiteit opleveren dan de 
meer geordende samenlevingen die men elders aantreft. Men zal mij tegen
werpen dat het niet redelijk is in dit verband het Westen met de 'socialisti
sche landen' van Oost-Europa te vergelijken, omdat die landen niet vrij 
zijn en alleen al daardoor hun eigen creativiteit aan banden leggen, maar 
ik werp dan terug dat het Zweedse model, dat ik goed ken, mij ook niet 
helemaal inspireert. Wie volhoudt dat het in Nederland allemaal anders 
kan, moet dat dan maar eerst eens aannemelijk maken. 
De schematisering heeft tot gevolg dat men bijna niet hardop de vraag kan 
stellen of het denkbaar is dat men met het streven naar gelijkheid ooit te 
ver zou kunnen gaan. Dit is, in ons huidige klimaat, een uiterst reactionnaire 
vraag, maar ik wil haar toch wel even stellen omdat het weer de tirannie 
van het schema is die maakt dat zoiets normaals niet aan de orde kan 
worden gesteld. Er zijn weinig zaken die zoveel mensen in strijd met hun 
algemene instelling naar het rechtse kamp drijven als het feit dat hun 
oprechte bezorgdheid over het nivellcringsproces bij voorbaat als reactio
nair (dus 'zondig') wordt afgedaan. Iedere reserve die op dit punt wordt 
geuit, wordt vlot gepareerd met de stelling dat behoudzucht voortkomt uit 
het verlangen de macht te behouden. Ik heb dit verwijt ook wel eens 
moeten incasseren en ik vraag mij nog steeds af wat voor macht ik dan wel 
bezit. Het is een nogal platvloers argument, dat een sombere kijk verschaft 
op de denkwijze van hen die het hanteren. Er is natuurlijk wel degelijk 
zoiets als oprechte twijfel aan de mogelijkheid via nivellering de grote 
sociale problemen op te lossen zonder evenveel nieuwe problemen in het 
leven te roepen. Er is bonafide bezorgdheid over de 'hubris' van hen die 
menen met politieke middelen een betere wereld en een betere mens te 
kunnen scheppen. Er is legitieme zorg over de uiteindelijke veerkracht van 
een gelijkgeschakelde samenleving waarin inkomen, bezit, macht en ken
nis eerlijk verdeeld zijn. Het is juist de uitbreiding van deze opsomming 
tot kennis, die de meeste problemen oplevert. Financiële nivellering roept 
niet meer zulke emoties op: de meeste mensen zijn het er wel over eens 
dat de meest obscene uitwassen van het kapitalistische stelsel - zoals 
armoede - behoren te worden afgeschaft, en bij een behoorlijke presenta
tie (hetgeen o.a. bestrijding van geknoei met sociale uitkeringen inhoudt) 
hebben de meeste mensen er begrip voor dat zij voor dat doel een financiële 
veer zullen moeten laten. Kennis, cultuur, kortom zaken die de geest 
raken, vormen een heel ander probleem, wanneer nivellering ook daar 
diep ingrijpende wijzigingen verlangt die door sommige categorieën als 
achteruitgang worden ervaren. Tekenend hiervoor zijn de emoties die door 
plannen tot vereenvoudiging ('democratisering') van de spelling worden 
opgeroepen. Mogen we daar legitieme bezwaren tegen hebben of betekent 
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dit, om met Jurgens te spreken, dat we nog niet ver genoeg zijn in ons 
denken? 
Schematisering, simplificatie en het hierboven reeds even aangeroerde 
achterbanprobleem staan allemaal nauw met elkaar in verband. De macht 
van de achterban, die in ons land zulke indrukwekkende vormen heeft 
aangenomen, lijkt op het eerste gezicht even charmant-folkloristisch als 
het spectaculaire succes van achtereenvolgens provo's en kabouters maar 
is misschien toch iets minder onschuldig dan men zou denken, omdat een 
regering die al te sterk op impulsen uit de achterban reageert het gevaar 
loopt haar gezag te verliezen. 
Iedere stap die zo'n regering doet, geschiedt op grond van pressie die door 
iedereen onmiddellijk te traceren valt. De achterban volgt de regering op 
de voet en wil weten of zijn instructies worden uitgevoerd. Elke keer heerst 
triomf als dat weer het geval is geweest en ergernis als de regering van de 
voorgeschreven lijn is afgedwaald. De regering maakt de door de achterban 
gewenste gebaren, doch in het resultaat - laat staan dat op lange termijn 
- is uiteindelijk niemand meer bijster geïnteresseerd, omdat alle aandacht 
is geconcentreerd op het machtenspel dat de regering van de ene spectacu
laire daad naar de andere drijft. Het resultaat is dan ook gering, omdat 
ieder doelwit van het regeringsoptreden, of dit nu een persoon, een instel
ling of een ander land is, ook wel weet wat voor zielloos schimmenspel 
eigenlijk wordt gespeeld. De regering zelf wordt tenslotte niet meer au 
sérieux genomen, maar de macht die zij vertegenwoordigt wordt ten 
zeerste gerespecteerd. In laatste instantie is het de strijd om deze macht 
die ons rest. De regering is immers niet meer dan een op impulsen reage
rende machine, zonder verstand, zonder geweten en zonder ziel. Deze 
machine wordt bediend door die politici en actiegroepen die weten waar 
de toetsen zitten om haar in de gewenste richting in beweging te krijgen. 
Als dit schrikbeeld het eindstation vormt van het democratiseringsproces 
moeten we ons misschien eens gaan afvragen hoe wc dat proces kunnen 
terugdraaien. Het interessante is echter dat in het leven processen niet kûn
nen worden teruggedraaid. Mondige mensen worden niet onmondig zolang 
ze niet seniel worden, maar ze kunnen zich wel vérder ontwikkelen. De 
bezwaren van de democratisering kunnen daarom alleen maar door verde
re democratisering worden opgelost. Er is geen enkele reden om met het 
huidige primitieve stadium genoegen te nemen en te wanhopen aan de 
mogelijkheid de politiek in haar volle gecompliceerdheid voor iedereen 
toegankelijk te maken. Niet minder participatie maar meer inzicht vormt 
de oplossing van het achterbanprohlcem. 
Zoals echter het probleem van de misdaadbestrijding niet kan wachten tot 
er een betere mens is ontstaan, kan ook het achterbanprobleem niet 
worden genegeerd tot bij alle actiegroepen het opgewonden engagement 
voor het bezonken oordcel heeft plaatsgemaakt. Zolang dit stadium niet 
is bereikt - en dat kan wel even duren - gaat het erom dat er een voelbaar 
tegenwicht tegen de pressie der diverse achterbannen wordt geschapen. 
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In de eerste plaats is het hiervoor van belang dat de mensen die zich in 
de niet-modieuze hoek van hun partij bevinden (rechts in de PvdA en links 
in de VVD) met wat meer Zivilcourage hun stem laten horen. Er zal in 
twee richtingen tegen de stroom in moeten worden gezworrmen. In de 
tweede plaats dient er een losse band en een vorm van samenwerking tus
sen de gematigde sociaaldemocraten uit de PvdA en de niet-conservatieve 
liberalen uit de VVD te ontstaan. Deze mensen hebben één belangrijke 
eigenschap gemeen, namelijk dat ze niet in het hierboven omschreven 
schema passen. Gezamenlijk kunnen zij de centrifugale en extremiserende 
krachten tegengaan en aldus een grote aantrekkingskracht uitoefenen op 
hen die uitsluitend uit afkeer van de polarisatie nog steeds onder de confes
sionele paraplu staan te schuilen. 
Ten aanzien van het effect van de polarisatie op de confessionele partijen 
heerst namelijk in zowel PvdA als VVD een merkwaardig misverstand. In 
beide partijen leeft de veronderstelling dat de polarisatie de confessionele 
partijen tot kleurbekennen dwingt en, omdat dit structureel onmogelijk is, 
naar de ondergang drijft. Het tegendeel is waar: de polarisatie heeft de 
macht der confessionele partijen aan de rand wel behoorlijk aangetast maar 
zal er in laatste aanleg juist toe bijdragen dat hun kernen blijven bestaan. 
Mocht er in ons land ooit een Christen-Democratische Unie tot stand 
komen, dan zal dat minder een gevolg zijn van de bindende kracht der con
fessie dan de behoefte aan een centrumpartij die door de polarisatie is 
geschapen. 
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H. Wierenga 

Van het noordelijk 'front' geen nieuws 
-of toch? 

In de eerste helft van september reisden 33 parlementariërs uit 13 NAVO
landen -Grieken en IJslanderswaren niet aanwezig- een dag of tien door 
Denemarken, Noorwegen, IJsland, Schotland en Engeland om zich te 
laten voorlichten over de defensieproblematiek in die landen. Een ge
zelschap met nogal grote variatie. Enerzijds, een Portugese admiraal met 
de welluidende naam da Camara Pi na, groot bewonderaar van Salazan en 
Ceatano en een NAVO-fan van top tot teen en anderzijds, enkelen, die, 
toen de kapitein van een atoomonderzeeër barstensvol Polaris-raketten de 
aanwezigen verzocht een dronk uit te brengen op het welzijn van de NA
VO, eigenlijk het liefst meteen maar over boord waren gesprongen. 
Soms was van die verscheidenheid weinig te merken. Met name was er een 
grote eenheid - al was het dan maar in interesse, of, zo u wilt, in nieuwsgie
righeid - toen er gediscussieerd zou worden met de 40-jarige Deense 
sociaal-democratische minister van Defensie Kjeld Olesen. * De Deense 
defensiepolitiek heeft nl. het laatste jaar in het middelpunt van de belang
stelling gestaan. De diensttijd werd teruggebracht tot 9 maanden, de 
krijgsmacht werd ingekrompen en duidelijke parlementaire afspraken 
werden gemaakt over de defensie-uitgaven in de komende jaren. Een pak
ket maatregelen waar velen met belangstelling naar kijken om er eventueel 
wat van te leren, terwijl anderen er zo niet boos dan toch in ieder geval 
verdrietig over worden. 

Voorstellen van de socialisten 

De - thans demissionaire - Deense minister van Defensie Olesen heeft 
altijd op het standpunt gestaan, dat overeenstemming tussen de voornaam
ste politieke partijen over de defensieproblemen veel belangrijker is dan 
de details van het uiteindelijke compromis. Hij besefte zeer goed dat het 
niet bereiken van een overeenkomst, in het begin van dit jaar, een nieuwe 
binnenlandse strijd zou doen ontstaan over de defensie en - hetgeen voor 
hem even zo niet nog belangrijker was - binnen zijn eigen socialistische 
partij. Om die overeenstemming te bereiken, hebben de socialisten nog 
al wat water in de rode wijn moeten doen. 

