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A. VONDELING 

Oud en Nieuw 

De Reis 

Zelfs George van den Bergh geloofde er niet in. Dat zegt wei iets. Ais wei
nigen paarde hij orginaiiteit en een rijke fantasie aan liefde voor exacte 
wetenschappen. Hij was een stoutmoedig uitvinder en jarenlang voor
zitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Toch is de 
reis naar de maan ai weer oud nieuws, voltooid verleden tijd. De astronauten 
kwamen met stenen terug. Zit er voor de politici brood in? 

Opnieuw werden de afstanden korter. Tussen de maan en de aarde ligt 
maar anderhaive tel. Meeieven met andere wereldburgers kan geen kwestie 
meer zijn van onbekendheid die immers onbemind maakt. 

Op twee manieren toonde Amerika zich superieur aan de grote rivaal 
Rusland en dat is van wereldpolitieke betekenis. Niet aileen waren de 
Amerikanen de eersten die gingen en terugkwamen, even belangrijk is het 
feit van de openbaarheid. Dat de Russen hun reizen nog steeds omgeven 
met een dikke mist van geheimzinnigheid ontgaat niemand. Daardoor kost 
het hun ook zo'n moeite op andere gebieden vertrouwen te winnen. Een 
domme politiek van de Russen. Erg ais ze dat niet begrijpen; nog erger ais 
dat wei het gevai is. 

Andere reizen 

Bijna niets lijkt nu nog onmogelijk. Een even geconcentreerd en goed 
georganiseerde aanval van kennis en economische macht op enkele grote 
kwaien van deze tijd kan wonderen doen. Als Amerika eens 2% van zijn 
nationaie inkomen aan ontwikkeiingshulp gaf, als het maken van voedsel 
in fabrieken eens flink op gang kwam, ais wij eens draagbare vertaaltoestellen 
mee konden nemen en als de oorzaken van kanker weggenomen konden 
worden of de gevolgen bestreden. Ja, ais, ... ; waarom eigenlijk niet? 

En Nederland? 

En wat deed Nederland? Merkten we hier in 1969 wat van die tomeioze 
vaart. Werd hier een nieuw, groot project opgezet of begonnen. Een model
stad, of een stad met modelonderwijs. Of ondernemingen met experimenten 
op het punt van de medezeggenschap. Werden de wetenschapsbeoefening 
of het onderzoek gebundeid op een wijze waardig aan het land van Nobel-
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prijswinnaar Tin bergen. Probeerde ooze regering om de ontwikkeling ergens 
v66r te blijven. Duwden en trokken De Jong en de zijnen, of was het in 
1969 weer een grote drijfpartij, al naar gelang de wind van de dag? 

Misoogst 

Helaas, het werd een dooie-visjes-boel. Het kabinet worstelde maar dreef 
af en zit duidelijk aan lager wal. Prinsjesdag was bedoeld als het begin van 
de eindsprint. Het parlementaire jaar '69-'70 zou het oogstjaar worden. 
De troonrede gaf extra aandacht aan onderwijs, krotopruiming, ontwikke
lingshulp, verbetering inkomensverhoudingen, democratisering. Het waren, 
stellig niet toevallig, dezelfde punten als de fractie van de Partij van de 
Arbeid kort tevoren als hoofdstrijdpunten van het oppositiebeleid had 
gepubliceerd. Maar de eindsprint werd een algemene jacht van de Kamer 
en van de pers op de zwakke broeders De Block, Beernink en Schut. Wat zij 
ook proberen, zij kunnen geen goed meer doen. En wat premier De Jong 
presteerde tegenover de wereldpers aan het slot van het Haagse Eurofestival 
in de Ridderzaal was zo pover, dat iedere Nederlander die het zag en hoorde 
zich geneerde. Een heer van stand als De Jong, karaktervast, moedig en 
integer moest er nu eigenlijk ook maar mee ophouden. Broodnuchter als hij is, 
moet hij zelf allang begrepen hebben, dat hij geen meester is op het wapen 
van de algemene politiek. Zijn schip is klaar voor onder water. 

De Nederlandsche Bank meldt dat de economische toestand van ons land 
gekenmerkt wordt een hoog groeitempo van de produktie van de nijverheid. 
Toch zal het reeel beschikbaar inkomen minder stijgen dan 1 pet. De sociale 
onrust is niet uit het niets ontstaan! 

Minister Schut haalde wei veel overhoop, maar bracht geen verandering 
in het aantal te bouwen woningen, ondanks sterke aandrang van de Kamer. 
Van de kabinetsleden werd hij daardoor volksvijand nummer twee. 

Veringa ziet het wei, maar kan met schildknaap Grosheide niet tegen 
de omstandigheden op. Zij kunnen alsnog goed werk doen als ze uitge
werkte alternatieve plannen maken voor een complete herstructuering van 
het onderwijs. Met de kosten. 

Vol spanning wacht het Binnenhof op de reactie van het koppel Beernink
Polak op de voorstellen van de Staatscommissie Cals-Donner. Een conflict 
tussen Kamer en Regering over wijzigingen van de Kieswet lijkt niet uit
gesloten. Het zou voor De Jong een eerlijk zeemansgraf zijn; aile schone 
hoop op een met goud beladen vaart kan hij wei opgeven. Met zijn morrende 
bemanning kan hij Slauerhoff (in Eldorado) nazeggen: 

Wij rondden nog de Stormkaap- onverhoopt. 
De oude bark was door en door verteerd, 
Vaak afgekeurd, steeds weer verassureerd. 
En ieder keer met schoner naam herdoopt. 
De premie steeg met onze schipbreukskans. 
Wij heetten 't laatst: La belle Esperance. 
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INLEIDING OP BEN WONINGBOUWNUMMER 

Dit nummer van Socialisme & Democratie is geheel gewijd aan bouwen en 
wonen. 
De woningnood is door achtereenvolgende kabinetten tot volksvijand num
mer een geproclameerd maar de leniging ervan lijkt verder dan ooit. Heeft de 
volkshuisvesting niet voldoende prioriteit gehad? Of is het juist de welvaart, 
die ons bewust maakt van het woontekort? Er zijn in elk geval verschijnselen, 
die voor de laatste veronderstelling pleiten. De percentages ondervraagden, 
die aan het NIPO meedelen, dat de regering in de eerste plaats de woning
problemen aan moet pakken, nemen elkjaar toe. In 1969 is de ontevredenheid 
zo groot, dat de PvdA, de PSP en de PPR voor het eerst in hun politieke !even 
tegen de rijksbegroting voor volkshuisvesting stemmen. 
Door de televisie ontdekt het publiek dat ca. een miljoen mensen in een krot 
woont en nog eens een miljoen in andere slechte huizen. Grote aantallenjong
gehuwden en alleenstaanden, die tot nu toe op een bovenkamertje plachten 
te vertoeven, melden zich op de woningmarkt. Handarbeiders zien fraaie, 
nieuwe woningen verrijzen doch de huurprijzen blijken voor hen onbetaalbaar. 
Jonge intellectuelen vinden zelfs de nieuwste woningen saai en eentonig. De 
woonomgeving wordt in toenemende mate voorwerp van de belangstelling: 
om nieuwe stedebouwkundige vormen worden reeds de eerste voorhoede
gevechten geleverd. 

Ret gonst van ontevredenheid, doch over het wapenarsenaal, waarmee de 
krijg zal worden gevoerd, is men weinig eensgezind. De een wil de huren fors 
verhogen, de ander wil dat juist niet. Sommigen zweren bij de inspraak van 
de huidige generatie, anderen beslissen liever zelf, in naam van de toekom
stige. Verscheidene eisen minier aandacht voor de kwantiteit en meer voor 
de kwaliteit. Verscheidene anderen menen, dat meer kwaliteit via andere 
hoeveelheden moet worden verkregen: kleine aantallen krotten, grotere vloer
oppervlaktes, lagere bebouwingsdichtheden, hogere subsidiebedragen. 
De ontevredenen zijn het echter over een ding eens: de politici hebben het 
fout gedaan. Doch na deze constatering voltrekt zich opnieuw een scheiding 
der gees ten: de een vindt, dat de invloed van de overheid te groot is geweest, de 
ander vindt juist dat hij te gering was. Sommigen verwijten de politici, dat zij 
de kiezers te veel achterna lopen, anderen verwijten hen dat zij de verkeerde 
kiezers achterna !open, weer anderen stellen de politicijuist in gebreke omdat 
zij onvoldoende rekening houden met de prioriteiten van de kiezers ... 
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In de kennelijke behoefte aan een neruieuwde bezinning op enkele vraagstuk
ken van het wonen in de zeventiger jaren zal dit nummer van Socialisme & 
Democratie-over bouwen en wonen-kunnen voorzien. A an de orde komen: 
de overheidsinvloed op de volkshuisvesting, het probleem van de oude wo
ningvoorraad, de leefbaarheid van de binnenstad, de woonvormen en de 
stadsplanologie. Van de vele facetten, die deze vraagstukken bezitten, kunnen 
er binnen dit bestek slechts enkele worden getoond. 
De meest fundamentele analyse van de overheidssteun aan de volkshuisves
ting wordt geleverd door Van den Doel, die de contouren van het door hem 
gewenste woningbouwbeleid stap voor stap opbouwt. Deze analyse wordt, 
getrouw aan de door de PvdA gestelde prioriteit, toegespitst op het wonen in 
oude wijken, doch is ook als uitgangspunt voor andere sectoren van de volks
huisvesting. In een rninder op de theorie, doch meer op de praktijk gericht 
betoog brengt Kok vervolgens varia ties aan op de door Van den Doel aan de 
orde gestelde thema's. Over de subsidiering en financiering blijken beide scri
benten van mening te verschillen doch m. b. t. de doorstrorning en het woning
bouwprogramma trekken zij eensgezind op tegen de huidige regering. Als 
Van Dien daarop aan het woord komt, storten de bouwsels, die tot nu toe zijn 
opgetrokken, met een donderend geraas ineen, bedolven als zij worden onder 
de lawine van kritiek, waarmee de directeur van de nieuwe wooncultuur elk 
lid van de gevestigde orde luidkeels op de tenen trapt. Overtuigend rekent hij 
af met oude vormen en gedachten; het alternatieve beleid veronderstelt hij 
aan de lezers van Socialisme & Democratie bekend. 
Een logisch verlengstuk van de beschouwingen over het wonen in een huis, 
vormen de verhandelingen van Bakker en Wierenga over het wonen in en 
buiten een stad. Bakker stelt het probleem fundamenteel: hij acht het wonen 
in sterke concentraties optimaal voor de leefbaarheid rnits de auto uit de 
steden wordt verbannen, hetgeen geschiede. Wierenga wijst de nieuw-linkse 
visie van Bakker niet af, doch beperkt zich tot hetgeen momenteel in het 
parlement aan de orde is: zelfs de 'gebundelde deconcentratie' -een gematig
de vorm van geconcentreerd wonen-wordt in het huidige beleid niet waar
gemaakt, zodat het wonen versnipperd dreigt te worden over het hele platte
land. 
Worden de conclusies van alle artikelen bij elkaar opgeteld, dan is slechts een 
definitieve gevolgtrekking mogelijk: de woningnood is weliswaar vijand 
nummer een, doch heeft nog prioriteit nummer vijf (na de belastingverlaging, 
de kiezers, de vrijheid en de auto). Aileen reeds daarom is dit nummer ter 
overdenking ruimschoots de moeite waard. 