* Het Deense Kabinet is inmiddels afgetreden en nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven. 
Het is echter niet te verwachten dat hierdoor de defensiepolitiek van Denemarken wezenlijk 
zal veranderen. 
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In 1970 had Kjeld Olesen in een boek zijn visie gegeven op de defensie. 
Zijn visie werd na het aanbrengen van enige modificaties het officiële 
standpunt van de Deense sociaal-democraten. Hij verkondigde met verve 
de bij ons ook niet onbekende stelling: het gaat om de kwaliteit en niet 
om de kwantiteit. De parate sterkte van de landmacht kon worden terug
gebracht van 13 000 tot 7000 man, het aantal marineschepen en gevechts
vliegtuigen moest worden beperkt. De diensttijd zou van 12 tot 6 maanden 
worden verkort, terwijl mede daardoor veel meer de nadruk zou moeten 
worden gelegd op een leger van vrijwilligers. De defensie-uitgaven zouden 
(qua volume) gelijk blijven en dus alleen verhoogd worden met het zgn. 
inflatiepercentage. 
Kritiek bleef Olesen in binnen- en buitenland niet bespaard. Zijn verdedi
ging was even simpel als oprecht. De huidige opzet van ons leger is te groot. 
Geen politieke partij in Denemarken is bereid de nodige financiën op tafel 
te leggen om deze te grote strijdmacht up-to-date te bewapenen. Dat tast 
op den duur het gehele militaire apparaat aan. Een kleiner, beter bewa
pend leger heeft evenveel waarde voor de verdediging van onze vrijheid 
als een omvangrijkere, slecht bewapende strijdmacht, aldus Olezen. Zijn 
- hiervoor in het kort geschetste - plannen waren het resultaat van deze 
redenering. Maar (in eigen ogen) gelijk hebhen is, zoals bekend, iets anders 
dan gelijk krijgen van je politieke tegenstanders. 

Defensiewet 

In Denemarken heeft men vanaf het begin der vijftiger jaren altijd al 
gestreefd naar overeenstemming tussen de politieke partijen over de 
defensieproblemen, waarbij het resultaat van het een aantal jaren omvat
tende, compromis in een speciale wet werd vastgelegd. Begin 1973 bereik
ten de sociaal-democraten, de conservatieven, de liberalen en de radicalen 
- welke laatsten voor het eerst participeerden in een dergelijk compromis 
- overeenstemming over een vierjarenplan voor de Deense strijdkrach-
ten. In april 1973 keurde het Deense parlement de nieuwe 'Defence Bill' 
goed, die geldt voor de periode 1 april 1973 tot 1 april 1977. Wijzigingen 
in de overeengekomen defensiestructuur en -uitgaven kunnen alleen maar 
worden aangebracht met instemming van alle vier in de overeenkomst 
participerende partijen. 
De basis van het akkoord was het controversiële defensievoorstel van de 
sociaal-democraten - beter gezegd van Olesen - uit 1970, dat in dat jaar 
in het Parlement ter discussie was gesteld. Bij de terugkeer van de sociaal
democraten in de Regering in 1971 werd het enigszins gewijzigde voorstel 
basis voor verdergaande studie. De militaire top werkte op verzoek van 
de minister van Defensie diverse modellen uit op basis van een diensttijd
verkorting tot 6 à 8 maanden. De commandanten van land- en luchtmacht 
en van de marine gaven hun visie op de ontwikkeling van hun respectieve 
krijgsmachtsonderdelen over de periode 1972-1982. En met dit materiaal 
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toog de Vaste Commissie van Defensie van de Folketing aan het werk. Een 
nieuw compromis, een nieuwe wet was het resultaat. 

Het resultaat 

1. De verdediging van Denemarken blijft uitdrukkelijk gebaseerd op het 
lidmaatschap van de NAVO. Een terugkeer naar neutraliteit of naar één 
of andere vorm van een Noordse defensie-unie is wel eens ter discussie 
gesteld, maar maakt bij de meerderheid van de parlementariërs geen kans. 
Ook niet - zo laat het zich op dit moment althans aanzien - bij de 
meerderheid van de sociaal-democraten. 

2. Een tweede duidelijk uitgangspunt in de Deense politiek luidt: geen 
nucleaire wapens op Deens grondgebied in vredestijd. Dit reeds lang ge
huldigde standpunt is bij de nieuwe onderhandelingen in 1972/1973 door 
niemand ter discussie gesteld. Zeer opvallend was dat minister Olezen zich 
tijdens de discussie met de parlementariërs van de 'Military Tour' op het 
standpunt stelde, dat het niet verstandig zou zijn indien andere NAVO
landen (bijv. Nederland) op dit moment, in afwijking van hun tot nu toe 
gevoerde politiek, zouden besluiten tot verwijdering van nucleaire wapens 
van hun grondgebied in vredestijd. Hij achtte soortgelijke eenzijdige 
besluiten tijdens de EVC en de onderhandelingen over de MBFR (Mutual 
and Balanced Force Reductions) geen bijdrage aan de politieke noch aan 
de - op dit moment nog niet in gang gezette - militaire ontspanning. 

3. Over de defensie-uitgaven is het hardste geknokt. Het resultaat is als 
volgt: 

de defensie-uitgaven 1973-1974 bedragen 3195 miljoen kronen; 
de defensie-uitgaven 1974-1975 bedragen 3275 miljoen kronen; 
de defensie-uitgaven 1975-1976 bedragen 3340 miljoen kronen; en 
de defensie-uitgaven 1976-1977 bedragen 3400 miljoen kronen; 
alles in prijzen van 1972. 

De defensie-uitgaven vertonen in de komende jaren nog een klein -
overigens afnemend - relevant accres en wel van respectievelijk 2,5%, 2% 
en 1,8%. Op dit punt is duidelijk sprake van een concessie van de socialis
ten, die van een relevant accres van de uitgaven eigenlijk niet wilden weten 
en alleen verhoging van de uitgaven wilden accepteren teneinde de ge
volgen van de inflatie te elimineren. 
Overeengekomen is dat van de defensie-uitgaven ongeveer 400 kronen per 
jaar zullen worden gebruikt voor de aankoop van materiaal. Dat is precies 
hetzelfde bedrag als in het verleden. Het relevant accres wordt dus volledig 
besteed aan de verbetering van de financiële positie van de dienstplichtigen 
en vrijwilligers. Dit is wel nodig ook als men bedenkt dat de gemiddelde 
wedde van dienstplichtigen op 1-7-1972 in ons land f 280 per maand 
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bedroeg en in Denemarken de dienstplichtigen op die zelfde datum slechts 
de helft in het handje kregen. 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat in Denemarken slechts 121

/ 2% van de 
uitgaven wordt besteed voor investeringen (in ons land ligt dat percentage 
op bijna 20). Ook als het daaraan te besteden bedrag jaarlijks wordt 
aangepast aan prijsstijgingen - hetgeen niet duidelijk blijkt uit de mij ter 
beschikking staande stukken - moet toch wel gezegd worden, dat het niet 
volledig duidelijk is hoe men bij onze Deense vrienden op deze wijze het 
uigangspunt waar wil maken: het gaat om de kwaliteit van de strijdmacht. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat dit onderdeel van de financiële 
overeenkomst het felst is bekritiseerd. Velen stellen dat dit bedrag vol
strekt onvoldoende is om het leger in de komende vier jaar adequaat te 
bewapenen. 

4. Of dit allemaal kan en of de zaak niet, zoals sommigen stellen, funda
menteel scheef zal groeien (de verhouding tussen exploitatie- en investe
ringskosten) is in zekere zin niet zo belangrijk, want het moet. De overeen
komst kan namelijk alleen gewijzigd worden met instemming van alle vier 
participerende partijen. 
De Deense minister van Defensie stelde overigens terecht, dat niet door
slaggevend is voor zijn politiek wat andere landen doen of wat de NAVO
autoriteiten wensen, maar dat doorslaggevend is wat het Deense volk voor 
zijn verdediging wenst te betalen. Bovendien dient men de nieuwe defen
siestructuur in de eerste plaats te vergelijken met de oude en dan wordt 
de situatie niet slechter maar beter. Een stelling, die door verschillende 
militaire autoriteiten werd onderschreven. 
Maar ook als men wel een vergelijking maakt tussen de defensie-inspan
ningen van de diverse NAVO-landen, dan loopt- zo hield de commandant 
van de geallieerde strijdkrachten in het Baltische gebied vice-admiraal 
Adam Helms de parlementariërs uit de 12 overige NAVO-landen voor
Denemarken niet uit de pas bij vergelijkbare landen. 
Hij verschafte ons cijfers, waaruit een aantal boeiende conclusies door dele
zer kunnen worden getrokken (zie de tabel op de volgende pag.). 

5. De dienstplicht is niet overeenkomstig de aanvankelijke wens van de 
socialisten teruggebracht tot 6 maanden maar tot negen. Olesen heeft 
overigens aangekondigd dat hiermede - ook in de komende vier jaar -
de discussie over de dienstplicht niet is beëindigd. In een land waar slechts 
één derde van de jonge mannen gedurende 9 maanden in d.ienst moet is 
uit het oogpunt van verdelende rechtvaardigheid een beroepsleger de enige 
oplossing. Een stelling waar niemand de juistheid van zal willen bestrijden, 
denk ik. 
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Defence Defence Defence Increase GNP ar factor Increase 1960-
Expenditures Expe1ulitures Expenditures in 7r Expen- cast per capi- 1970 GNPat 

as '/r ofGNP per capita per capita dituresper ta in 1972 facror cosr per 
1972 19()0 (US S) 1972 (US$) capita 'óO- 72 US S. Cur- capita in 7r-

rent prices 

Beigic 3,.1 .+2 1112 1-n 3135 170 

Canada 2.) n 07 5 3YI2 121 

Denemarken 2,H 35 97 177 3470 2113 

Frankrijk 4.2 KS 139 64 3323 1\17 

Duitsland 4.0 52 145 179 3673 234 

Griekenland 5 .. ' 20 63 215 1190 215 
IJsland 
Italië 3.1 23 62 170 1955 22ó 

Luxemburg 1.1 17 34 100 3163 116 

Nederland 3.S 40 114 IHS 3000 235 

Noorwegen 3.k 41 127 2111 3332 194 
Portugal K.3 12 6i) 47) S27 213 

Turkije 5.0 10 I'! 90 372 111 

Groot-Brittan-
nië ),k ss 143 63 2490 10) 

VS 7.5 251 3SO 51 505ó 96 

Deze cijfers zeggen niet alles, omdat niet in alle landen hetzelfde wordt ver-
staan onder het begrip defensie-uitgaven, maar ze zeggen wel veel. 

De 13 000 manschappen van de landmacht (zie onder) zullen dan ook zo
veel mogelijk worden gerecruteerd uit vrijwilligers en worden aangevuld 
met dienstplichtigen. Zolang er onvoldoende vrijwilligers zijn, kan de 
dienstplicht voor de parate troepen verlengd worden met 3 maanden. 
De nieuwe 'Force Goals' zien er volgens de gesloten overeenkomst voor 
de periode 1973-1977 als volgt uit: 

a. Landmacht (5 brigades) 
schildstrijdkrachten (die de mobilisatie van de overige strijdkrachten 
mogelijk moeten maken): 13 000 man, waarvan: 8500 parate troepen, en 
4500 aanvullingsstrijdkrachten; 
reserve-eenheden: reserves parate strijdkrachten: 65 000 man; eenheden 
voor plaatselijke verdediging - een soort nationale reserve - (waarvan 
de taakomschrijving niet glashelder is): 24 000 man. 

b. Luchtmacht 
6570 manschappen (alsmede 2600 burgers); 116 vliegtuigen (2 F-104 sqns. 
verdedigingsvliegtuigen; 2 F-100 sqns. gevechtsbommenwerpers; 1 F-35 
sqn. gevechtsbommenwerper; I RF-35 sqn. verkenningsvliegtuigen; 1 
HA WK raketeenheid en I NIKE raketeenheid). 

c. Marine 
5760 manschappen (alsmede 1800 burgers); 5 fregatten, 18 snelle patrouil
leboten; 18 torpedoboten; 6 onderzeeërs; 4 mijnenleggers; 8 mijnenvegers 
en 27 andere schepen. 
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Het oordeel van de Defence Planning Committee van deNAVO 