Redactie 
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DRS. J. VAN DEN DOEL* 

Slecht wonen in oude wijken 

De problemen van de volkshuisvesting zijn aile te herleiden tot varianten van 
het vraagstuk van de woonkwaliteit. De woonkwaliteit van 220000 huishou
dens en alleenstaanden, die, volgens een recent woningbehoefteonderzoek, 
inwonen dan wei vertoeven in onbewoonbaar verklaarde woningen, barakken, 
keten, zomerhuizen, woonschepen, wagens met vaste standplaats en derge
lijke, is abominabel. Ook zeer slecht zijn de woonomstandigheden van 
380000 huishoudens en alleenstaanden, die hoofdbewoner zijn van een krot, 
d. w .z. van een wooing, die ongeschikt is voor bewoning en waarvan verbetering 
niet lonend is. De gebreken, die aan krotten kunnen kleven, zijn maar al te 
bekend: bouwvalligheid, lekkages, minimale oppervlaktes, weinig zonlicht, 
weinig ventilatiemogelijkheden, plaatsing van het privaat in woonkamer of 
keuken, vocht en tocht, zo dat Bordewijk voor deze woningen de naam krocht 
uitvond. Nog eens 250000 huishoudens en alleenstaanden wonen in slechte 
doch verbeterbare woningen. Deze woningen hebben ten minste een of meer 
van de volgende kwaliteitsgebreken: de wooing is niet doorspuibaar, hij heeft 
geen eigen toegangsdeur, het hoofdvertrek is kleiner dan 14m2, de keuken 
en/of het privaat is slecht. 
Tellen we de aantallen bij elkaar op, dan heeft ca. 23 pet. van de huishoudens 
en alleenstaanden een behuizing van uiterst slechte kwaliteit. Vergeleken met 
1899, toen 23 pet. van de gezinnen slechts over een kamer beschikte, is de 
situatie verbeterd, maar hoeveel? 

In dit artikel zal ik het probleem van de woningnood, beter gezegd: van de 
woonnood, toespitsen op deze 23 pet., die slecht woont in oude wijken. Daar
mee is niet gezegd dat de overige 77 pet. goed zou wonen. Zolang uit deze 
groep 500000 gezinnen (14 pet.) niet over een bad- of doucheruimte beschik
ken, zolang de geluidshinder in de na-oorlogse woningen groot is, zolang de 
nieuwe wijken geestdodend monotoon zijn en zolang de huidige hoogbouw 
frustrerend werkt op de vrijheidsbeleving1 is het tegendeel waar. Doch de 
andere auteurs van dit nummer van Socialisme & Democratie wijden daaraan 
reeds voldoende aandacht. 
V oor de 23 pet. crepeergevallen is de woonnood, zoals Speyer2 veronderstelde, 
stellig niet zo funest als kanker, funest is zij zeker.3 Het huwelijksleven wordt 
ontwricht door het opstapelen van ouders en kinderen in een slaapkamer; de 
huisvrouw wordt door overspannenheid bedreigd omdat de woonruimte te 
bewerkelijk is; er heerst een toestand van geprikkeldheid bij de gezinsleden 
door gebrek aan ruimte; studeren is onmogelijk; zuigelingen worden ziek van 
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het vocht en de tocht; de lichamelijke ontplooiing van opgroeiende kinderen 
wordt geremd door gebrek aan Iicht en Iucht; ouden van dagen krijgen on
gelukken door te smalle en te sterk hellende trappen. Of mensen meer schade 
ondervinden van gedwongen samenwonen dan wei van het wonen in krotten, 
is een academische kwestie: in beide gevallen is de schade stellig aanzienlijk. 

Overheidsinvloed: waarom? 

V oor een deel is de woonnood I outer een gevolg van de ongelijke inkomens
verdeling. In de slechtste woonruimten komen verhoudingsgewijs meer min
der-validen, bejaarden, ongeschoolde arbeiders en zeer kleine zelfstandigen 
voor dan andere sociale categorieen. Aan hun woonomstandigheden ziet men 
treffend de gevolgen van een ongelijke inkomensverdeling geillustreerd. De 
argumenten voor inkomensherverdelende maatregelen als hogere W AO-uit
keringen, waardevaste pensioenen, progressief oplopende sociale-verzeke
ringspremies en, uiteindelijk, een negatieve inkomstenbelasting worden er 
sterker door. Voorzover de woonnood louter een consequentie is van de 
inkomensongelijkheid, is er geen blijvende reden tot een speciaal volkshuis
vestingsbeleid: dat zou 'kurieren am Symptom' zijn. 
Voor een specifieke woningbouwpolitiek is echter aile reden. Beinvloeding 
van de produktie of consumptie van een produkt of een dienst heeft immers 
zin, als de produktie of consumptie daarvan op zichzelf zo waardevol of scha
delijk is, dat het resultaat van de consumentenbeslissingen op de vrije markt 
niet kan worden aanvaard. Economisten als Tinbergen4, die een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van de welvaartstheorie, d.w.z. 
aan het onderzoek naar de voorwaarden onder welke het wei zijn van een 
volkshuishouding maximaal is, concludeerden dat zich ten minste vijf situaties 
kunnen voordoen, waarbij in de produktie ofhet verbruik op een vrije markt 
moet worden ingegrepen: l.als het verbruik van dat produkt waardevoller of 
schadelijker is voor de verbruiker, dan hij beseft; 2.als het positieve of nega
tieve 'externe effecten' heeft, d.w.z. als het anderen dan de verbruiker tot voor
of nadeel strekt zonder dat dezen daarvoor betalen of betaald worden; 3.als 
het een ongunstige invloed heeft op de verdeling van de inkomens onder de 
leden van een volgende generatie; 4.als de produktie zulke grote schomme
lingen vertoont, dat een stabiel evenwicht nooit bereikt wordt; 5.als de pro
duktie om technische redenen noodzakelijkerwijs in handen is van een mono
polist. De eerste drie situaties doen zich bijvoorbeeld voor bij het genieten 
van onderwijs: het onderwijs is voor een leerling waardevoller dan hijzelf be
seft, het is nuttig voor kennissen of collega's zonder dat die daarvoor betalen 
en het heeft een gunstige invloed op de inkomensverdeling op lange termijn; 
terecht stelt de overheid dan ook althans het basisonderwijs verplicht. De sub
sidies, die aan het basisonderwijs worden gegeven, zijn van deze verplichting 
een noodzakelijk complement: als burgers opdrachten krijgen van de over
heid, zullen ze financieel in staat gesteld moeten worden die ook uit te voeren. 
De bemoeienis van de overheid met de woningvoorziening is om nog meer 
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redenen geboden als de invloed op het onderwijs. Met betrekking tot het 
slecht wonen in oude wijken wordt zelfs aan vier van de vijf in de welvaarts
theorie geformuleerde voorwaarden voor overheidsingrijpen voldaan: 
l.De gevolgen van een langdurig verblijf in slechte woonruimten zijn nog 

ernstiger dan door de slachtoffers zelf reeds wordt beseft. De bewoners van 
slechte woonruimten zetten de tering vaak naar de nering: hun woonwensen 
passen zich aan bij de feitelijke situatie. Dit wordt duidelijk gedemonstreerd 
door inwonenden, die zich als-niet-woningzoekend melden en door krot
bewoners, die weigeren hun wooing als krot te zien. 

2.Slecht wonen heeft stellig negatieve 'externe effecten', doch over de aard 
daarvan zal ieder verschillend oordelen. Sommigen ervaren de geweldexplo
sies, die in een krottenwijk vaker voorkomen dan elders, als een bedreiging; 
anderen storen zich aan het 'zicht'; werkgevers klagen over veelvuldig ziekte
verzuim; onderwijzers ondervinden gebrek aan concentratie; de gemeente
lijke sociale diensten hebben handen vol werk aan de probleemgezinnen, 
waarvan er relatief vee! in een krottenwijk wonen. Kortom: slecht wonen 
werkt door in de hele samenleving. 

3.De woonnood heeft een ongunstige invloed op de inkomensverdeling op 
lange termijn. De milieustoornissen, die zich in vroege levensjaren voordoen, 
kunnen later het prestatieniveau drukken. Ret volgen van meer dan lager 
onderwijs kan bovendien met het bewonen van een krot nauwelijks worden 
gecombineerd. De krotbewoners van nu baren derhalve een nieuwe gene
ratie laagstbetaalden. 

4.De omvang van de bouwnijverheid pleegt zeer labiel te zijn. De bouwactivi
teiten varieren sterk met veranderingen in de rentestand en de reele ink omens 
zodat de bouwnijverheid tot de meest conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 
gerekend kan worden. 

De ook in PvdA-kring levende veronderstelling, dat de huidige bemoeienis 
van de overheid met de volkshuisvesting 'abnormaal' is en slechts een tijdelijk 
karakter dient te hebben, is ongegrond. Met de toeneming van de algemene 
welvaart stijgen ook de maatstaven, waarnaar een woning wordt beoordeeld 
en bijgevolg het getal behuizingen, dat niet aan deze maatstaven voldoet. De 
geformuleerde voorwaarden voor overheidsingrijpen in de woningvoorziening 
zullen niet aileen in 1970, doch vermoedelijk ook in 2020 worden vervuld; dit 
ingrijpen zal dus vooralsnog blijvend moeten zijn. 

K waliteitsvoorschriften 

De overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting, die op de genoemde gron
den noodzakelijk is, heeft tot doe! de kwaliteit van het wonen te verhogen. 
In een geheel vrije en ongesubsidieerde woningmarkt zou er bij een zodanig 
hoge prijs evenwicht ontstaan tussen vraag en aanbod dat vrij vee! gezinnen 
en de meeste alleenstaanden blijvend inwoning zouden verkiezen, dat zeer 
velen in hun krotten zouden blijven wonen, dat slechte woningen niet zouden 
worden verbeterd en dat de geringe nieuwbouw, die nog plaats zou hebben, 

Socialisme en Democratie 1 (1970) januari 7 



op geen stukken na het huidige kwaliteitsniveau zou halen. Door overheids
ingrijpen wordt de koopkrachtige vraag gestimuleerd, zoeken meer huis
houdens en alleenstaanden een zelfstandige woning, vluchten meer krot
bewoners naar een beter tehuis en neemt de nieuwbouw toe in aantal en 
kwaliteit. 
Het basisinstrument, dat de overheid daarbij toepast, bestaat in het uit
vaardigen van voorschriften met betrekking tot de plaats en de kwaliteit. De 
slechtste woningen worden ontruimd na onbewoonbaarverklaring. De ver
beterbare woningen worden hersteld op basis van voorschriften, die vast
gelegd zijn in gemeentelijke bouwverordeningen. Het grootste deel van de 
nieuwbouw voldoet aan de 'Voorschriften en Wenken' van 1965, terwijl ook 
de keuze van de bouwplaats aan een vergunning is gebonden. 
De praktijk is evenwel minder zonnig dan de theorie, want de bouwverorde
ningen worden niet altijd nageleefd en in elk geval niet aangepast aan de 
jaarlijks stijgende kwaliteitseisen. Ook is het aantal buiten gebruik gestelde 
krotten veel te gering: in de peri ode 1968 t/m 1972 zullen totaal slechts I 00 000 
krotten buiten gebruik worden gesteld terwijl er in die jaren zeker 150000 
krotten bijkomen. Bovendien zijn de nieuwe huizen en wijken onvoldoende 
afgestemd op de toekomstige wensen van de bewoners. Bij een dergelijk beleid 
wordt de opheffing van de woonnood een wijkend perspectief. 
Om de leniging van de woonnood geen wijkend doch een wenkend perspectief 
te doen zijn moeten (a) de gemeentelijke bouwverordeningen consequenter 
worden nageleefd en periodiek worden aangepast, (b) in de komende vijfjaar 
ten minste 60000 meer slechte woonruimten buiten gebruik worden gesteld 
dan volgens het huidige schema plaats zal vinden en (c) de kwaliteitsniveaus 
in de nieuwbouw sneller worden opgevoerd dan de officiele-doch nimmer 
gerealiseerde-beleidsnorm van 1 pet. per jaar. 
Wanneer de overheid zulke voorschriften stelt m.b.t. plaats en kwaliteit van 
woningen-voorschriften, die sterk afwijken van wat het resultaat geweest 
zou zijn van een consumentenbeslissing op de vrije markt-, ontstaan uiter
aard grote tekorten in de exploitatie en de financiering. Dit is thans reeds het ge
val. Woningverbetering vindt onvoldoende plaats want de verbeteringskosten 
bevatten een onrendabele top van ca. 25 pet. Voor de bewoners van af te breken 
krotten zijn, vanwege de tekorten, onvoldoende passende vervangende wo
ningen beschikbaar. In de nieuwbouw bestaat een exploitatietekort ter grootte 
van 80 pet. van de aanvangshuren; deze kunnen theoretisch door huurverho
ging worden te niet gedaan, doch huizen die 80 pet. duurder worden dan ze 
thans reeds zijn, blijven leegstaan en zullen derhalve niet worden gebouwd. 
Elk voorschrift wordt een 'loze kreet' wanneer de overheid niet voorziet in de 
financiele tekorten, die ontstaan door het voorschrift uit te voeren. Als de 
overheid opdrachten verstrekt, dient zij de voorwaarden te scheppen waar
onder die opdrachten ook uitgevoerd kunnen worden. De exploitatie- en 
financieringstekorten dienen derhalve te worden gedekt. Daarom zijn instru
menten als bouwkostenbeheersing, subsidiering, doorstroming en financiering 
van plaats- en kwaliteitsvoorschriften noodzakelijke complementen. 
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Kostenbebeersing 

De eerstgenoemde mogelijkheid is verlaging-althans relatief-van de bouw
en grondkosten. Bommer5 heeft er terecht op gewezen, dat slechts hiermee 
het volkshuisvestingsprobleem definitiefkan worden opgelost. Een dergelijke 
definitieve oplossing ligt echter nog niet in het verschiet, omdat thans de tech
nische mogelijkheid daartoe ontbreekt. 
De bouwkosten zijn sinds 19 50 met 170 pet. toegenomen, doch zeker de helft 
daarvan is te wijten aan stijging van de kapitaalrente: een stijging van de 
rentevoet met 1 pet. zou gelijk staan met een stijging van de bouwkosten met 
17 pet.! De kostenontwikkeling in het bouwbedrijf wordt voorts ongunstig 
bei:nv1oed door de plaatsgebondenheid der produktie: de woning wordt gro
tendeels vervaardigd op de plek waar zij wordt geconsumeerd. Uit oogpunt 
van kosten onvoordelig is ook het grote aantal partners in het bouwproces 
(overheid, stedebouwkundige, opdrachtgever, architect, aannemer, research
instelling) die ieder hun zelfstandige taak hebben en daarbij vrij onafhankelijk 
van elkaar te werk gaan. Tenslotte heeft de discontinui:teit in de bouw een 
bijzonder kostenverhogende uitwerking. Deze discontinuUeit kan worden 
veroorzaakt door het weer, de conjunctuur, de onregelmatigheid in het be
schikbaar komen van bouwrijpe terreinen en schoksgewijze veranderingen in 
de subsidiering, contingentering of financiering van rijkswege. Slechts door 
industrialisatie, concentratie, meerjarenplanning en -financiering en bouw
onderzoek zullen de bouwkosten op lange termijn worden gedrukt en vo1gens 
de Wiardi Beckman Stichting6 kunnen ook enkele gemeenschapsbouwbedrij
ven daaraan een bescheiden bijdrage leveren. 
De grondkosten, die ca. eenvijfde van de totale stichtingskosten uitmaken, 
zijn in vele gevallen n6g sneller gestegen dan de bouwkosten, doch de moge
lijkheden tot het beheersen ervan zijn even beperkt. Ret grootste bestanddeel 
van de uiteindelijke grondprijs bestaat niet in speculatiewinst doch in de kos
ten van het bouwrijp maken, die op hun beurt eveneens stijgen door de rente
voet, de plaatsgebondenheid, de veelheid van partners en complexen en de 
discontinui:teit in de planning en de kapitaalvoorziening, d.w.z. door de reeds 
genoemde factoren. De speculatiecomponent kan worden geelimineerd door 
aanneming van de initiatiefwet, die Van den Bergh bij de Tweede Kamer heeft 
ingediend om speculatieve waardestijging van grond bij onteigeningen in de 
toekomst niet meer te honoreren. 

Subsidieniveau 

Naarmate de bouw- en grondkosten minder beheerst (kunnen) worden, is de 
overheid meer aangewezen op subsidiering en doorstroming. Momenteel 
wordt het gehele exploitatietekort in de nieuwbouw door subsidiering gedekt. 
Subsidiering is in het algemeen een van de meest toegepaste middelen om uit
voering van de gestelde kwaliteitsvoorschriften mogelijk te maken. De vorige 
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minister van volkshuisvesting, Bogaers, had de verhoging van de subsidies in 
1966 niet uitsluitend met de 'toekomstwaarde' behoeven te motiveren; hij had 
evenzeer op de waarde ervan voor het heden kunnen wijzen. Bovendien was het 
een misvatting om te menen, dat aileen de toen door hem verstrekte zogenaam
de objectieve subsidies de woonkwaliteit ondersteunen. Elke subsidietechniek 
wordt toegepast ter ondersteuning daarvan. De kwaliteit is niet een gevolg 
van de subsidietechniek, doch van het subsidieniveau. Wanneer het subsidie
niveau toeneemt, is de kwaliteit van het wonen beter gegarandeerd. 
In plaats van verhoogd, worden de onderscheiden subsidieniveaus door de 
huidige regering echter verlaagd of gestabiliseerd. Deze, voor de kwaliteit van 
het wonen in oude wijken heilloze, politiek dient drastisch te worden omge
bogen. Voor verbetering van vooroorlogse woningen werd in 1968 f 30 miljoen 
uitgegeven, in 1969 f25 miljoen en in 1970 zal dit slechts flO miljoen zijn. De 
verbetering van oude woningen, die in de afgelopen jaren op gang was ge
bracht, zal daardoor vrijwel ophouden. In de na-oorlogse wijken wordt het 
subsidieniveau in een fors tempo afgebroken door huurrondes van 6 a 7 pet. 
per jaar, waardoor de opvolger van de huidige Minister in 1975 f250 miljoen 
per jaar bespaart. Als gevolg daarvan zal de nieuwbouw onbereikbaar worden 
voor steeds grotere groepen bewoners van slechte woonruimten. 
Het meest fnuikend is evenwel, dat de aantallen nieuwe woningen, waarvoor 
subsidiering wordt begroot, sinds jaar en dag beperkt is tot 100000 per jaar. 
Aangezien tot op heden aan nooit meer danjaarlijks 25000 ongesubsidieerde 
woningen zijn begonnen, komt een begroting van slechts 100000 gesubsidieer
de woningen neer op stabilisatie van het woningbouwprogramma op 125000 
woningen per jaar. Ook wanneer het zogenaamde kwantitatieve tekort zal zijn 
opgeheven zullen daarvanjaarlijks reeds 90000 woningen moeten worden ge
bruikt om te voorkomen, dat een nieuw kwantitatief tekort ontstaat: jaarlijks 
neemt de woningbehoefte met 80000 toe als gevolg van demografische factoren 
(het sluiten van huwelijken en het 'verdunnen' van gezinnen) en nog eens met 
10 OOOdoorhet afbreken van bewoonbare woningen om buiten de volkshuis
vesting gelegen redenen (brand, storm, verkeersreconstructie, ruimtelijke her
ordening). Bij een woningbouwprogramma van 125000 zijn er dan slechts 
35 000 woningen over ter vervanging van af te breken krotten. Aangezien er 
binnenkort jaarlijks reeds 35000 krotten bij zullen komen door voortgaand 
verval en door stijging van de woonwensen 7 kunnen er dan niet meer krotten 
worden afgebroken dan er jaarlijks bijkomen en verschuift het tijdstip, waarop 
de woonnood zal zijn opgeheven, naar het oneindige. Daarom is het absoluut 
noodzakelijk dat elkjaar ten minste zoveel woningen meer op het nieuwbouw
programma worden gezet als de jaarlijkse stijging van de arbeidsproduktiviteit 
toelaat. Dit betekent dat het woningbouwprogramma momenteel jaarlijks 
met ten minste 5000 woningen behoort toe te nemen. 