Hoewel de militaire autoriteiten voor enkele aspecten van de nieuwe 
Deense plannen wel waardering konden opbrengen, overheerste - wie zou 
anders verwachten - de kritiek. 
Bezorgdheid werd tot uitdrukking gebracht over de verkorting van de 
diensttijd, over het niveau van de investeringen, over het ontbreken van 
een concreet plan voor de vervanging van verouderde vliegtuigen, schepen 
en tanks etc. 
De Denen hebben zich er maar niet te veel van aangetrokken. 
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Johan van Minnen 

Chili 

De Chileense putsch heeft bitter weinig aan verrassing en heel veel aan 
verbijstering opgeleverd. Deze constatering is beslist niet als woordspiele
rei bedoeld. De voorspelbaarheid van wat er tenslotte geschiedde, wordt 
weliswaar veruit 'lvertroffen door de verslagenheid over het gebeuren. Het 
zijn echter twee totaal verschillende aspecten, elk in hun eigen samenhang 
te plaatsen. 
Wie, met de wetenschap van september en oktober, nu artikelen leest 
welke tot en met augustus regelrecht uit Chili zelf zijn geschreven 1

, kan 
die eenvoudig niet anders meer zien dan als de aankondiging van wat er 
vervolgens voorviel. Juist in de realistische beschrijvingen ligt de onaf
wendbaarheid van de prognoses besloten, al kan het de schrijvers (of de 
lezers van dat ogenblik) moeilijk worden verweten dat zij zich nog vast
klampten aan het laatste sprankje hoop. Sindsdien zijn er over de loop der 
dingen wel aardig wat details losgekomen, maar feitelijk nauwelijks nieuwe 
onthullingen. Wat we niet wisten, hadden we kunnen weten. 
Dit is wat anders dan de betweterij, thans te zeggen dat Chili zonneklaar 
heeft aangetoond hoe de macht uitsluitend uit de geweerlopen kan komen 
en hoe onmogelijk het dus is een kapitalistische maatschappij op vredelie
vende wijze in een socialistische te veranderen. Zomin als men op dit ogen
blik van deze vooringenomenheid behoeft te worden verdacht, wanneer 
men sympathiek staat tegenover de oproep, de huidige militaire dictatuur 
in Chili wel met de wapenen der barbaren te bestrijden. 
De logica van de rechtse staatsgreep ligt veel meer in de les, dat de weg 
van Allende juist met vreedzame middelen kennelijk niet meer viel te blok
keren. Oftewel: het bewijs, dat een kapitalistische maatschappij juist wél 
zonder kogelgeweld in een socialistische kon worden veranderd. Het besef 
hiervan is bij rechts sneller gekomen dan het tot links was doorgedrongen. 
En de putsch kwam, nadat alle overige middelen van de reactie waren uit
geput. 
De koperboycot, de staking van de vrachtwagenchauffeurs, de zwarte 
markt, het gemanipuleer met het kapitaal, wanneer we dit dan nog even 
tot de 'zachtmoedige' werkwijzen van rechts rekenen, dan vormde het leger 
eenvoudig de laatste reserve, toen duidelijk was geworden, hoe alle overige 
ondermijnende activiteiten het model van Salvador Allende niet omver 
vermochten te werpen. 
Nog na de putsch kon men in Santiago bankbiljetten in handen krijgen met 
opschriften, zoals die voor de lle september schering en inslag waren: op 
100 Escudo's, wat voor de wisselende toerist een paar dubbeltjes inhield 
maar voor een Chileense werknemer een dagloon, schreef die arbeider al-
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vorens hij probeerde er op een uitgezogen markt nog iets voor te kun
nen kopen: 'Wij hebben geen aardappelen meer, wij hebben geen vlees 
meer, wij hebben geen brood meer - maar wij hebben Undad Popular' 
- het volksfront, dat bovendien tot in het laatste van zijn dagen de gezin
nen der proletariërs het minimumlevensmiddelenpakket uitreikte, door de 
militaire 'redders der volkshuishouding' al op de 12e september onmiddel
lijk geschrapt. 
Hellmut Gollwitzer, de theoloog die meestal als intieme vriend van West
duitslands president Gustav Heinemann wordt geïntroduceerd maar die 
veel belangrijker werk heeft gedaan als analist van het nieuwlinkse ontwik
kelen waar hij in tegenstelling tot Herbert Marcuse slechts zelden wordt 
geciteerd, heeft het op glasheldere wijze zo geformuleerd: 'Wie kapitalisme 
zegt, moet ook fascisme zeggen. Dit houdt niet in, dat kapitalisme beslist 
tot fascisme behoeft te leiden. Het betekent echter wel, dat kapitalisme 
noodzakelijkerwijs de middelen van het fascisme grijpt, zodra de toestand 
voor het kapitalisme gevaarlijk wordt. De liberale democratie is het ge
zicht, dat de bezittende klasse toont zolang ze geen angst koestert. Het 
fascistische gezicht trekt ze, zodra ze angst krijgt. Wanneer de fijne heren 
de keuze hebben tussen een parlementaire democratie, die naar het 
socialisme voert, en een fascistische dictatuur, die het socialisme ver
hindert, dan kiezen zij voor het fascisme. Dat is de ware parallel tussen 
1933 en vandaag!'2 

Het militaire bevelsapparaat, dat 'de zonen van het volk tot willekeurige 
en willoze werktuigen en tot het gevaarlijkste instrument van de heersende 
klasse maakt', zoals Gollwitzer het uitdrukt, is natuurlijk geen historische 
dooddoener, en evenmin een tegenwoordige van Griekenland, Portugal 
of Latijns Amerika, om maar even een paar buitenplaatsen te noemen. De 
definitie klopt bovendien in het geval van Chili niet, wanneer wij ervan 
uitgaan dat Allende aldaar de heersende klasse belichaamde. Toch is ze 
ontstellend juist in haar uitdrukking, dat de zonen van het Chileense volk 
de willoze werktuigen waren van de goed getrainde generaals, die - en 
dat is het leerstuk op zichzelf -een geheel eigen kaste vormen en vormden, 
de aanwezigheid van het volksfront ten spijt, de afwezigheid van het grote 
bedrijfsleven slechts bedrieglijk voorspiegelend. En wie in Chili 'militair' 
zegt, die komt er onmogelijk onderuit hieraan het begrip 'Verenigde Staten 
van Noord-Amerika' te koppelen, elke poging tot originelere verbindings
lijnen te komen ten spijt. Het verschrikkelijke aan de plattitude van de 
'hand van de USA' blijkt haar actualiteit te zijn de toevallige in het hoofd
kwartier van de junta tegen een uiterst correcte, vlekkeloos sprekende, zo 
voor het oog aan de detectivekant van een Amerikaanse televisieserie ont
leende figuur in levenden lijve te stoten (Peter de la Mairie was de naam, 
you're welcome) is dan nog slechts een kleine surprise in verhouding tot de 
werkelijke bijstand, die de operatie van de junta technisch gezien zo perfect 
deed slagen. 
Feiten, die niet (kunnen) worden ontkend en die het steeds waard blijven 
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op een rijtje te worden gezet, tonen de worggreep aan waarin zich Salvador 
Allende bevond. Tien procent van het Chileense officierskorps ging er ook 
de laatste jaren nog, bij toerbeurt (en zo kwam iedereen wel aan bod) op 
Washingtons militaire academies, met name op de beruchte 'inter-Ameri
kaanse luchtmachtschool' in Panama, waar jaarlijks ongeveer drieduizend 
Zuidamerikaanse beroepsofficieren van Noordamerikaanse collega's een 
anti-guerillatraining ondergaan. Wat betreft het Chileense contingent dus 
een oefening, vooral op de verwachtingen voor de tijd na de putsch gericht, 
maar intussen bleek het directe nut van een dergelijke scholing bijvoor
beeld al uit de precisie, waarmee Allendes Moneda-paleis werd gebombar
deerd, keurig in het midden, de parkeerplaatsen ervoor en erachter (waar 
toen trouwens ook reeds de eigen tanks stonden opgesteld) zorgvuldig 
uitsparend, en met betrouwbaar materiaal: ook toen president Allende 
nominaal de hoogste opperbevelhebber was, weigerden de strijdkrachten 
wapens uit de Sowjetunie te betrekken, het uitrustingsmateriaal bleef 
consequent uit de Verenigde Staten komen, het was het enige begratings
hoofdstuk waarvoor de Amerikaanse kredietblokkade niet gold. 
Hoezeer ten aanzien van deze wapenleveranties de begrippen 'wettig' en 
'onwettig' op de kop worden gezet, blijkt, nu de Westduitse bondsregering 
'berichten onderzoekt, als zouden in 1972 en 1973 aan de regering van 
president Allende illegaal revolvers, pistolen en patronen alsmede vijfdui
zend machinegeweren met bijbehorende munitie zijn geleverd' (een 
woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Bonn), alsof dit niet eigenlijk 
de enige legale leveranties zouden zijn geweest. En de bewapening van de 
al onder Allende ondergronds opererende MIR-groepen mag dan inder
daad van Oosteuropese makelij zijn, wat ervan in beslag is genomen, is 
waarschijnlijk nog slechts een fractie - tegenover Washingtons materiaal
slag bij het legulaire leger valt dit allemaal in het niet. 
Zoals ook de interventie met militair materieel slechts een klein onderdeel 
uitmaakte van het gebundelde krachtenspel, dat al in de week na Allende's 
verkiezingsoverwinning, in september 1970. in Washington begon, toe drie 
bekende figuren in de Noordamerikaanse hoofdstad de toestand in Chili 
eens even gingen doornemen. Het waren president Nixon 's adviseur Henry 
Kissinger, de leider van de CIA Richard Helmsen diens voorganger John 
McCone in zijn nieuwe kwaliteit van manager van de ITT, het communica
tieconcern dat meer miljoenen dollar heeft geschokt aan subversieve acties 
om Allende ten val te brengen dan de beide kopermaatschappijen Anacon
da en Kennecott, die het tenslotte nog hoofdzakelijk probeerden via in 
Europa en in alle openbaarheid aanhangig gemaakte civielrechtelijke acties 
tegen de verkoop van hun door Allende genaaste produkten. 3 

ITT is, veel zichtbaarder dan de kopermijnen, over heel Chili verspreid 
aanwezig, het beheerst de perfecte telefoonlijnen waardoor de afspraken 
tussen de militaire landverraders zo goed konden kloppen, je woont in 
hotels van de ITT en je bent ook nog eens gedwongen van zijn satelliet
en telexverbindingen gebruik te maken, waarbij vlak na de putsch de enige 
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troost bleek dat ook deze alom machtige maatschappij onder bevoor
radingsmoeilijkheden leed en niet onmiddellijk voldoende rollen papier 
hesehikbaar had om de censuur in staat te stellen alle berichten mee te laten 
schrijven. 
De Noordamerikaanse studie van het Zuidamerikaanse fenomeen, dat als 
'het Chileense experiment met de eerste vrij verkozen marxistische rege
ring' door de wereld ging, resulteerde vooral in het weigeren van financiële 
steun, welke onder Allende's voorganger Eduardo Frei (de rechtse christen
democraat) zo rijkelijk was verstrekt. Zo concludeert professor Joseph Col
lins (ook een Noordamerikaan, maar een andere) dan ook, dat de fascisti
sche staatsgreep in Chili voor de regering in Washington wellicht de goed
koopste coup is geweest, die zij ooit heeft uitgevoerd. 4 

In tegenstelling tot wat naderhand zo vaak is beweerd, erfde Salvador Al
lende toen hij 4 november 1970 werd geïnstalleerd geenszins 'het econo
misch bloeiend land, dat hij vervolgens in drie jaar te gronde richtte'. Nog 
helemaal afgezien van het afgrijselijke cynisme ~wer een ontwikkeld land 
te spreken, waar zeshonderdduizend ondervoede kinderen leefden, hon
derd van de duizend baby's stierven, de gemiddelde levensverwachting met 
vijftig jaar ophoudt en een half miljoen analfabeten wonen, heerste er ook 
naar de normen van de kapitalistische vrije markteconomie doffe ellende. 
Onder Frei was het brutosociaalprodukt met twee-en-een-half procent per 
jaar minder toegenomen dan de bevolking en waren Chili's buitenlandse 
schulden tot vier miljard dollar opgelopen. Honderdduizenden werkelozen 
en een bijna volledige controle door buitenlands kapitaal: tachtig procent 
van de chemische industrie, vijftig procent van de metaalindustrie, veertig 
procent van de voedselindustrie en dan praten we nog niet eens over de 
koper, die voor honderd procent in Noordamerikaanse handen was en 
waarvan voor zeventig procent Chili's handelsbalans afhing. 
Allende gaf niet alleen de arbeiders een gegarandeerd minimumloon, de 
bewoners van de slums de mogelijkheid voor het eerst in hun leven vlees 
te eten (het vleesverbruik steeg met vijftien procent) en alle kinderen onder 
de vijftien dagelijks een halve liter melk, hij bevroor ook de prijzen voor 
de eerste levensbehoeften en de huren. En in het eerste jaar van zijn 
presidentschap steeg de industriële produktie met twaalf procent, het 
brutosociaalprodukt met acht-en-een-half procent. Arbeiders kregen 
echte medezeggenschap, boeren echt land. 
Het resultaat viel in tweeërlei opzicht af te lezen. Bij de eerstvolgende 
verkiezingen (die voor de gemeenteraden in april 1971) was de krappe 
eigenlijke verkiezingsoverwinning van 1970 al omgezet in een eclatant suc
ces: méér dan vijftig procent voor het volksfront. Maar in en om Washing
ton begonnen de plannen vaste vorm aan te nemen, Chili financieel te blok
keren. Niet slechts de Export- en Importbank der Verenigde Staten 
zelf weigerde kredieten, die in het verleden altijd wel waren toegewezen 
en die in het internationale betalingsverkeer even normaal zijn als het stop
zetten ervan funest voor elk land zou werken, ook de Interamerikaanse 
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Ontwikkelingsbank en de Wereldbank pasten uitsluiting toe, terwijl Al
lende nota bene zeer getrouw door bleef gaan de oude schulden af te lossen, 
tot hij niet meer kon. 
De Verenigde Staten, die in de zestiger jaren in het traditionele Chili 
anderhalf miljard dollar hadden gepompt, wilden het faillissement berei
ken van een bewind, dat ook nog zijn laatste deviezen in handen van de 
oude financiële bovenlaag naar het buitenland de wijk zag nemen. Chili 
bleef het enige socialistische land, waaruit iedereen met zijn hele hebben 
en houden vrij kon wegreizen, maar intussen werd wel onvermijdelijk de 
inflatie even vrijelijk geïmporteerd. De onbeschaamdheid van het argu
ment, deze geldontwaarding Allende's eigen politiek te willen aanwrijven, 
blijkt overigens het beste uit de handelingen van de zo op stabiliteit beluste 
junta. In plaats van de prijsstop (die werd opgeheven) kwam een loonstop 
(die werd afgekondigd). En in plaats van de driehonderd procent inflatie, 
waarvan onder Allende de arbeiders eigenlijk nooit veel hadden gemerkt, 
komt er zo een inflatie van duizend procent, die de arbeiders bijna exclusief 
krijgen te verduren. Maar de middenstanders zijn nu tenminste weer wat 
tevreden. Aan deze kleinburgerij had het volksfront bij zijn strategie niet 
gedacht en feitelijk de junta, ofschoon zich op de welwillendheid van de 
tussenklassen oriënterend, evenmin, toen ze de avondklok voor onbepaal
de tijd afkondigde en alle neringdoenden met haar noodtoestand tegen zich 
in het harnas joeg, de contra-revolutie eet haar eigen kinderen.ln de eerste 
week na de putsch ontmaskerde de opnieuw heersende klasse overigens 
reeds zelf haar economische sabotage toen ze vol trots liet zien hoe vol 
plotsklaps wel weer de winkels en magazijnen waren en daarmee dus 
meteen aantoonde wat ze eigenlijk verborgen had willen houden, te weten 
de boycot van levensbehoeften en van onderdelen in de maanden tevoor. 
Zelfs de grootste economische genieën zouden niet in staat zijn geweest, 
in zo'n razend tempo de voorzieningen weer op poten te zetten en dat was 
dus ook niet nodig: de voorraden waren gehamsterd voor de betere tijden, 
die op de lle september aanbraken, het gebrek aan grondstoffen was in 
één klap opgeheven, Chili's grootste papierfabriek kon plotseling in 
september evenveel verkopen als in alle acht voorgaande maanden van dit 
jaar te zamen, de British Leyland, de belangrijkste vrachtwagenfabriek, 
kon plotseling alle kapotte auto's weer repareren en de junta bovendien 
nog tien stuks als relatiegeschenk cadeau doen. 

Ondernemers, middenstanders, de geprivilegieerden, ze hebben dus de hen 
op het lijf geschreven rol gespeeld in de klassenstrijd waarvan Chili zo'n 
schoolvoorbeeld heeft gegeven. Maar de arbeiders die zich voor het eerst 
door de constitutionele regering werkelijk vertegenwoordigd voelden? Wie 
er ook een staatsgreep tegen het kabinet van Salvador Allende en zijn 
volksfront wil ondernemen, hij moet er zich bewust van zijn dat zijn weg 
over duizenden en duizenden arbeiderslijken voert, had het steeds ge
heten.5 T<;>en het zover was, bleek één in de Verenigde Staten opgeleide 
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straaljagerpiloot veruit superieur aan duizend met nog zulke lange messen 
gewapende arbeiders te zijn. 
Voor de massa gold, dat de mobilisatiegraad toch ver achter lag bij de 
organisatorische bewustwording. Ze is overrompeld. Voor Allende wreek
te zich het volstrekt ontbreken van zijn greep op de veiligheidsorganen. 
En bij die veiligheidsorganen bleek de structuur van het voor twee derde 
beroeps- en een derde dienstplichtige leger nog onvoldoende toegankelijk 
te zijn geweest voor de werving van het linkse woord. 
Met ongelofelijke vindingrijkheid had Allende aan de bestaande constitu
tie drie jaar lang toch een soort marxistische interpretatie weten te geven, 
listig gebruik makend van de rekbaarheid van regelingen, die oorspronke
lijk ten behoeve van het behoud van de burgerlijke maatschappij waren 
opgezet, vervlochten met gedurende enkele korte vorige volksfrontepiso
des in de Chileense geschiedenis aangebrachte passages, die nooit waren 
bedoeld te worden toegepast en die iedereen al was vergeten. 6 Tactisch 
toonde Allende zich zo een grootmeester. En een groot kenner van het 
hele brede spectrum aan linkse theorieën was hij evenzeer. Strategisch 
moest hij het echter afleggen tegen militairen, die van hem wisten hoe hij 
nimmer op hen zou schieten, en die er zelf geen ogenblik in al die drie jaar 
ook maar aan hebben gedacht in enige andere richting te schieten dan ze 
uiteindelijk hebben gedaan. Allende was verloren op het ogenblik, waarop 
hij besloot (en dat nog geen jaar na het aanvaarden van zijn ambt) in plaats 
van een greep naar de strijdkrachten te doen, een eigen lijfwacht op poten 
te zetten. Vanaf dat moment hadden de militaire appartsjiks feitelijk vrij 
spel - alleen hun tijdstip behoefden ze nog slechts te bepalen. 
Salvador Allende's grootste fout is waarschijnlijk geweest, niet te hebben 
gedaan wat de junta hem juist verwijt te hebben voorbereid: het bijtijds 
uitschakelen van zijn tegenstanders. Het mag voor de junta typisch heten 
hierbij uitsluitend in moordcategorieën te denken: Allende zou immers een 
plan 'Z' hebben opgesteld om, 'als de ordetroepen het dank zij hun 
ingrijpen niet hadden verijdeld', de daarop volgende week enkele dui
zenden officieren te vermoorden. Het is voor een Westeuropees sociaalde
mocraat even gemakkelijk de falsificatie van deze Chileense versie van de 
protocollen van de wijzen van zion te doorzien, als het hem moeilijk valt 
de gedachte te verbannen: 'had hij het maar gedaan'. 
Voor Allende is het juist zo'n karakteristiek verzuim, dat hij helemaal niet 
op het idee van het liquideren van zijn vijanden is gekomen en dat hij even
min ook maar de geringste voorbereidingen trof, het geweld gewelddadig 
te keren. Nog in de late avond voor de ochtend van de putsch werd hij 
gebeld door een van de schaarse linkse officieren, die hem mededeelde dat 
de generale staf bezig was met troepenconcentraties, met het uitschakelen 
van 'onbetrouwbare dienstplichtige eenheden' en met het arresteren van 
volksfrontaanhangers. En wat deed Allende? Hij belde chefstaf Pinochet 
om van hem te horen, dat er niets aan de hand was, hij nam een slaappil 
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omdat hij toch wel wat onrustig bleef en hij werd de volgende morgen wak
ker toen het definitief te laat was. 
Niemand onzer heeft natuurlijk eigenlijk het recht de staf te breken over 
een man, die tenslotte zo heroïsch en consequent ook zijn uiterste uren 
volmaakte: niet een burgeroorlog met de in zijn ogen zinloze dood van dui
zenden riskeren, niet zich laten afpersen door de militaire bevelhebbers, 
niet het historische beeld verstoren dat hij wilde achterlaten. Allende wist 
wat er in het Moneda-paleis ging gebeuren. Hij werd echter net te vroeg 
vermoord om zelf nog ontzet te kunnen zijn over de duizenden, die toch 
nog met hem werden omgebracht. Zijn mensenkennis, naar links oneindig, 
schoot naar rechts tekort. 
De redding tegen de militairen had het bijtijds bewapenen der kameraden 
kunnen zijn, de veelbesproken 'arbeidersmilitie', maar Allende was ge
fixeerd op de redding der arbeidersklasse, waarvan hij vreesde dat ze in 
het geweld van een burgeroorlog mee te gronde zou gaan. Hij bleef in het 
laatst van zijn dagen een man zonder feitelijk alternatief, maar hij heeft 
behalve de heldhaftigheid waarvoor hij terecht al genoeg is geprezen 
tenslotte ook nog aangetoond, veel minder de revolutionaire marxist te 
zijn, in welke hoedanigheid hij moest omkomen, als veel meer de sociaal
democraat, die hij nooit wilde zijn ~ en als zodanig hij tijdens zijn leven 
ook nauwelijks was aanvaard. 7 

De vraag rijst natuurlijk, in hoeverre dit onder de Chileense ontwik
kelingen als compliment bedoeld kan blijven. Voor de altijd wat slordige 
sociaaldemocratische organisatievorm bijvoorbeeld is in het Chili van de 
militaire terroristen geen taak meer weggelegd. De MIR, de radicale 
'Beweging van Revolutionair Links', die zelfs onder Allende al buiten de 
wet viel, blijkt met haar geoefende en intacte kader de natuurlijke kern 
te vormen waaromheen de verzetscellen worden opgebouwd van al wat er 
zich in Chili langzamerhand enigszins hergroepeert. Een bandbreedte, die 
overigens ook de linker vleugel van de christendemocraten insluit, dezelfde 
vleugel die door hem drie jaar lang te verloochenen, Salvador Allende flink 
de vernieling mee heeft ingeholpenx. 
Dat links in tijden van nooddruft weer eens zoveel breder blijkt te zijn dan 
in tijden van voorspoed, verandert trouwens ook weinig aan het feit, dat 
het hele Chileense verzet voorlopig in veel sterkere mate een zaak van de 
minderheid zal zijn dan van Allende's volksfront zo vaak is beweerd. 
Zoals de solidariteit met Chili, de belangstelling voor Chili überhaupt, onze 
minderheidsaangelegenheid is. Misschien een iets uitgebreidere minder
heid ná de putsch, dan ervóór, maar zelfs dat is niet zeker, want wat eraan 
de ene kant is bijgekomen, gaat er aan de andere kant weer af: ook de 
Westduitse bondsrepubliek (de regering van Willy Brandt) heeft inmiddels 
de junta al een kleine 'humanitaire' schenking overhandigd. 