Subsidietechniek 

In het voorafgaande is onderscheid aangebracht tussen subsidieniveau en 
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subsidietechniek. Het subsidieniveau is de gemiddelde hoogte van de subsidies 
en de subsidieteehniek is de methode volgens welke de subsidies worden ver
deeld. Dit onderseheid brengt met zieh mee dat, ongeaeht de vraag of het 
subsidieniveau verlaagd ofverhoogd moet worden, bezinning mogelijk is over 
de teehniek van de subsidiering. Momenteel zijn twee alternatieve subsidie
teehnieken in diseussie, te weten: de objectieve, aan de kenmerken van de 
wooing gebonden, subsidies en de subjectieve, aan de kenmerken van de be
wooer gebonden, subsidies. De subjeetieve subsidies genieten bekendheid als 
individuele huursubsidies, hoewel objeetieve subsidies evenzeer aan indivi
duele woningen kunnen worden verstrekt. 
De huidige subsidieteehniek is objeetief. De exploitatie van de nieuw gebouw
de woningen wordt met een jaarlijks aflopend bedrag gesubsidieerd; zonder 
deze subsidies zouden de aanvangshuren 80 pet. hoger liggen. Zulk een huur
prijsverlaging in de nieuwbouwmarkt werkt, ook na herstel van de eontraet
vrijheid, d66r in aile andere deelmarkten: willen de verhuurders van oude 
wooingen de eoneurrentie met de nieuwbouw volhouden, dan moeten zij hun 
aanbiedingshuren op een naar verhouding laag peil stabiliseren. De eoneur
rentievervalsing, die middels de objeetieve subsidies in de oieuwbouw plaats
vindt, resulteert dus in een gemiddelde huurprijsverlaging over de gehele 
linie: de huurders van oudere wooingen worden gesubsidieerd op kosten van 
de huiseigenaren. Zolang de huiseigenaren anderzijds profiteren van de exees
sieve wooingsehaarste lijkt dit reehtvaardig, doeh als een ruime woning
reserve gekweekt zal zijn, rijst stellig de vraag of men wei huiseigenaren en niet 
(bijvoorbeeld) fabrikanten van levensmiddelen voor de woonkwaliteit een 
speeiaal offer kan Iaten brengen zonder dat dit met vlueht van hun kapitaal uit 
de volkshuisvesting wordt afgestraft. 
Het hoofdbezwaar tegen de teehoiek der objeetieve subsidies is evenwel, dat 
hij niet onderseheidt naar inkomen. Objeetieve subsidiering betekent een 
grootseheepse inkomensoverdraeht van alle belastingbetalers (en van de 
huiseigenaren nog eens extra) naar aile huurders. Dus ook een inkomens
overdraeht van de belastingbetaler met een minimumloon (en van de weduwe, 
die haar penningskes in een huiske heeft belegd, nog eens extra) naar de 
huurder in een prijzige villa. De gevolgen Iaten zieh raden. De huurders met 
lage inkomens, voor wie de ondersteuning van de woonkwaliteit het meest 
noodzakelijk is, ontvangen te weinig subsidie en de huurders met hoge in
komens, wier woonkwaliteit naar de huidige maatstaven reeds voldoende is, 
ontvangen te veel. Als gevolg daarvan bedroeg de mediaanhuurquote van de 
laagste inkomensgroep in 1967 liefst 22 pet.; die van de hoogste inkomens
groep sleehts 6 pet.! 
De hoogte van een objeetieve subsidie varieert met kenmerken van de wooing, 
zoals: de wijze van exploitatie van de wooing, het bouwjaar, de stiehtings
kosten, de aard van de fundering, het aantal kamers en de gemeenteklasse. 
Een subjeetieve subsidie varieert met kenmerken van de bewoner, zoals: zijn 
kindertal, zijn ink omen, zijn huur enzovoort. Deze varia ties zijn gebaseerd op 
de wetmatigheid, dat, als de omstandigheden (kindertal, inkomen) van een 
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bewoner veranderen, zijn vrijwillige uitgaven voor huisvesting zich eveneens 
(kunnen) wijzigen. De subsidienoodzaak is dus afhankelijk van de omstandig
heden van de bewoner en dit is in de subjectieve subsidiering volledig tot uit
drukking gebracht. Voor elke groep bewoners wordt een 'normatieve woon
quote' (het percentage van het inkomen dat de huishoudens in die groep ge
acht worden aan wonen te kunnen besteden) vastgesteld; het verschil tussen 
de normatieve en werkelijke woonquote wordt vervolgens ten dele gesubsi
dieerd. Door de normatieve woonquote te doen dalen met de groei van het 
kindertal en te doen stijgen met de toeneming van het inkomen, kan men 
bereiken dat aan gezinnen zonder kinderen en hoven de welstandsgrens geen 
onnodige subsidiering meer plaatsvindt, zodat de besteding van de belasting
gelden geconcentreerd wordt op die groepen, die niet in staat zijn om aan de 
kwaliteitsvoorschriften m.b.t. de huisvesting te voldoen. De subjectieve subsi
dieringstechniek is derhalve meer rechtvaardig en meer doelmatig dan de 
objectieve. 
Een snelle overgang van de ene techniek op de andere zou echter ongewenst 
zijn. Een stijging van het huurprijspeil met 80 pet. in luttele jaren zou een grote 
kosteninflatie veroorzaken. Ook heeft men geruime tijd nodig om in te spelen 
op de administratieve complicaties, ondanks de gunstige ervaringen, die daar
mee in het buitenland zijn opgedaan. Tenslotte behoort vooraf een belasting 
op gerealiseerde speculatiewinsten te worden ingevoerd en moet de winst
belasting worden verhoogd. Deze maatregelen gelden voor huiseigenaren en 
voor levensmiddelenfabrikanten, doch kunnen niettemin voork6men dat de 
huiseigenaren van de wijziging van de subsidiemethode ten onrechte zouden 
profiteren. Om al deze redenen dienen wij, alvorens definitief over te stappen 
naar de subjectieve subsidiering, eerst te experimenteren met een tussen
station, dat bestaat in een 'gemengde' techniek. De objectieve subsidies blijven 
dan gehandhaafd doch twee subjectieve elementen worden daarin ingebouwd: 
van hoge inkomenstrekkers wordt de objectieve subsidie teruggevorderd en 
de laagste inkomensgroepen krijgen een aanvullende subjectieve subsidie van 
rijks- of gemeentewege uitgekeerd. 

Doorstroming 

Hoewel subsidiering van de volkshuisvesting het meest toegepaste middel is 
om uitvoering van de aan de huisvesting gestelde kwaliteitsvoorschriften 
mogelijk te maken, bestaat er een gedeeltelijk alternatief voor subsidiering, 
namelijk: doorstroming. De mogelijke omvang van de doorstroming wordt 
duidelijk als men bedenkt dat van de gezinnen, die in 1968 een inkomen bad
den boven de f15000 per jaar, er 350000 minder dan 10 pet. van hun inkomen 
verwoonden. Als deze gezinnen zouden verhuizen naar voor hen te bouwen 
ongesubsidieerde woningen, zou daardoor reeds meer dan de helft van het 
hele huidige kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort zijn opgeheven. De 
woningen, die zij dan vrijmaken, zijn immers grotendeels qua huurprijs ge-
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schikt als vervanging voor af te breken krotten. Voor de 350000 beter-gesi
tueerden betekent verhuizing naar de ongesubsidieerde nieuwbouw weliswaar 
duurder wonen, doch tevens verbetering van woonkwaliteit. Door middel van 
doorstroming kan de kwaliteit van het wonen van alle inkomensgroepen dus 
worden verbeterd zonder dat extra subsidiering noodzakelijk is.8 

De doorstroming stagneert echter. Uit met gezinnen hoven de welstandsgrens 
over dit onderwerp gevoerde correspondentie, blijkt, dat ook hun woonwensen 
zich gedeeltelijk bij hun huidige woonsituatie hebben aangepast. Zij zijn voorts 
niet altijd zeker van hun inkomensontwikkeling en derhalve bang voor een 
'grote sprong voorwaarts'. Bovendien willen zij van de ruil per sal do beter 
worden, d.w.z. de kwaliteit moet sterker stijgen dan de prijs. En doordat de 
hoogste inkomensgroepen weinig doorstromen, is er voor de op een na hoog
ste inkomensgroepen weer een te gering aanbod. 
De overheid, die de krotopruiming wil versnellen, heeft in beginsel de keus uit 
twee methoden. De eerste methode bestaat in het permanent subsidieren van 
de lagere inkomensgroepen met zulke bedragen, dat een verzwaring van de 
belastingdruk met ca. f300 miljoen noodzakelijk is. Weinigen zullen echter 
bereid zijn een dergelijke belastingverhoging te aanvaarden, gezien de on
billijkheid ervan: hij wordt hoofdzakelijk opgebracht door de lagere inkomens
groepen: voorzover hij door de meer welgestelden wordt opgebracht, betalen 
degenen, die doorstromen, evenveel als zij, die dat niet doen. 
De alternatieve methode bestaat in het verplicht stellen van de doorstroming 
voor person en hoven dewelstandsgrens (de 20 pet. hoogste inkomenstrekkers ), 
evenals thans reeds geschiedt voor de krotbewoners die, om de negatieve 
externe effecten van hun woonsituatie op anderen uit te schakelen, immers ge
dwongen worden hun slechte woning te verlaten. Zowel bij huishoudens hoven 
de welstandsgrens als bij krotbewoners heeft het verplicht stellen van de door
stroming een schaduwzijde: als het gezin lang in de woning woont, zelf veel 
aan de woning heeft verbeterd of bejaard is, wordt verhuizing een pijnlijke 
opera tie. 
De nadelen van beide methoden worden grotendeels vermeden, met behoud 
van de voordelen, als men de doorstroming niet verplicht stelt, doch een heffing 
invoert voor alle gezinnen met hogere inkomens die te weinig van hun in
komen verwonen. Ben dergelijke maatregel zou neerkomen op een 'huur'
belasting, maar dan voor alle woningen inclusief de koophuizen. De heffings
plichtige heeft dan de vrije keus tussen verhuizing of betaling; kiest hij het 
laatste dan subsidieert hij daarmee de alternatieve woning, waarvan de bouw 
nu noodzakelijk is. 