I. Bedoeld zijn natuurlijk: goede artikelen; voor Nederland met name die van Jan van der 
Putten in NRC/Handelsblad, internationaal de 'gesprekken" van Régis Debray met Al
lende, waarop ook verder in dit opstel nog enkele malen wordt teruggegrepen. 
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2. Prof. D. Helinut Gollwitzer op een teaeh-in 14-9-1973 in het Westberlijnse 'Haus der 
Kirche'. 

3. Oktober 19721eed Kennecott bij zo'n procedure voor de rechter in Hamburg een smadelij
ke nederlaag: het voorlopige beslag werd opgeheven, Allende's regeringskoper kon in de 
Bondsrepubliek worden afgeleverd. 

4. Vrij Nederland, 3 november 1973, 'Hoe de Amerikanen de Chileense economie verwoest
ten'. 

5. Senator Adonis Sepulveda van de Socialistische Partij, geciteerd in Der Spiegel, 27e 
jaargang. no. 37. 10 september 1973. p. 102. 

6. In 1932 duurde 'de eerste socialistische republiek van Amerika' tussen twee staatsgrepen 
in precies twaalf dagen. van 193R tot 1941 had Chili 'het eerste volksfront van het Ameri
kaanse continent', zij het onder leiding van de burgerlijk-radicale president Peclro Aguirre 
Cerda, in wiens regering Salvador Allende minister voor volksgezondheid werd. 

7. Allende in zijn gesprek met Debray: 'de Chileense Socialistische Partij heeft absoluut niets 
te maken met de sociaaldemocraten in Europa en evenmin met sommige zich socialistisch 
noemende partijen in Europa'. Met deze laatste meent Allende zonder twijfel de Oosteu
ropese communistische partijen, of de Oostduitse 'socialistische eenheidspartij'. Zijn ver
houding tot de sociaaldemocratische partijen is altijd nogal ambivalent geweest. Voor de 
Partij van de Arbeid werd hij toch quasi geaccepteerd, voor de SPD van Willy Brandt 
overduidelijk geweerd. De eigenlijke partner van de Socialistische Internationale was 
Chili's Radicale Partij, maar daarvan uiteindelijk dan weer uitsluitend de linker vleugel, 
die met Ailende samenwerkte. Na de putsch heeft een delegatie van de Internationale 
onder leiding van PvdA-voorzitter André van der Louw op een informatiereis naar 
Santiago terecht de dialectische verschillen van voordien en de vraag, wie van wie nu eigen
lijk partijgenoot was, laten schieten, zich om het lot van <,1lle vcrvolgelen (die per definitie 
links waren) bekommerd en tenslotte een reusachtige bos rode anjers op Allende's graf 
in Vina de la Mar gelegd. 

8. Verbluffend is eigenlijk de slotsom, waartoe de secretaris-generaal van de Italiaanse com
munistische partij, Berlinguer, naar aanleiding van Allende's ondergang in een artikel in 
het tijdschrift Rinascita komt: 'Wij kunnen uit Allende's ervaringen leren, hoe zelfs bij 
een meerderheid van 51% socialisten, communisten en sociaal-demokraten niet zonder 
de medewerking van de Democrazia Christiana kunnen regeren'. Terzelfdertijd vergaderde 
in Bonn de 'christelijk demokratische internationale' met nog altijd als een van de program
mapunten, zich tegen de boze leer van links met behulp van het transcendente woord af te 
schermen. 
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Steven T. Duursma 

Het consumentenbeleid in de 
Europese Gemeenschap 

1. Inleiding 

Voor socialisten is met de economische éénwording in het kader van de 
Europese Gemeenschap onlosmakelijk de vraag vcrbonden hoe de voorde
len van deze economische eenwording zo rechtvaardig mogelijk kunnen 
worden verdeeld. Met name voor de consument moeten deze voordelen 
voelbaar worden. Dat de Socialistische Fractie van het Europese Parle
ment zich in de afgelopen jaren hiervan bewust is geweest, kan onder 
andere worden afgeleid uit het feit dat zij tot twee maal toe het initiatief 
nam tot een debat over het consumentenbeleid in de Gemeenschap. Zo 
werd in juli 1968 namens haar door de heer Metzger een ontwerp-resolu
tie1 ingediend, welke de stoot gaf tot het in januari 1969 behandelde 
verslag-Boersma nopens de versterking van de positie van de verbruiker 
in de gemeenschappelijke markt. 2 Mevrouw Orth stelde vervolgens in 
september 1972 namens de Socialistische Fractie mondelinge vraag no. 
14/72 met debat aan de Commissie. Deze werd onder andere verzocht 
mede te delen in hoeverre zij gevolg had gegeven aan de resolutie welke 
door het Europese Parlement werd aanvaard na afloop van de bespreking 
van het hiervoor genoemde verslag-Boersma. 
In de loop van het volgende jaar zal het Europese Parlement zich opnieuw 
met het consumentenbeleid dienen bezig te houden. De Commissie heeft 
namelijk verklaard nog in het jaar 1973 een programma op te zullen stellen 
dat is gericht op het coördineren en versterken van maatregelen ter 
bescherming van de consument. Met dit programma wil de Commissie ge
hoor geven aan een desbetreffende uitnodiging welke was vervat in het 
slotcommuniqué van de topconferentie van staatshoofden en regeringslei
ders gehouden in oktober 1972 te Parijs. Een dergelijk programma was 
overigens reeds een maand eerder, tijdens het debat naar aanleiding van 
de reeds vermelde mondelinge vraag 14/72, door de Commissie aan het 
Europese Parlement toegezegd in antwoord op een vraag van de heer Oele. 
In verband met het door de Commissie aangekondigde programma lijkt 
het interessant om een balans op te maken waarbij wordt ingegaan op de 
volgende vragen: 

In hoeverre is uitvoering gegeven aan de reeds gememoreerde resolutie 
van het Europese Parlement van januari 1969? 
Welke nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden met betrekking 
tot het consumentenbeleid in de Gemeenschap? 
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- Op welke punten dient het consumentenbeleid in de Gemeenschap te 
worden verstrekt en/of gewijzigd? 

In het volgende zal een poging worden ondernomen om een dergelijke 
balans op te maken. 
Een belangrijke beperking van het onderhavige artikel is daarin gelegen 
dat vrijwel uitsluitend wordt ingegaan op het consumentenbeleid in engere 
zin. Het consumentenbeleid in ruimere zin omvat behalve het consumen
tenbeleid in engere zin het landbouwbeleid, het mcdedingingsbeleid, het 
buitenlandse handelsbeleid, het vervoersbeleid, het energiebeleid, het 
economische beleid, het sociale beleid enz., voorzover dat consequenties 
heeft voor de consument. Het zal geen nadere toelichting behoeven dat 
een bespreking van het consumentenbeleid in ruimere zin een veel om
vangrijkere studie zou vergen. 
In de paragraaf over het blijven uiteenlopen van de prijzen welke de 
consumenten in de zes lid-staten voor vergelijkbare produkten betalen, zal 
ondanks de nagestreefde beperking kort moeten worden ingegaan op het 
mededingingsbeleid en het buitenlandse handelsbeleid. 

2. Het blijven uiteenlopen van de prijzen welke de consumenten in de zes 
lid-staten voor vergelijkbare prodokten betalen 

In zijn resolutie nopens de versterking van de positie van de verbruiker 
in de gemeenschappelijke markt, verzocht het Europese Parlement de 
Commissie onder andere aandacht te besteden aan de oorzaken van de 
veelal grote prijsverschillen in de Gemeenschap. Alvorens na te gaan op 
welke wijze de Commissie aan dit verzoek gehoor heeft gegeven, kan 
worden vastgesteld dat deze prijsvcrschillen in de afgelopen jaren niet 
nocmenswaardig zijn verminderd.' 

2.1 De oorzaken van de prijsverschillen 

De Commissie heeft aan het hierboven bedoelde verzoek van het Europese 
Parlement trachten te voldoen door in 1969 de 'Gesellschaft für Konsum-, 
Markt- und Absatzforschung' te Neurenberg opdracht te geven door mid
del van interviews in het produktie- en distributiestadium voor 35 con
sumptiegoederen de oorzaken vast te stellen van de grote prijsverschillen.4 

De resultaten van dit onderzoek zijn door de Commissie in zeer beperkte 
mate bekend gemaakt, men treft er iets over aan in haar Derde en in haar 
Vierde Algemeen Verslag." Het is niet onwaarschijnlijk dat de reden hier
van moet worden gezocht in de matige kwaliteit van het onderzoek. 
Niettegenstaande de noodzaak van nadere studie kunnen toch reeds enige 
globale oorzaken worden aangegeven van de bestaande prijsverschillen. 
Ter vermijding van misverstanden moet worden opgemerkt, dat ook in een 
economische en monetaire unie zonder enige handelsbelemmering prijs
verschillen zullen blijven bestaan. Een verwijzing naar de binnen een lid-
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staat voor vergelijkbare produkten bestaande prijsvcrschillen tussen de 
grote steden en het platteland, alsmede tussen warenhuizen, supermarkten 
en overige kleinhandelszaken is hier voldoende. 
Tot de belangrijkste oorzaken van prijsvcrschillen tussen de lid-staten voor 
vergelijkbare produktcn moeten worden gerekend: 

verschillen in de tarieven van de indirecte belastingen; 
verschillen in de transportkosten; 
verschillen in de wijze van distributie; 
verschillen in de prijsgevoeligheid van de consumenten; 
verschillen in de concurrentie; 
technische handelsbelemmeringen; 
administratieve handelsbelemmeringen. 

De opgesomde oorzaken hangen voor een deel met elkaar samen. Zo 
zal bijvoorbeeld het verdwijnen van de verschillen in de tarieven van de 
indirecte belastingen de administratieve handelsbelemmeringen belangrijk 
doen verminderen. Verder zal het verkleinen van de technische en ad
ministratieve handelsbelemmeringen kunnen leiden tot een versterking 
van de concurrentie. 
De meeste aanknopingspunten voor een beleid gericht op het terugdringen 
van prijsverschillen zijn voor de Commissie aanwezig, indien de oorzaak 
is gelegen in verschillen in de concurrentie of in het bestaan van technische 
en admînistratieve handelsbelemmeringen. Op wat langere termijn zijn er 
ook mogelijkheden bij verschillen in de tarieven van de indirecte belastin
gen. 