Financiering 

Wanneer de koopkrachtige vraag naar woningen voldoende is ondersteund 
door een hoog subsidieniveau of door een omvangrijke doorstroming zou het 
marktmechanisme theoretisch in staat moeten zijn om voldoende particulier 
kapitaal naar de woningbouw te lei den. In de praktijk zal dit echter niet slagen, 
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omdat een woning een lange economische levensduur heeft (momenteel ca. 
50 jaar), hetgeen investeren in een woning tot een hachelijke bezigheid maakt. 
Er heerst grote onzekerheid over het volkshuisvestingsbeleid in de komende 
halve eeuw en over de toekomstige preferenties van de consument m.b.t. de 
plaats en de verschillende aspecten van de kwaliteit. Investeren in een wooing 
is gelijk aan het schieten op een doel, dat niet alleen onduidelijk is, maar dat 
bovendien beweegt en dan nog zonder enige regelmaat. Daarom is volledige 
financiering met particulier kapitaal zelden mogelijk, tenzij absurd hoge 
risicopremies worden verstrekt. Het financieringsprobleem spitst zich steeds 
toe op woningen, met betrekking tot welke de onzekerheid het grootst geacht 
wordt en dat zijn momenteel: woningen met relatief lage stichtingskosten en 
woningen op meer afgelegen plaatsen. 

Terugval in woningproduktie 

Tot op heden heeft de overheid bijna de helft van de woningproduktie zelf 
moeten financieren. Dit is geschied door middel van rij ksleningen en gemeente
garanties, die beide voor de bouw van zogenaamde woningwetwoningen aan 
gemeenten en woningbouwcorporaties worden verstrekt, omdat de rijks
overheid van hen verwacht, dat zij die woningen op die plaatsen zullen bou
wen, waaraan de behoefte het grootst is. W oningwetleningen en gemeente
garanties zijn doelmatige middelen om het aanbod aan besparingen op de 
kapitaalmarkt over te hevelen naar de woningbouw. Hetzij door zelfte lenen, 
hetzij door zulke leningen te garanderen en deze leningen vervolgens in de 
woningbouw te investeren neemt de overheid het investeringsrisico over. 
Als het slecht wonen in oude wijken drastisch wordt verbeterd, zal ook de 
financieringsbehoefte aanmerkelijk stijgen. Panden dienen te worden opge
kocht en afgebroken. Ter vervanging van de afgebroken krotten moeten 
nieuwe woningen worden gebouwd. Bestaande woningen behoren te worden 
verbeterd. Dit alles heeft tot consequentie, dat het beroep van particulieren 
en overheid op de kapitaalmarkt ten behoeve van de volkshuisvesting sterk 
wordt uitgebreid. Dit roept rentestijging op, waardoor de investeringen elders 
worden afgeremd, zodat per saldo een overheveling van andere sectoren naar 
de bouwnijverheid plaatsvindt. 
Een overheveling in precies tegenovergestelde richting vindt plaats onder bet 
huidige beleid. Door inkrimping van het aantal woningwetvoorschotten van 
60000 tot 45000 per jaar worden jaarlijks financieringsmiddelen ter grootte 
van f600 miljoen aan de volkshuisvesting onttrokken. Daarmee wordt niet 
alleen de structurele kapitaalvoorziening van de volkshuisvesting bedreigd, 
ook de buffer om conjuncturele inzinkingen in het aanbod van particulier 
kapitaal op te vangen, wordt geslecht. Dit heeft in drie jaar reeds tweemaal 
geleid tot een tijdelijke terugval in de woningproduktie. De daarmee ver
bonden onderbezetting had een overbodige extra stijging van de bouwkosten 
tot gevolg. 
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Conclusie 

Een jong kamerlid, die zijn neus voor het eerst in volkshuisvestingszaken 
steekt, krijgt de indruk van een grote baaierd. De bemoeienis van de rijks- en 
gemeentelijke overheid met de bouw en de distributie is rijk geschakeerd. Er 
heerst daardoor verwarring over de vraag, waartoe die bemoeienis dient. Het 
sociaal-wetenschappelijk instituut van de Vrije Universiteit9 heeft een enquete 
gehouden onder 130 woningbouwdeskundigen, waaruit blijkt dat grote 
meningsverschillen bestaan over de vragen: waarom bepaalde beleidsmidde
len destijds waren ingevoerd, met welk doel ze thans worden toegepast en wat, 
naast de beoogde effecten, de neveneffecten er van zijn. Voor de gewone burger 
is het volkshuisvestingsbeleid a fortiori ondoorzichtig. Wanneer autorijders 
de keus werd geboden tussen ongesubsidieerde auto's, gesubsidieerde eigen 
auto's, gesubsidieerde particuliere huurauto's en autowet-auto's, zou de 
dwaasheid daarvan evident zijn. Toch bestaan deze mogelijkheden alle in de 
woningbouw. Het begrippenapparaat van volkshuisvesters is een eigen Ieven 
gaan leiden, dat zijn contact met de woningzoekenden heeft verloren. Wan
neer de PvdA bijvoorbeeld pleit voor meer woningwetwoningen of hogere 
subsidies, zal bijna niemand die ervaren als middelen, die speciaal in zijn eigen 
behoefte voorzien. De meesten, die in een woningwetwoning wonen, zijn on
kundig van dit feit en evenmin bezit een huurder inzicht in de hoogte van de 
op zijn woning rustende subsidie. De politieke strijd om zulke kwantitatieve 
correcties wordt daardoor steeds meer als onwezenlijk gevoeld. Uit het door 
Hoogerwerf gehouden onderzoek naar het kiezersgedrag bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1967 bleek, dat de kiezers, die de PvdA en de PSP 
verlieten, verhoudingsgewijs de opheffing van woningnood belangrijker von
den dan zij, die tot de aanhang van deze partijen toetraden en dat deze 'woning
noodkiezers' hoofdzakelijk hun toevlucht zochten bij de Boerenpartij. Een 
herbezinning op de hoofdzaken van het volkshuisvestingsbeleid is meer dan 
ooit noodzakelijk. 
Het hoofdprobleem van de volkshuisvesting is het vraagstuk van de woon
kwaliteit. Het slechtst zijn de woonomstandigheden van hen, die niet over 
een zelfstandige woning beschikken, in krotten vertoeven en in zeer oude doch 
verbeterbare huizen wonen. Teneinde hun woonkwaliteit in een snel tempo te 
verbeteren is een reeks van maatregelen noodzakelijk, waarvan de belang
rijkste zij n: het opvoeren van de kwaliteitsvoorschriften voor oude woningen; 
jaarlijkse opvoering van het woningbouwprogramma met ten minste 5000 
woningen; subjectieve subsidiering en dekking van de kosten daarvan door 
invoering van een woonheffing voor aile gezinnen met hogere ink omens die te 
weinig van hun inkomen verwonen; stopzetting van de afbraak van de onder
scheiden subsidieniveaus; het veilig stellen van de financiering door het ver
strekken van meer woningwetvoorschotten; en op langere terrnijn: een zo
danige beheersing van de bouw- en grondkosten dat de kwaliteit van de 
produktie kan toenemen zonder dat de kosten stijgen, hetgeen mogelijk is 
door meerjarenplanning en -financiering, bouwonderzoek en herziening van 
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de onteigeningsnorm. Deze maatregelen betekenen grote offers van de gehele 
bevolking, die tot uitdrukking zullen komen in een lagere particuliere con
sumptie en een lager investeringsniveau in andere sectoren dan de woning
bouw. Voor het nieuw wonen in oude wijken10 zijn deze offers echter dubbel 
en dwars de moeite waard! 

* Leden en medewerkers van de PvdA-Kamerfraetie zeg ik vee! dank voor hun mede
werking aan dit artikel. 

1. Zie hierover: J.H.Lamberts en S.W.J.Lamberts: De mediseh-hygienisehe aspecten van 
dehoogbouw. In: Bouw, 22-11-'69, pp.1882-1886. 

2. N.Speyer: Woningnood voor ons volk funester dan kanker. In: De Haagsehe Courant. 
3. R.R.Koopmans: Krotopruiming en sanering, uitgave van het Ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatsehappelijk Werk. Den Haag 1967. 
4. J. Tin bergen: De betekenis van de welvaartseconomie voor het soeialisme. In: Soeialisme 

&Demoeratie, sept.1965, pp.594-605. 
5. J.Bommer: Het woningvraagstuk. In: Gebouw en Getal, Rotterdam 1967, pp.54-58. 
6. Het gemeensehapsbouwbedrijf. Rapport, uitgegeven door de Dr.Wiardi Beckman

stiehting. Amsterdam 1963. 
7. Het door mij berekende aantal van 35 000 rust op drie veronderstellingen: I. de econo

misehe levensduur van een wooing is binnenkort verminderd tot 50 jaar; 2.in het veri e
den nam de woningproduktie jaarlijks met gemiddeld 2,5 pet. toe; 3.in het verleden 
werd elk jaar 0,2 pet. van de woningvoorraad daaraan onttrokken. Het gebruikte 
rekenmodel werd opgesteld door G.E.Engberts: De omvang van de jaarlijkse vervan
ging van woningen in de toekomst. In: 'Bouw', 7 dec.1968, pp.1964-1966. 

8. Het kwantitatieve bewijs van deze stelling is geleverd door J.P.Mazure: Woningbouw
subsidies en woningbouwprogramma's. In: Bouw, 21 nov.1964, pp.1675-1678. 

9. Het volkshuisvestingsbeleid in Nederland sinds de Oorlog. Een (grotendeels niet gepu
blieeerde) samenvatting van een politieologiseh onderzoek, dat in 1965 verrieht is door 
het soeiaal-wetensehappelijk instituut van de Vrije Universiteit onder Ieiding van prof. 
dr. G. Kuypers. 

10 .Zie voor detaillering van sommige voorstellen: Nieuw Wonen in oude wijken. Nota 
van de Tweede-Kamerfraetie van de Partij van de Arbeid over de sanering, vernieuwing 
enverbeteringvanoudestadsdelen, opgesteld door:Th. J. A.M. vanLier, N. G. Baren
dregt, E. van Thijn, J .Kooiman en J. van den Doe!. 