2.2 Beoordeling van het beleid van de Commissie gericht op het terugdringen 
van de prijsverschillen 

Door de bevordering van de concurrentie zullen de prijsverschillen vooral 
afnemen door het lager worden van de relatief hoge prijzen. Behalve door 
het opheffen van technische en administratieve handelsbelemmeringen 
kan de concurrentie worden versterkt door: 

het tegengaan van concurrentiebeperkende ondernemersovereenkom
sten; 
het verlagen van invoerrechten en het verruimen van contingenten. 

Aangezien de Commissie enkele jaren geleden exclusiviteitsovereenkom
sten met betrekking tot de internationale handel onder bepaalde voor
waarden heeft toegestaan6

, kan hier soms de oorzaak worden gevonden 
van prijsverschillen. Hoewel het beslist niet zo is dat de Commissie met 
betrekking tot deze exclusiviteitsovereenkomsten alles voor lief neemt, 
lijkt bijzondere oplettendheid op dit punt geboden. 
Ook zonder dat formeel sprake is van exclusiviteitsovereenkomsten slagen 
in sommige gevallen producenten erin om parallel-importen, welke zouden 
leiden tot vermindering van prijsverschillen, onmogelijk te maken. Zo 
wees nog in mei 1973 de heer Fellerrnaier in een debat naar aanleiding van 
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de door hem namens de Socialistische Fractie van het Europese Parlement 
aan de Commissie gestelde mondelinge vraag no. 27/73 op de situatie in 
de automobielbranche. Daar komt het voor dat van een auto welke voor 
onderhoud of reparatie naar een officiële dealer wordt gebracht het motor
of chassis-nummer wordt gecontroleerd om na te gaan of de auto al dan 
niet via de officiële importeur is verkocht. Is dit niet het geval dan moet 
de eigenaar van de auto rekenen met een sterk verminderde service (onder 
andere lange wachttijden). Vervolgens wordt nagegaan welke officiële 
dealers de parallel-importen mogelijk maken. Deze worden door de 
producent of de officiële importeur onder druk gezet door vermindering 
van het aantal geleverde auto's. verlenging van levertijden en bedreiging 
met beëindiging van het officiële dealerschap. 
De Commissie heeft zich in de afgelopen jaren actief ingezet voor het 
verlagen van invoerrechten en de verruiming van contingenten in de handel 
met derde landen. Gezien vanuit het gezichtspunt van de consument kan 
zij daarbij niet ver genoeg gaan. Handhaving van de bescherming van het 
bedrijfsleven in de Gemeenschap is voor de consument nadelig omdat dit 
voorkomt dat relatief hoge prijzen onder druk komen te staan. In dit ver
band wreekt zich het feit. in paragraaf 5 zal daar nog nader op worden 
ingegaan. dat de consumenten op Europees niveau nauwelijks in staat zijn 
enige pressie uit te oefenen. Het bedrijfsleven slaagt hier veel beter in. Er 
zal daarom voor moeten worden gewaakt dat de bescherming van het 
bedrijfsleven niet meer wordt gehandhaafd dan strikt noodzakelijk is. 
In mei 1969 heeft de Raad een algemeen programma vastgesteld ter ophef
fing van de technische belemmeringen van het handelsverkeer. Hoewel het 
algemeen programma reeds zeer ambitieus is, werd het in mei 1973 door 
de Raad nog eens uitgebreid. 7 De belemmeringen zijn een gevolg van 
dispariteiten in de wettelijke en de bestuursrechtelijke bepalingen die in 
de lid-staten van toepassing zijn op de vervaardiging en de verhandeling van 
sommige produkten. Het programma heeft zowel betrekking op industrie
prodokten als op voedingsmiddelen. De Commissie heeft in dezen een 
actief beleid gevoerd. Met betrekking tot industrieprodokten stelde zij tot 
maart 1973 reeds 57 richtlijnen voor, met betrekking tot voedingswaren 
24. De Raad had tot op dat tijdstip van deze richtlijnen er respectievelijk 
33 en 5 goedgekeurd.H Gezien de gecompliceerdheid van de vraagstukken 
is de voortgang bij de industrieprodukten niet geheel onbevredigend, bij 
de voedingswaren is het gebrek aan voortgang ronduit teleurstellend. 
De betekenis van administratieve handelsbelemmeringen voor de consu
ment kan duidelijk worden geïllustreerd door te wijzen op een bij postor
derbedrijven niet ongebruikelijke praktijk. Deze verhogen namelijk de 
binnenlandse catalogusprijs met rond 20% wanneer zij moeten leveren in 
een andere lid-staat, ter dekking van de extra-kosten (inclusief het verschil 
in BTW). 9 De Commissie heeft in augustus 1973 een tweede verslag uit
gebracht over de afschaffing van de controles op het intracommunautaire 
handelsverkeer .10 
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3. Het consumentenbeleid in engere zin van de Commissie 

In deze paragraaf zal eerst worden nagegaan in hoeverre de Europese 
Commissie gehoor heeft gegeven aan de hier van toepassing zijnde punten 
van de resolutie van het Europese Parlement nopens de versterking van 
de positie van de verbruiker in de gemeenschappelijke markt. Vervolgens 
zal aandacht worden geschonken aan een onderdeel van het consumenten
beleid in engere zin van de Commissie dat nog niet werd genoemd in de 
hiervoor aangegeven resolutie. Ter afsluiting zal een programma worden 
geschetst voor een consumentenbeleid in engere zin van de Commissie 
voor de komende jaren. 

3.1 Enkele punten uit de resolutie 

De punten uit de resolutie van het Europese Parlement nopens de verster
king van de positie van de verbruiker in de gemeenschappelijke markt 
welke betrekking hadden op het consumentenbeleid in engere zin van de 
Commissie kunnen als volgt worden samengevat: 

overleg met de Europese consumentenorganisaties over de normen die 
bij het vergelijkend warenonderzoek worden gehanteerd; 
publikatie van de uitkomsten van vergelijkend warenonderzoek; 
intensivering van de activiteit op het gebied van de informatieve etiket
tering; 
tegengaan van misleidende reclame en agressieve verkoopmethoden. 

De punten met betrekking tot het vergelijkend warenonderzoek heeft de 
Commissie niet kunnen uitvoeren. De Europese consumentenorganisaties 
bleken namelijk weinig prijs te stellen op dit soort activiteiten van de Com
missie. De reden daarvan moet worden gezocht in het feit dat de consu
mentenorganisaties op dit gebied beducht zijn voor elke inmenging van 
buitenaf. Bovendien zou de publikatie door de Commissie van de uit
komsten van vergelijkend warenonderzoek de animo om lid te worden van 
een consumentenorganisatie of abonnee van een consumentenblad sterk 
kunnen doen verminderen. 
Het is overigens niet zo dat bij het vergelijkend warenonderzoek thans elk 
internationaal overleg ontbreekt. De consumentenbonden werken ook op 
dit gebied samen in het kader van het Europees Bureau van Consumenten
bonden en in de Internationale Organisatie van Consumentenbonden. In 
1972 zijn in Europa 37 gemeenschappelijke vergelijkende warenonder
zoeken georganiseerd. 11 

Op het gebied van de informatieve etikettering heeft de Commissie wel acti
viteiten kunnen ontplooien, vooral in het kader van de richtlijnen ter 
opheffing van de technische handelsbelemmeringen bij voedingsmiddelen. 
Aangezien hierbij niet bij alle produkten op dezelfde wijze tewerk is 
gegaan, is de behoefte ontstaan aan een kaderrichtlijn welke de consument 
volledige, duidelijke en begrijpelijke informatie moet waarborgen. De 
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Commissie heeft laten weten dat de voorbereiding hiervan in 1973 in 
samenwerking met de nieuwe lid-staten zal worden voortgezet. 12 Het lijkt 
gewenst om met betrekking tot de kaderrichtlijn op de grootst mogelijke 
spoed aan te dringen. Daarnaast heeft de Commissie een richtlijn opgesteld 
betreffende textielaanduidingen. 
Met betrekking tot het tegengaan van misleidende reclame en agressieve 
verkoopmethoden moet helaas worden geconstateerd dat op dit gebied de 
Commissie geen concrete stappen heeft ondernomen. Een krachtige 
aansporing lijkt hier wel in het bijzonder op zijn plaats. Dit te meer daar 
in het kader van de Raad van Europa reeds veel voorbereidend werk is 
gedaan. Op basis van een grondige studie van Werkgroep no. 113 aan
vaardde het Ministercomité in 1972 een resolutie nopens misleidende 
reclame. 14 

3.2 De richtlijnen ter opheffing van de technische handelsbelemmeringen 

In sub-paragraaf 2.2 werd reeds melding gemaakt van het in mei 1969 door 
de Raad vastgestelde algemeen programma ter opheffing van de technische 
belemmeringen van het handelsverkeer en de uitbreiding daarvan in mei 
1973. Dit programma is in eerste instantie bedoeld om de handel tussen 
c.q. de concurrentie binnen de lid-staten te bevorderen. Tijdens de uit
voering van het programma zijn daar andere belangrijke doelstellingen 
bijgekomen zoals de verbetering van de milieuhygiëne en de bescherming 
van de consument. 15 In de vorige sub-paragraaf werd van dat laatste een 
voorbeeld gegeven in de passage gewijd aan de informatieve etikettering. 
De Commissie kan bij de hier aan de orde zijnde richtlijnen meer of minder 
rekening houden met de belangen van de consument wanneer zij voor
schriften opstelt welke de veiligheid en de kwaliteit van de industriepro
dukten en voedingsmiddelen betreffen, alsmede de voorschriften welke 
moeten waarborgen dat de verpakking de consument voldoende informatie 
verschaft. Bij de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen kan men zich richten naar de lid-staat waar de belangen van 
de consument het beste zijn beschermd, maar het omgekeerde is ook 
mogelijk. Men spreekt in dit verband wel van harmonisatie naar boven en 
naar beneden. Bij de beoordeling van de door de Commissie voorgestelde 
richtlijnen ter opheffing van de technische handelsbelemmeringen zal dan 
ook telkens de vraag moeten worden gesteld of met het oog op de belangen 
van de consument wel voldoende naar boven is geharmoniseerd. 

3.3 Een programma voor het in de komende jaren te voeren beleid 

Bij de opsomming van de onderdelen welke het programma van de Euro
pese Commissie voor een consumentenbeleid in engere zin zal dienen te 
omvatten, kan worden begonnen met de onderdelen welke reeds in de 
vorige paragrafen ter sprake kwamen: 
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het tegengaan van misleidende reclame en agressieve verkoopmetho
den; 
het behartigen van de belangen van de consument bij de richtlijnen ter 
opheffing van de technische handelsbelemmeringen; 
het bevorderen van de informatieve etikettering. 

Hierbij kan nog worden aangetekend dat geen onderdeel betreffende het 
vergelijkend warenonderzoek is opgenomen gezien de weerstanden welke 
hiertegen bestaan bij de consumentenorganisaties. 
De opsomming wordt nu voortgezet met onderdelen waarop in de vorige 
paragrafen nog niet werd ingegaan: 

het bevorderen van het opnemen in de onderwijsprogramma's van 
onderdelen welke de leerlingen opvoeden tot goed geïnformeerde, van 
hun rechten bewust zijnde consumenten; 
het tot stand brengen van instituties en procedures waardoor klachten 
van consumenten eenvoudiger en sneller kunnen worden afgehandeld; 
het bevorderen van de elektrische en mechanische veiligheid van duur
zame gebruiksgoederen, doe-het-zelf gereedschap, speelgoed e.d.; 
het tot stand brengen van een betere bescherming van de consument 
wanneer deze gebruik maakt van consumptief krediet; dit geldt zowel 
voor het afbetalingskrediet als voor persoonlijke leningen; 
het verplichten van beleggingsfondsen tot een betere informatie aan de 
consument, in het bijzonder voor wat betreft het prospectus; 
het aangeven van contractbepalingen welke niet toelaatbaar zijn; 
het bevorderen van voorschriften welke de vcrkoper verplichten tot 
aanduiding van de prijs per standaardmaat of standaardgewicht. 