16 Socialisme en Democratie 1 (1970) januari 



W.KOK 

Financieren en subsidieren 
• van wonmgen 

Op bet eerste gezicht leveren wij in ons land met bouwprogramma's van 
125000 woningen per jaar geen onverdienstelijke bijdrage in de strijd tegen de 
woningnood. Zeker niet wanneer we nagaan hoe we bet er afbrengen in ver
gelijking tot ons omringende Ianden, waar de woningproduktie per 1000 in
wooers bij bet Nederlandse produktieniveau acbterblijft. Ook in de tijd ge
zien mogen we-zo lijkt het-niet mopperen. In 1963 kwamen er nog minder 
dan 80000 woningen gereed tegenover bijna 123000 in 1968. Bovendien werd 
de kwaliteit aanmerkelijk opgevoerd, zij bet in veler ogen nog in onvoldoende 
mate. Nogmaals: oppervlakkig gezien doen we bet zo slecbt nog niet. 
Voor eenjuiste beoordeling van onze inspanningen op woningbouwgebied is 
bet evenwel gewenst het niet bij oppervlakkige bescbouwingen te Iaten, maar 
de werkelijke no den en behoeften van de bevolking als uitgangspunt te kiezen. 
We spreken immers-bet is nauwelijks nodig dat te onderstrepen-over de 
voortbrenging van een goed dat voor bet geluk, bet welzijn en de ontplooiing 
van de mens van de grootst mogelij ke betekenis is. Het recht op menswaardige 
buisvesting beboort niet voor niets tot de meest fundamentele recbten van de 
mens. En wat moeten we constateren? 

Steeds wijkend perspectief 

Het jaar waarin de zogenaamde kwantitatieve woningnood (bet getalsmatige 
woningtekort) volgens onze voorspellers kan zijn ingelopen, verscbuift als 
een steeds wijkend perspectief. Voorlopig moeten we nu weer geduld bebben 
tot 1974. En dan nog zullen er in de knelgebieden wachtlijsten met woning
zoekenden blijven bestaan. 
Maar daarenboven is er de bijna onoverzienbare hoeveelheid krotten in ons 
land. De meest recente tellingen wijzen op een totaal van 625000: 375000 
niet verbeterbaar en 250000 wei verbeterbaar. Een op de zes Nederlandse 
buizen is volgens objectieve maatstaven niet Ianger geschikt om bewoond te 
worden, maar wordt desondanks wei bewoond. Een op de zes Nederlandse 
gezinnen is aanwijsbaar op mensonwaardige wijze gehuisvest. Wie durft nog 
bet woord 'welvaart' in de mood te nemen? 
Men beboeft zicb niet al te diep in de statistieken te begraven om te kunnen 
vaststellen dat een nieuwbouwproduktie van 125000 woningen per jaar (zo 
die al wordt gerealiseerd) volstrekt onvoldoende is om in een enigszins ver
antwoord tempo bij te dragen tot vermindering van de woningnood. Onze in 
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verhouding tot andere Westeuropese Ianden nog steeds zeer excessieve be
volkingsaanwas is samen met enkele andere factoren verantwoordelijk voor 
een jaarlijkse groei van het aantal huishoudens met circa 80000. Voorts 
worden er jaarlijks 20000 en binnenkort zelfs 25000 krotten aan de al be
staande voorraad krotten toegevoegd. Door allerlei oorzaken, waaronder 
wijziging van bestemming en brand, blijken er per jaar bovendien een kleine 
10000 woningen aan de voorraad te worden onttrokken. Ben nieuwbouw
produktie van 125000 woningen biedt dus in feite slechts een ruimte van 
10000 tot 15000 woningen voor de inhaal van het bestaande tekort en voor de 
vervanging van krotten. 

Expansie noodzakelijk 

Ben ieder die het serieus meent met onze woningvoorziening zal tegen deze 
achtergrond tot de erkenning moeten komen, dat de huidige omvang van ons 
bouwprogramma onvoldoende rekening houdt met de eisen die in een moder
ne samenleving aan de volkshuisvesting mogen en moeten worden gesteld. 
Het is betreurenswaardig en hoogst verontrustend, dat het aantal gebouwde 
woningen sinds 1966 onvoldoende is meegegroeid met de toename van het 
nationaal produkt. Het is echter nog veel erger dater kennelijk geen concrete 
beleidsvoornemens zijn om deze lijn in de naaste toekomst in gunstige zin om 
te buigen. De woningbouw heeft zijn hoge plaats op de politieke prioriteiten
ladder duidelijk verspeeld. 
In de nota over de toekomst van het oude woningbestand, door de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening eind vorigjaar aan de Tweede 
Kamer aangeboden, zijn twee tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven 
in welk tempo de krotopruiming zich de komende jaren zou kunnen voltrek
ken, enerzijds bij een blijvende bevriezing van het woningbouwprogramma op 
125000, anderzijds bij eenjaarlijkse verhoging van het aantal te bouwen wo
ningen met 2000 vanaf 1971. Beide alternatieven bieden even wei onvoldoende 
soelaas. In beide gevallen blijft het aantal krotten in ons land tot ver na 1980 
onaanvaardbaar groot. 
Het is daarom gewenst dat de woningbouw de eerstvolgende jaren zodanig 
kan expanderen dat op zijn minst gelijke tred wordt gehouden met het tempo 
van onze economische groei. Daarbij zal het echter nodig zijn schokeffecten 
te voorkomen. Met een beleid van vallen en opstaan moet voorgoed worden 
gebroken. Het aantal jaarlijks te bouwen woningen moet in een evenwichtig 
tempo worden opgevoerd. Als streefgetal voor de korte tot middellange ter
mijn kan daarbij worden gedacht aan een produktieniveau van 140000 wo
ningen, uiterlijk te realiseren omstreeks de jaren 1972/'73. 

Planning op langere termijn essentieel 

Met een uitspraak als deze laadt men gemakkelijk de verdenking op zich, 

18 Socialisme en Democratie 1 (1970) januari 



zich schuldig te maken aan politiek of economisch utopisme, zonder voldoen
de rekening te houden met de praktische realiseerbaarheid. Zo kan mij bij
voorbeeld voor de voeten worden geworpen dat het produktieapparaat in de 
bouwnijverheid kennelijk niet in staat is om op korte termijn tot grotere 
prestaties te komen dan thans het geval is. Wij maken immers momenteel het 
verschijnsel mee van een stagnerende bouwproduktie. Het woningbouw
programma 1969 is niet gerealiseerd. En dat bij een duidelijk hogere arbeids
bezetting op nieuwbouwwerken dan vorig jaar! 
De verklaring voor deze op het eerste gezicht wat paradoxale toestand moet 
worden gezocht in het feit, dat de bouwbedrijvigheid en dus ook de werk
gelegenheid op ieder willekeurig moment wordt bepaald door de totale om
vang van het onderhanden werk, door de to tale hoeveelheid bouwwerken dus 
die zich in de 'pijpleiding' bevindt. De huidige, onmiskenbaar aanwezige, 
situatie van vrijwel en soms zelfs meer dan volledige werkgelegenheid in de 
bouw is dan ook een logisch gevolg van het aantrekken van de conjunctuur en 
het daardoor opleven van de bouwactiviteit anderhalf tot twee jaar geleden. 
In het bijzonder in de spanningsgebieden wordt de vraag naar vaklieden 
bovendien gestimuleerd door het zich telkens in een gunstige conjunctuurfase 
voordoende verschijnsel dat aannemers overgaan tot het hamsteren van ar
beidskrachten. 
Het laat zich aanzien dat de thans nog waarneembare spanning op de bouw
markt, die haar uitwerking op de arbeidsmarkt vanzelfsprekend niet mist, de 
langste tijd al weer geduurd heeft. Er zijn dan ook goede gronden voor de 
stelling dat de thans beschikbare bouwcapaciteit in de naaste toekomst tot 
duidelijk grotere prestaties in staat zou kunnen zijn dan door de aan de markt 
komende nieuwe bouwopdrachten mogelijk zal worden gemaakt. Dit zal der
halve aanvankelijk leiden tot een blijvend relatief lage arbeidsproduktiviteit 
in engstatistische zin en vervolgens tot leegloop en een weer toenemende 
werkloosheid. De omvang van het produktieapparaat biedt op zichzelf ge
zien in de naaste toekomst voldoende ruimte voor de realisatie van een expan
derend woningbouwprogramma en vraagt daar zelfs zeer nadrukkelijk om. 
Daar komt echter nog een uiterst belangrijk aspect bij. Ben forse opvoering 
van de woningbouwproduktie en uiteraard ook van de bouwproduktie in 
het algemeen, is in feite aileen dan te realiseren, wanneer de bouwnijverheid 
de kans krijgt tot een hoge trendmatige groei van de produktiviteit te komen. 
Dit laatste nu is slechts mogelijk, wanneer de voortgang van het werk, de 
continulteit, gedurende een reeks van jaren kan worden gewaarborgd. Het is 
echter juist deze continui'teit, waaraan het jammer genoeg steeds weer ont
breekt. De bouwnijverheid fungeert steeds opnieuw als een speelbal op de 
golven van de conjunctuur. Het bedrijfsleven is door deze afhankelijkheid 
van de economische situatie en van de beschikbaarheid van :financierings
middelen bij overheid en particulieren nimmer in staat een bewuste en conse
quente produktie-planning op langere termijn te maken. 
Om deze impasse te doorbreken is het absoluut noodzakelijk dat door de 
overheid een financieel-economische meerjarenplanning in de echte zin van 
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bet woord wordt gevoerd, waar de prioriteiten duidelijk zijn ingebouwd en 
aan de hand waarvan ook bet bedrijfsleven in de bouw in grote lijnen kan 
bepalen waar bet in de naaste toekomst aan toe zal zijn. Onder dergelijke om
standigheden is de bouwnijverheid in staat tot verbluffend grote prestaties te 
komen, hetgeen o.a. is gebleken in de periode 1963-1966, toen aan de bestrij
ding van de woningnood terecht een heel hoge politieke prioriteit werd toe
gekend. Voorkomen moet evenwel worden, dat-zoals toen-door bet ont
breken van de nodige continulteit op bet terrein van de financiering, de op
waartse lijn abrupt wordt onderbroken, met aile economische, sociale en ook 
psycho1ogische gevolgen van dien. 

Investeringen verzekeren 

Wanneer men probeert aan deze redenering een 1ogische consequentie te ver
binden, dan komt men tot de conclusie dat de financiering van de woningbouw 
over een reeks van jaren moet zijn gewaarborgd ondanks mogelijke fluctuaties 
in de economische bedrijvigheid of op bet internationale of nationale mone
tairevlak. 
Het is zowel voor bet realiseren van een hoog produktieniveau als ook voor 
bet bouwen van woningen tegeil redelijke prijs uiterst schadelijk, dat de bouw
bedrijvigheid bij iedere daling of aarzeling van de conjunctuur als het ware bij 
voorrang wordt aangetast. Ret zou in dit verband overweging verdienen eens 
grondig de mogelijkheden te onderzoeken tot het instellen van een nationaal 
investeringsfonds. Zo'n fonds zou tijdens een gunstige conjunctuurfase bij
voorbeeld kunnen worden gevoed door het heffen van een belasting op inves
teringen. De zodoende verkregen middelen van het fonds zouden bij een 
teruglopende conjunctuur kunnen worden aangewend voor het verrichten van 
injecties in de economie, mede of in bet bijzonder in de vorm van aanvullende 
bouwopdrachten, ook in de woningbouw. Ook voor het bedrijven van regio
nale structuurpolitiek in economisch zwakkere gebieden zou een dergelijk 
investeringsfonds in beginsel dienstbaar kunnen worden gemaakt. In enkele 
andere Ianden, waaronder met name Zweden, worden met varianten op een 
dergelijke fondsvorming interessante ervaringen opgedaan. 
Naast de vraag op welke wijze de nadelige gevolgen van economische fluc
tuaties voor de continui'teit zouden kunnen worden verzacht, is natuurlijk van 
n6g overheersende betekenis de vraag: hoe kan een krachtig opgevoerd wo
ningbouwprogramma door overheid en particulieren worden gefinancierd? 
Dit temeer waar vandaag de dag al blijkt, dat de financiering van een bouw
programma van 125 000 woningen bij een toeneming van de kapitaalschaarste 
en een steeds verder oplopende rente een niet te realiseren zaak is. 
Juist met het oog op deze realiteit van vandaag moet worden vooropgesteld 
dat het er primair op aan komt of de bereidheid bestaat om aan onze volks
huisvesting een wezenlijke en welgemeende collectieve prioriteit te verlenen. 
Een gemeenschap die daartoe bereid is moet ook de bereidheid en de moed 
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kunnen opbrengen om de koe consequent bij de horens te vatten en de hoe
veelheid investeringsmiddelen voor woningbouw, krotopruiming, sanering en 
stedebouw verder op te voeren. 
Dit moet wat de financiering uit de algemene middelen betreft leiden tot een 
hogere prioriteit van de woningbouw binnen het gebeel van de collectieve 
voorzieningen, al was bet slechts vanwege de grote en zeer waarschijnlijk rela
tief stijgende behoefte aan woningwetwoningen in de naaste toekomst. Met 
name voormalige krotbewoners zullen immers vanwege de betaalbaarbeid 
juist zeer sterk zijn aangewezen op deze categorie woningen, zeker wanneer 
er door onvoldoende doorstroming te weinig woningen uit de bestaande voor
raad voor hen ter beschikking komen. 
Men zou struisvogelpolitiek bedrijven door enerzijds te pleiten voor meer 
overbeidsuitgaven voor de woningbouw en daarnaast gebeel voorbij te gaan 
aan andere belangrijke taken voor de overbeid zoals op het gebied van onder
wijs, ontwikkelingsbulp, sociale zorg, recreatie, verkeer, enz. Wanneer men al 
deze belangrijke en veel geld vragende overbeidstaken naast elkaar zet, dan 
komt men tot de conclusie dat enerzijds natuurlijk altijd binnen bet totale 
budget een afweging van prioriteiten moet plaatsvinden, maar dat bet ander
zijds ook alleszins gewenst en verantwoord moet worden geacbt dat de over
heidsuitgaven structureel sneller blijven stijgen dan de toename van bet 
nationaal produkt. 
Het is in de achterliggende jaren wel eens moeilijk geweest om aan grote groe
pen van de bevolking duidelijk te maken dat aan de kwaliteit van het bestaan 
en aan bet maatschappelijk welzijn een hoge voorrang moet worden gegeven, 
zoals het ook tbans moeilijk is aan bepaalde politieke partijen duidelijk te 
maken dat voor de kwaliteit van ons toekomstig bestaan ook belastingverla
ging een kwalijke zaak is. Tocb zal bet besef moeten groeien dat de aandacbt 
in de naaste toekomst wat dient te worden verlegd van het traditionele streven 
naar optimale industriele expansie naar zaken als leetbaarbeid en bewoon
baarheid. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een verder stijgende beboefte aan 
gemeenscbapsvoorzieningen die de groei van het nationale inkomen 
overtreft. 

Concurrentiepositie op kapitaalmarkt verbeteren 

De sleutel van het woningbouwfinancieringsvraagstuk is evenwel gelegen op 
het vlak van de particuliere kapitaalmarkt, waar nu eenmaal een zeer aanzien
lijk deel van de benodigde gelden vandaan moet komen. De overbeid beeft op 
dat dee! tot dusverre nauwelijks enige directe invloed. En bet is juist diitr waar 
steeds weer de grote discontinui"teiten optreden. Met bet oog op bet belang van 
een goede buisvesting voor iedereen is bet onverantwoord, dat particuliere 
beleggers de vraag, of zij wei of niet in de woningbouw actief zullen zijn of 
blijven, alsmede de gebieden waar zij zullen opereren, in zo overwegende 
mate Iaten afhangen van rendementsoverwegingen. Wanneer buiten de 
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woningbouw onder bepaalde omstandigheden meer winst valt te behalen dan 
in deze sector, bestaat er bij vele beleggers geen enkele terughoudendheid 
om hun heil dan ook maar elders te gaan zoeken. Een gemeenschap die het 
met de belangen van de volkshuisvesting goed meent en niet aileen in woorden 
maar ook met daden concreet iets aan krotopruiming, sanering en continui:
teit in de woningvoorziening wil doen, heeft de morele plicht ervoor te zorgen 
dat zij op de particuliere kapitaalmarkt een zodanige invloed uitoefent, dat 
de in meerjarenplannen vastgelegde woningbouwprogramma's inderdaad 
kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden: de woningbouw dient op 
de kapitaalmarkt zijn ongunstige concurrentiepositie ten opzichte van met 
name de industrie te verbeteren. 
Wat kan ofmoet de overheid hieraan doen? Het lijkt-gegeven de thans reeds 
waarneembare en in de naaste toekomst stellig toenemende schaarste aan in
vesteringsmiddelen-onontkoombaar dat op den duur niet aileen binnen de 
collectieve sector maar ook ten aanzien van de particuliere investeringen duide
lijke prioriteiten worden gesteld. Ook van particuliere investeringen van enige 
omvang zouden in deze gedachte urgentie en maatschappelijke rentabiliteit 
nadrukkelijk moeten worden vastgesteld alvorens ze zouden kunnen plaats
vinden. Als aanvulling hierop zou kunnen worden nagegaan op welke wijze 
een gunstig fiscaal klimaat zou kunnen worden geschapen voor het aantrekken 
van beleggingsmiddelen voor de woningbouw op enigszins grote schaal, bij
voorbeeld via de instelling van een woningbouwfonds met fiscale faciliteiten 
voor de participanten. 
Voorts kan worden gedacht aan het verstrekken van huurgaranties aan be
leggers die bereid zijn in minder aantrekkelijke gebieden hun geld in de woning
bouw te steken. Overigens mag de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat 
institutionele beleggers onder zeer bepaalde omstandigheden er toe zouden 
moeten kunnen worden verplicht een minimaal gedeelte van hun investeringen 
in de woningbouw te gaan ofte blijven verrichten, ondanks een mogelijk wat 
lager rendement. In dit verband zou het tevens aanbeveling verdienen lering 
te trekken uit de ervaring die men met name in de Skandinavische landen heeft 
opgedaan en nog steeds opdoet met het financieren van de woningbouw door 
het in gemeenschapsbeheer stellen van de pensioenfondsen, die in ons land 
zeer verbrokkeld opereren. 
Ook voor de woningcorporaties is, in samenhang met het voorgaande, een 
belangrijke taak weggelegd. Het moet gewenst worden geacht dat de woning
corporaties samen met zoveel mogelijk andere daarvoor in aanmerking 
komende instellingen de krachten bundelen, teneinde enerzijds te bewerkstel
ligen dat de continu'iteit van de woningbouwfinanciering wordt vergroot en 
anderzijds er voor zorg te dragen dat een zo groot mogelijk deel van de parti
culiere woningbouw buiten de sfeer van het winstbejag wordt gehouden. 
Daartoe is het noodzakelijk dat de woningcorporaties hun invloed op de 
particuliere kapitaalmarkt vergroten. De oprichting van een centraal finan
cieringsinstituut voor woningcorporaties zou op deze weg een eerste stap, 
kunnen zijn. De uitwerking van deze reeds vrij geruime tijd in de kring der 
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corporaties levende gedachte mag niet te lang meer op zich Iaten wachten 
gezien de urgentie van het vraagstuk. 

Opvoering besparingsniveau 

Het is tegen de achtergrond van het voorgaande volstrekt logisch en duidelijk 
dat aile maatregelen en ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat het be
sparingsniveau in ons land wordt opgevoerd in beginsel positieve waardering 
verdienen, zeker wanneer daarmee de woningbouw gediend zou kunnen zijn. 
Het zou in dit verband gewenst zijn, wanneer de voorstellen van de vakbewe
ging tot het invoeren van vermogensaanwasdeling, investeringsloon of spaar
loon van ondernemerszijde wat constructiever werden benaderd, mede omdat 
zij er op gericht zijn de werknemers en hun gezinnen wat meer begrip bij te 
brengen voor de voordelen die aan het vormen van bezit zijn verbonden. Ook 
voor de overheid is hier overigens nog een belangrijke taak weggelegd, met 
name op het vlak van het fiscaal aantrekkelijk maken van dergelijke systemen, 
zowel voor werkgevers als voor werknemers. 
V oorts is het van groot be lang, dat de bevordering van eigen woningbezit via 
o.m. subsidies en extra spaarpremies, maar ook langs fiscale weg, in versterkte 
mate wordt voortgezet. Het lijkt overigens aanbeveling te verdienen om bij het 
verlenen van subsidies voor eigen woningen weer rekening te gaan houden 
met de hoogte van het inkomen van de betrokken bewoners. 