Voor wat betreft het onderwijs zou zeer goed kunnen worden aangesloten 
bij het werk dat reeds in het kader van de Raad van Europa is verricht. 
Op basis van een studie van Werkgroep no. 216 aanvaardde het Ministerco
mité in 1971 een resolutie nopens de consumentenopvoeding op scholen. 17 

Wanneer een consument een klacht heeft tegen de verkoper of de produ
cent van een bepaald artikel, dan zou hij in het uiterste geval misschien 
een civielrechtelijke procedure kunnen aanspannen. Het zal echter duide
lijk zijn dat dit in feite slechts een theoretische mogelijkheid is. In Zweden 
heeft men nu het afhandelen van klachten van consumenten drastisch 
vereenvoudigd. Sinds 1971 kunnen de Zweedse consumenten zich wenden 
tot de consumentenombudsman. In eerste instantie probeert deze een 
regeling te treffen tussen de consument en de verkoper of producent het
geen in het overgrote deel van de gevallen lukt. Kunnen consument en 
verkoper of producent het niet met elkaar eens worden dan legt de consu
mentenombudsman de klacht voor aan de commerciële rechtbank. 
De consumentenombudsman kan ook op eigen initiatief tot actie overgaan. 
De wettelijke grondslag voor zijn werk wordt gevormd door een wet op 
de verkooppraktijken en een wet welke onbehoorlijke voorwaarden in 
verkoop- en huurcontracten verbiedt. Aangezien de Zweedseconsumenten
ombudsman een groot succes is 1

R, lijkt het geen slechte gedachte om ook 
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in de lid-staten een dergelijke consumentenombudsman in te stellen. Daar
naast zou er dan een consumentenombudsman kunnen komen voor de ge
hele gemeenschap. 
Ter afsluiting van deze sub-paragraaf zal kort worden ingegaan op de vraag 
of het wel wenselijk is, dat het consumentenbeleid in engere zin onderwerp 
gaat vormen van een gemeenschappelijk beleid. Anders gezegd zou het 
consumentenbeleid in engere zin niet beter geheel aan de lid-staten kunnen 
worden overgelaten? Voor wat betreft het beleid bij de opheffing van de 
technische handelsbelemmeringen is per definitie sprake van een gemeen
schappelijk beleid. Bij het bevorderen van de informatieve etikettering en 
bij het bevorderen van de elektrische en mechanische veiligheid van duur
zame gebruiksgoederen is een gemeenschappelijk beleid noodzakelijk om
dat anders nieuwe technische handelsbelemmeringen ontstaan. 
Bij de andere genoemde onderdelen is een gcmeenschappelijk beleid 
gewenst gezien de belangrijke omvang van het internationale handels
verkeer in de Gcmeenschap en het grote aantal internationale onderne
mingei1. 

4. De speciale dienst voor consumentenvraagstukken van de Europese 
Commissie 

Het moet worden betwijfeld dat de in 1969 ingestelde speciale dienst voor 
consumentenvraagstukken van de Europese Commissie aan de verwach
tingen van het Europese Parlcment en van de Commissie zelf heeft vol
daan. In de twee voorgaande paragrafen zijn weinig aanknopingspunten 
te vinden voor de stelling dat de nieuwe speciale dienst ertoe heeft geleid 
dat de Commissie een veel actiever consumentenbeleid is gaan voeren. Dit 
te meer daar mag worden aangenomen dat de speciale dienst niet of 
nauwelijks heeft meegewerkt aan het opstellen van de richtlijnen ter ophef
fing van de technische handelsbelcmmeringen. 19 Meer in het algemeen 
kan worden gesteld dat de speciale dienst niet is toegekomen aan het 
aandachtig volgen van alle werkzaamheden van de Commissie welke voor 
de consumenten van belang zijn, zodat de Commissie haar oordeel met vol
ledige kennis van zaken kan geven. Dit terwijl de Commissie dat juist, zie 
bijvoorbeeld haar antwoord op schriftelijke vraag no. 125/68 van Iller
haus211, als taak van de speciale dienst had aangegeven. 
De speciale dienst diende bij de uitvoering van haar taak nauw contact op 
te nemen en te onderhouden met de organisaties die de belangen van de 
consumenten behartigen. In de afgelopen jaren heeft de speciale dienst 
vooral contact gehad met het in februari 1972 uiteengevallen contactcomité 
voor consumenten in de Europese Gemeenschap. In kringen van het 
contactcomité bestonden gemengde gevoelens over deze contacten. Vaak 
kon men zich niet aan de indruk onttrekken dat de speciale dienst slechts 
als postkantoor en als brievenbus voor de Europese Commissie fungeerde 
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en dat de invloed van de speciale dienst in de Brusselse bureaucratie zeer 
gering was. 
Onlangs is de speciale dienst opgegaan in dienst Leefmilieu en consumen
ten belangen. Het aantal met consumentenvraagstukken belaste ambtena
ren, in 1972 waren dit er drie, zal worden uitgebreid. 

5. De representatieve vertegenwoordiging van de consumenten in de 
Europese Gemeenschap 

De vertegenwoordiging van de consumenten is vooral een gecompliceerd 
vraagstuk vanwege de grote verscheidenheid aan organisaties welke zich 
meer of minder intensief met consumentenvraagstukken bezighouden. 
Daarbij kunnen worden genoemd de consumentenbonden, de gezinsorga
nisaties, de vakverenigingen en de verbruikscoöperaties. Het is niet on
waarschijnlijk dat deze grote verscheidenheid aan organisaties tevens één 
van de belangrijkste oorzaken is van het feit dat de consumenten als pres
sicgroep nauwelijks iets betekenen in de Europese Gemeenschap. 
In de volgende sub-paragrafen zal achtereenvolgens worden ingegaan op 
de vertegenwoordiging van de consumenten in het Economisch en Sociaal 
Comité en op de oprichting van een Raadgevend Comité van verbruikers. 

5.1 Het opnemen van consumentenvertegenwoordigers in het Economisch 
en Sociaal Comité 

In zijn resolutie nopens de vcrsterking van de positie van de verbruiker 
in de gemeenschappelijke markt werden de regeringen van de lid-staten 
verzocht voor het Economisch en Sociaal Comité ook vertegenwoordigers 
van de consumenten voor te dragen. De vraag in hoeverre aan dit verzoek 
gehoor wordt gegeven, wordt vcrschillend beantwoord. Deze verwarring 
hangt samen met de grote verscheidenheid aan consumentenorganisaties. 
België en Nederland hebben thans namelijk elk een vertegenwoordiger in 
het Comité welke afkomstig is uit de sfeer van de verbruikscoöperaties. 
Voorzover men de verbruikerscoöperaties ziet als volwaardige consumen
tenorganisaties, hetgeen een omstreden zaak is, kan men stellen dat België 
en Nederland voldoen aan het verzoek van het Parlement. Men kan 
overigens nog steeds volhouden dat het wenselijk is dat elke lid-staat ten
minste één consumentenvertegenwoordiger voordraagt voor het Econo
misch en Sociaal Comité. In de afzonderlijke lid-staten moet men dan maar 
uitvechten uit welke consumentenorganisatie deze vertegenwoordiger af
komstig Jient te zijn. 

5.2 De oprichting van een Raadgevend Comité van verbruikers 

Tot februari 1972 werkten vijf Europese organisaties welke zich meer of 
minder intensief met consumentenvraagstukken bezighouden samen in het 
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contactcomité voor consumenten in de Europese Gemeenschap. Nadat er 
reeds enige tijd ernstige moeilijkheden waren, is het contactcomité uiteen
gevallen. De fundamentele oorzaak van de moeilijkheden in het contact
comité moet worden gezocht in de uiteenlopende belangen van de deel
nemende organisaties. Daar kwam nog bij dat de afzonderlijke deel
nemende organisaties zichzelf steeds zagen als de enige echte vertegen
woordiger van de consumenten. De andere deelnemende organisaties 
vertoonden in hun ogen in dit opzicht alle kleinere of grotere tekort
komingen. 
Na het uiteenvallen daarvan heeft de Commissie in eerste instantie ge
poogd afzonderlijke contacten te onderhouden met de organisaties welke 
deel uitmaakten van het contactcomité. Verder zegde zij toe in de begro
ting voor 1973 een bedrag van ongeveer f 70 000 op te nemen ten behoeve 
van activiteiten van consumenten alsmede ten behoeve van de informatie 
van consumenten. 21 

De contacten met de afzonderlijke consumentenorganisaties leidden ver
volgens tot de oprichting door de Commissie van een Raadgevend Comité 
van verbruikers in september 1973.22 Er bleek dus kennelijk toch de be
hoefte te bestaan aan een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging 
van de Europese consumenten in één lichaam. Het Comité heeft tot taak 
gekregen de belangen van de verbruikers te vertegenwoordigen bij de 
Commissie. Het Comité moet aan deze laatste advies uitbrengen betref
fende de problemen inzake de opvatting en de toepassing van het beleid 
en de acties op het gebied van bescherming en informatie van de ver
bruikers, zowel op verzoek van de Commissie als op eigen initiatief. 
Het Comité zal bestaan uit 25 leden en haar zetels zullen als volgt worden 
verdeeld: 
- drie aan het Europees bureau van de Unie van Verbruikers (BEUC); 
- drie aan het Comité van de Gezinsorganisaties bij de Europese Ge-

meenschappen (COFACE); 
- drie aan de Europese Gemeenschap van verbruikerscoöperaties (EU

RO-COOP); 
- zes aan het Europe~e Verbond van Vakverenigingen (CES), aan de 

Europese organisatie van het wereldverbond van de arbeid (EO-WV A) 
en aan het Bureau de Liaison de la Confédération générale du travail 
(CGT) en de Confederazione generale dellavoro (CGIL); 

- tien aan personen die in het bijzonder bevoegd zijn op het gebied van het 
verbruik. 

Het valt op dat de taakstelling van het Comité zeer beperkt is geformuleerd. 
De bescherming en informatie van de consument omvat alleen het consu
mentenbeleid in engere zin. Het is dus bijvoorbeeld niet de bedoeling dat het 
Comité zich zal uitspreken over het landbouwbeleid, het mededingings
beleid e.d. Dat de Commissie weinig speelruimte wil bieden aan het Comité 
kan verder worden afgeleid uit het feit dat de diensten van de Commissie zul
len worden belast met het waarnemen van het secretariaat van het Comité. 
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Met een eigen secretariaat zou het Comité zich eerder onafhankelijk gaan 
opstellen. 
Meteen na de bekendmaking van het besluit van de Commissie is er door 
Europese handelsorganisaties heftig geprotesteerd tegen de samenstelling 
van het Comité, zij wensen daarin eveneens vertegenwoordigd te zijn. 23 

Als argument gebruiken zij de aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
de verbruikscoöperaties en van de vakverenigingen. Voor wat betreft de 
verbruiksorganisaties valt niet te ontkennen dat deze na de ontwikkeling 
welke zij hebben doorgemaakt weinig méér aanspraak kunnen doen op 
vertegenwoordiging in het Comité dan de handelsorganisaties. Gezien de 
wenselijkheid van een Comité dat zo duidelijk mogelijk de Europese 
consumenten vertegenwoordigt, zou het echter meer voor de hand liggen 
de vertegenwoordiging van de verbruikscoöperaties alsnog te laten verval
len dan in het Comité een plaats in te ruimen voor de vertegenwoordigers 
van de handelsorganisaties. 

6. Conclusie 

Uit de voorgaande paragrafen kan de conclusie worden getrokken, dat aan 
de resolutie nopens de versterking van de positie van de verbruiker in de 
gemeenschappelijke markt, welke op 21 januari 1969 door het Europese 
Parlement werd aanvaard, slechts in beperkte mate uitvoering is gegeven. 
Aangezien bovendien een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen heb
ben plaatsgevonden met betrekking tot het consumentenbeleid in de 
Europese Gemeenschap lijkt er alle reden om met enige spanning het door 
de Commissie aangekondigde programma tegemoet te zien, gericht op het 
coördineren en versterken van maatregelen ter bescherming van de consu
ment. De Socialistische Fractie van het Europese Parlement zal er grondige 
aandacht aan dienen te besteden. 

I. Zittingsdocument Europees Parlement 95/68. 
2. Zittingsdocumcnt Europees Parlcment 189/68. 

3. Vgl. bijvoorbeeld het Derde en het Zesde Algemeen Vcrslag van de Commissie, respec-
tievelijk no. 1R2 en no. 142. 

4. Vgl. het Derde Algemeen Vcrslag van de Commissie, no. S3. 
5. Respectievelijk no. 83, no. 325 en no. 326. 

6. Vgl. het Vierde Algemeen Verslag van de Commissie, no. 327. 

7. Respectievelijk Publicatieblad C76 van 17.6.1969, p. 1 en Publicatieblad C 38 van 5.6.1973, 
p. 1. 

8. Vgl. de door het bureau van de woordvoerder van de Commissie in maart 1973 uitgegeven 
nota 'Stand van de werkzaamheden betreffende het algemeen programma inzake de 

opheffing van technische handelsbelemmeringen', p. 8. 
9. Vgl. het Zesde Algemeen Vcrslag van de Commissie, no. 142. 

10. Stand op 1 juni 1973 - SEC(73) 1661 def. 

11. VWO Europa, 11.2.1972, blz. 1/5. 
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12. Zie Bijzonder Verslag over de Concurrentie 1971 van de Commissie, no. 251. 

13. Document CM(71)HN. 
14. Resolutie (72)g. 
15. Vgl. het Vierde Algemeen Verslag van de Commissie, no. 18. 

16. Document (7J)g. 

17. Resolutie (71)29. 
IS. 'Zweedse consumentenombudsman is groot succes' - NRC/Handclshlad, 30.3.1972. 

19. Zie in dit verhand het ontwijkende antwoord van de Europese Commissie op de hierover 

door de heer Bchrendt gcstelde vragen (schriftelijke vraag no. 160/69, PB no. C 112 van 

2SX 1969, p. 22. 
20. PB. no. C g3 van 23X 196g, p. Jg. 

21. Vgl. Agence Europe, 30.6.1972, p. g. 
22. Besluit 73/306 EEG, Publicatieblad L 2g3 van 10.10.1973, p. [g. 
23. Vgl. VWD Europa van 28.9.1973, p. I/4 en van 10.10.1973, p. III/1. 
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De pen op papier 

Kernwapens in Europa 

Dr. P. Boskmaschreef in het novembernummer een artikel over Weste-lij
ke strategie. Hoe langer ik op zijn stuk tuur hoe minder ik ervan begrijp. 
Misschien kan hij aan de hand van de volgende opmerkingen nog eens 
toelichten wat hij eigenlijk bedoelt. 
Hoofdpunt van zijn betoog is dat hij tactische kernwapens ongeschikt acht, 
niet alleen voor operationeel gebruik maar 'zelfs voor een zo stabiel 
mogelijke afschrikking'. Vraag: wat acht de auteur dan wél geschikt voor 
'een zo stabiel mogelijke afschrikking'? Een conventioneel machtseven
wicht, geweldloze weerbaarheid, een doctrine van massale vergelding ... ? 
Boskma komt aan de beantwoording van die vragen niet toe. Hij maakt 
het zich al wel heel gemakkelijk: 
- door op gezag van de 'overgrote meerderheid' van Nederlanders aan 
te nemen dat er van een militaire dreiging geen sprake is. Of dat ook zou 
gelden voor het door Boskmabepleite geval van een kernwapenvrij Europa 
is overigens bij mijn weten nog nooit aan een representatieve groep 
Nederlanders voorgelegd. Het zou wel eens kunnen zijn dat zij beter dan 
Boskmabeseffen dat de nucleaire constellatie bevorderlijk op de ontspan
ning heeft gewerkt; 
- door te stellen dat er 'in een tijdperk van kernwapens' geen kans op Fin
landisering (met alle conflictrisico's van dien) bestaat. Maar een kern
wapenvrij Europa zou nu juist een poging inhouden om uit het nucleaire 
tijdperk te springen; 
- door alvast te decreteren dat voor het krachtsevenwicht in Europa de 
tactische kernwapens wel kunnen worden gemist. Daargelaten dat dit 
numeriek niet juist is en dat de meeste bijkomende factoren eerder uitval
len in het voordeel van het Warschaupact of in het algemeen van de 
initiatiefnemer, zal Boskma nog moeten proberen de Amerikanen zo ver 
te krijgen dat ze bij omvangrijke manoeuvres van het Warschaupact telkens 
voor de zekerheid een luchtbrug met versterkingen voor West-Europa in 
werking stellen. Over stabiliteit gesproken! 

Een ander punt. Boskmaherhaalt nog eens zijn opvatting als zou de aanwe
zigheid van tactische kernwapens in Centraal-Europa de Russen dwingen 
in geval van conflict een slag vóór te zijn en met een preëmptief salvo deze 
wapens uit te schakelen. Ze zouden hier belang bij hebben en dit ook kun
nen doen omdat het hier om kwetsbaar potentieel gaat. Al meermalen is 
hiertegen ingebracht dat deze wapens deels mobiel en dus niet kwetsbaar 
zijn. Dit geldt te meer onder de door Boskmaveronderstelde omstandig
heid, namelijk als het Westen eenmaal zijn eerste atoomgranaat of -raket 
heeft afgevuurd. Want dan zou de NAVO in een hoogste alarmfase 

556 Socialisme en Democratie 12 (1973) december 



verkeren, zouden de vredesopstellingen zijn verlaten en zou er al groot
scheeps worden gevochten. Boskma kent deze tegenwerping, maar aan
dacht schenken aan contra-argumenten is wellicht niet zijn sterkste zijde. 
Onlangs op een symposium over tactische kernwapens leek hij trouwens 
terug te vallen op de gedachte dat deze middelen inderdaad onkwetsbaar zijn 
maar dat de Russen dit helaas niet weten. Sowjetstrategen maken er echter 
geen geheim van dat de crux hem juist zit in de opsporing. 
Overigens is Baskma's beroep op de Sowjetstrategie hier toch al ten enen
male misplaatst, omdat de Russen daarbij nimmer uitgaan van het enige 
waar Bos km a wel van uitgaat, namelijk oorlog dooreen plaatselijk ongeluk
je. Wat ik onder dit laatste moet verstaan, is me trouwens nooit duidelijk 
geworden. Dat de Westduitsers per abuis ingrijpen bij een Oostduitse 
opstand? Of dat de Russen door een fout bij het kaartlezen een Westelijk 
dorp of Servië of Lapland innemen? En als het zou gaan om een klein en 
ongewild grensincident (toch al moeilijk voorstelbaar met al dat prik
keldraad) dan grijpt Brezjnev eerder naar zijn rode telefoon dan naar zijn 
raketten. 
De kernwapens maken de staatslieden voorzichtig: het zijn dan ook mid
delen om wapengeweld te voorkomen. Boskmanoemt dit een drogredene
ring. Want, zegt hij, ze kunnen alleen afschrikken zolang er een kansje 
bestaat dat ze ingezet zullen worden. En hij voegt hieraan toe: 'Er is weinig 
statistisch inzicht voor nodig om te begrijpen dat ze over voldoende lange 
tijd dan ook naar alle waarschijnlijkheid gebruikt zullen worden'. Wat is 
dat voor statistiek? Het Westen wil een conventionele krachtmeting ont
moedigen, door te beweren dat als het Oosten al vechtend op winst zou 
komen te staan en zou doordrukken, deNAVO wel eens naar haartactische 
kernwapens zou kunnen grijpen. Dus voor het zover komt, moet er eerst een 
resolute en volhardende agressor zijn. Het is dan toch hoogst merkwaardig 
dat Boskma's statistische inzicht een omstandigheid invoert (namelijk een 
onstuitbare aanval) die door zijn politieke inzicht een paar bladzijden verder 
wordt uitgesloten. 
Verder lees ik nog: 'Empirische evidentie uit de sociale wetenschappen, 
dat de afschrikking werkt is er vrijwel niet'. Wat betekent 'werken' en wat 
'afschrikking'? Het dagelijkse leven is vol van voorbeelden waar dreige
menten invloed hebben. Of bedoelt de auteur soms honderd procent ver
zekerd effect van een nucleair dreigement? Allicht heeft de sociale weten
schap hier geen gegevens over. Het enige empirische feit is dat tot op heden 
geen nucleaire dreigementen zijn getrotseerd en dat in de historie dui
zenden conventionele dreigementen zijn getrotseerd. De rest behoort tot 
het terrein van de speculatie over: 
- de gevolgen van een eerste kernwapeninzet, 
- de gevolgen van een conventionele oorlog, 
- de kans op oorlog ondanks nucleaire afschrikking, 
- de kans op oorlog zonder nucleaire afschrikking, 
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de kans dat een van beide partijen, ook nadat hij zijn taktische kern
wapens heeft afgedankt, toch in het verloop van een conventionele 
oorlog naar zijn grotere kernwapens grijpt. 

Van al deze aspecten behandelt Boskmaalleen het eerste en dat dan nog 
slordig. 

Het kan zijn dat Dankert en Van Mierlo gelijk hebben als zij zeggen dat 
de geloofwaardigheid van de tactische kernwapens beneden het minimum 
dreigt te dalen. Overigens gaat het dan niet om Amerikaanse intenties, 
maar om Russische percepties. De wijsheid hierover moet dan ook niet 
komen van Amerikakenners maar van Sowjetologen. Ik weet er geen die 
beweert dat het Kremlin achteloos aan het nucleaire dreigement van het 
Westen voorbijziet. Zou echter de ontwikkeling toch in die richting gaan, 
dan ben ik niet geneigd haar te verhaasten, zolang de afschrikking met 
andere dan nucleaire middelen niet rond is. Boskmazou zijn tijd en energie 
beter kunnen besteden aan het vraagstuk van de oorlogspreventie zonder 
kernwapens dan aan de kwestie van het oorlogvoeren met kernwapens. 
De kunst is om met zo min mogelijk mankracht en kosten de atoomdrempel 
te verhogen zonder dat de kansen op oorlog, chantage en misrekening 
daardoor toenemen. Wat de risico's zonder kernwapens betreft, verwijs 
ik naar mijn artikel Europese onveiligheid in het septembernummer. Als 
we enkel aan crisisbeheersing denken in de zin van bluswerk bij grensin
cidenten en ongelukkige samenloopjes van omstandigheden, dan hebben 
we echt nog geen alternatief voor de preventieve werking en het vermaan 
tot behoedzaamheid dat uitgaat van de aanwezigheid van tactische kern
wapens. 

S. Rozemond 
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