Kloof tussen kostprijshuur en kwaliteit 

Ik kom nu tot enkele verspreide opmerkingen over de huur- en subsidie
problematiek. Opmerkingen die meer betrekking zullen hebben op de betaal
baarheid van de woningen dan op de omvang van de woningbouw. Zoals 
eerder werd opgemerkt, heeft zich de afgelopenjaren ook in de sociale woning
bouw een behoorlijke kwaliteitsverbetering voltrokken. Deze kwaliteits
verbetering is vanzelfsprekend in hogere bouwkosten en daardoor ook in 
hogere huren tot uitdrukking gekomen. Toch is de stijging van bouwkosten 
en huren in de afgelopen jaren niet uitsluitend daardoor te verklaren. Een 
complex van oorzaken heeft ertoe geleid dat er een steeds groeiende kloof is 
ontstaan tussen kostprijshuren en kwaliteit. De gevolgen hiervan zijn bekend: 
nieuwe woningen waarvan de huren steeds moeilij ker of dikwijls helemaal niet 
door arbeidersgezinnen kunnen worden betaald en onvoldoende bereidheid 
bij gezinnen met wat hogere inkomens om naar deze nieuwe huizen door te 
stromen. 
De verleiding is groot om uitvoerig in te gaan op de oorzaken die tot deze 
onevenwichtigheid hebben geleid. Ik zal proberen daaraan zoveel mogelijk het 
hoofd te bieden, maar wil toch enkele aspecten noemen. In de eerste plaats 
moet worden gewezen op de ontwikkeling van de grondprijzen die, blijkens 

Socialisme en Democratie 1 (1970) januari 23 



de cijfers, in doorsnee weliswaar niet eens zo veel sterker zijn opge
lopen dan de stichtingskosten in hun totaliteit, maar die toch op zichzelf een 
niet onwezenlijke bijdrage tot de huurontwikkeling hebben geleverd. Geheel 
onvermijdelijk is de stijging van de grondkosten natuurlijk niet. Het bouwrijp 
maken kost steeds meer geld, de algemene voorzieningen vergen dikwijls meer 
ruimte (de toerekening daarvan blijft overigens wel een probleem) en de grond 
is in ons dichtbevolkte land nu eenmaal een steeds schaarser artikel geworden. 
Juist deze schaarste had echter allang tot het nemen van stringente overheids
maatregelen moeten leiden. Het is principieel verwerpelijk en psychologisch 
onverteerbaar dat speculaties van enkelingen ertoe kunnen leiden dat de 
huren voor de brede massa extra oplopen. Ook vandaag nog moet het brengen 
van de grond in gemeenschapshanden dan ook als een zaak van de grootste 
urgentie worden beschouwd, mede om de huidige grondverwervings- en ont
eigeningsprocedures drastisch te kunnen bekorten. 
Naast de ontwikkeling van de grondkosten en -prijzen ligt het voor de hand 
mede aandacht te schenken aan de kosten van het bouwproces zelf. Hierover 
bestaan eigenlijk bitter weinig betrouwbare gegevens, ook al omdat van geval 
tot geval bouwtype en werkomstandigheden sterk verschillen. Het zou dan 
ook boeiend zijn eens gedetailleerd nate gaan waaruit de onderlinge en vaak 
zeer aanmerkelijke verschillen in bouwkosten kunnen worden verklaard tussen 
woningprojecten van ongeveer gelijke aard die op verschillende plaatsen 
worden gerealiseerd. Het lijkt voor de hand te liggen dat de ter plaatse gel den
de marktverhoudingen-in de ruime zin van het woord-sterk bepalend zijn 
voor de prijsvormingen ook dat is uit het oogpunt van een verantwoorde 
volkshuisvesting in feite een weinig bevredigende zaak. 
Zoals hiervoor al werd opgemerkt is er dus onweerlegbaar sprake van een 
steeds breder wordende kloof tussen de kwaliteit van nieuw gebouwde wo
ningen en de prijs daarvan. Buiten de oorzaken, gelegen in het bouwproces 
zelve, is de rentestijging van de laatste jaren hiervoor ongetwijfeld het meest 
aansprakelijk. In het niveau van de stichtings- en exploitatiekosten, en dus 
ook in de huur, zit derhalve een belangrijk element ingebouwd, dat niet aan 
de hand van een hogere kwaliteit kan worden verklaard. Het is onverant
woord en sterk inflatiebevorderend dat ons huidige mechanisme vanjaarlijkse 
huurverhogingen er in wezen op is gericht de huren van de gehele woning
voorraad steeds weer in overeenstemming te brengen met en aan te passen bij 
de huren van de allernieuwst gebouwde woningen. Dit betekent, dat het in
flatie-element dat in de nieuwste woninghuren-afgezien van de tijdelijke 
ingroeisubsidies-is ingebouwd, op den duur gedeeltelijk tevens terecht komt 
in de huren van alle reeds bestaande en onder geheel andere omstandigheden 
gebouwde woningen. Het zou gewenst zijn hiervoor in de plaats een systeem 
van huurharmonisatie in te voeren dat aan de nieuwstgebouwde woningen de 
rol van trekpaard zou ontnemen. De jaarlijkse huurverhogingen die nodig zijn 
om tot een meer evenwichtig huurpatroon te komen zouden daardoor aan
merkelijk kunnen worden getemperd, hetgeen uiteraard ook de jaarlijks 
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terugkerende extra druk op de loonvorming die van omvangrijke huurstij
gingen onvermijdelijk uitgaat, zou kunnen verminderen. 

Individuele en objectieve subsidies 

Zolang de huur van nieuwe woningwetwoningen niet betaalbaar is voor de 
meeste arbeidersgezinnen en er ook vanuit het oude woningbestand onvol
doende doorstroming naar deze nieuwe woningen plaatsvindt, is het gewenst 
dat er aanvullende subsidiemaatregelen worden getroffen die de lager betaal
den in staat stellen de huur van in feite toch voor hen bestemde woningen 
enigszins binnen hun bereik te brengen. De plannen die de minister van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening op Prinsjesdag t.a.v. het invoeren van 
een systeem van individuele subsidiering heeft bekendgemaakt zijn als een 
eerste aanzet in deze richting te beschouwen. Mgewacht moet echter nog 
worden of de bijdragen die vanaf medio volgend jaar in de vorm van indivi
duele subsidies aan minder draagkrachtige gezinnen zullen worden gegeven 
voldoende zijn om de voor sommigen-ik denk bijv. aan de ex-krotbewoners
zeer brede kloof tussen ink omen en huurniveau te overbruggen. 
De vraag rijst ofhet invoeren van individuele subsidies, die dus zijn afgestemd 
op het inkomen van de huurder, tot gevolg moet hebben dat op den duur de 
bestaande objectieve subsidies geheel of voor een groot deel worden afge
schaft. De minister heeft de actualiteitswaarde van deze vraag verhoogd door 
aan te kondigen dat wordt overwogen het invoeren van individuele subsidies 
en het afschaffen van de bestaande subsidies voor huurders met een lage huur
quote als het ware als een pakket op 1 juli volgendjaar te laten samenvallen. 
Zonder de concrete uitwerking van het een en het ander nog precies te kennen 
ben ik van mening dat op dit terrein de grootst mogelijke voorzichtigheid in 
acht moet worden genomen. De bestaande objectieve subsidies hebben sinds 
enkele jaren heel duidelijk het karakter van subsidies, die het de bewoner van 
vandaag mogelijk moeten maken om de huur te betalen van een woning die 
kwalitatief is afgestemd op de eisen die over 10 tot 15 jaar aan deze woning 
zullen worden gesteld. De bestaande subsidies vormen in zekere zin de brug 
tussen de portemonnaie van vandaag en de wooneisen van 1980 of 1985. Dit 
maakt het handhaven van de objectieve subsidies in mijn ogen zonder meer 
tot een noodzakelijkheid, waarbij hoogstens zou kunnen worden overwogen 
of voor een zekere categorie van bewoners hoven een bepaalde inkomens
grens niet een geleidelijke atbouw wenselijk zou zijn. 

Dwangmaatregelen en doorstroomwoningen 

Dit brengt mij op de discussie die de laatste vier, vijf jaar vrijwel permanent is 
gevoerd over eventueel te treffen maatregelen die erin zouden resulteren dat 
bewoners van relatief goedkope woningen met middelhoge en hogere in-
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komens een soort van heffing of belasting aan de overheid zouden gaan be
talen, mede of met name ter bevordering van de doorstroming. De voorstellen 
die hierover zijn gedaan hi elden bijna altijd in dat de werkingssfeer van derge
lijke maatregelen beperkt zou blijven tot de woningwetsector ofhoogstens tot 
de gesubsidieerde sector in zijn totaliteit. Dit is een uiterst moeilijk te argu
menteren begrenzing. Wanneer men van mening is dat door het treffen van 
een soort belastingmaatregel bepaalde groepen bewoners zouden moeten 
worden geprikkeld om hun relatief goedkope huis te verlaten, dan moet zo'n 
maatregel naar mijn mening voor aile categorieen huizen gelden, ongeacht de 
vraag of zo'n huis al dan niet gesubsidieerd wordt of werd. Evenzo is het uit 
rechtvaardigheidsoverwegingen moeilijk te verdedigen, dat bepaalde catego
rieen huurders van woningwetwoningen straks na het verdwijnen van de ob
jectieve subsidies een hogere huur moeten gaan betalen dan bewoners van 
vergelijkbare particuliere woningen met vergelijkbare inkomens. 
Het meest rechtvaardig zou zijn een integrale regeling, uit te voeren via de 
belastingdienst, die in beginsel voor alle categorieen woningen zou moeten 
gelden. De door beter gesitueerde en relatiefte voordelig gehuisveste bewoners 
te betalen bijdragen zouden zeer nadrukkelijk moeten worden aangewend ten 
bate van de volkshuisvesting, waarbij de nadruk zou moeten worden gelegd op 
uitbreiding van de individuele subsidiering en financiering van de krotop
ruiming. 
Ben vaak gehoord en ook wei als reeel te aanvaarden verweer tegen dit soort 
dwangmaatregelen houdt in dat er onvoldoende positieve maatregelen ter 
bevordering van de doorstroming worden genomen. Zo zijn er globaal ge
sproken stellig onvoldoende uitwijkmogelijkheden naar geschikte en betaal
bare woningen in de middenklasse voor bewoners die met een heffing of 
belasting worden bedreigd. Het is in dit verband inderdaad belangrijk de 
noodzaak van voldoende woningen in deze klasse nog eens te onderstrepen. 
De afgelopenjaren begint zich meer en meer het verschijnsel voor te doen dat 
particuliere ontwikkelingsmaatschappijen, gevormd door combinaties van 
aannemers die tevens de gehele financiering voor hun rekening nemen, zich 
gaan bezighouden met de bouw van volledige stadswijken of zelfs van geheel 
nieuwe steden. Ondanks de sterk oplopende hypotheekrente is er kennelijk 
nog steeds een willige markt voor vrij dure tot dure huizen, hetgeen ertoe 
leidt dat grate categorieen van potentiele belangstellenden met middel
hoge inkomens steeds weer achter het net vissen. Het ligt voor de hand dat 
hier zowel voor de overheid als voor een groot aantal maatschappelijke 
instellingen een belangrijke taak kan zijn weggelegd. In dit verband behoeft 
slechts te worden verwezen naar de ervaring in andere Ianden, waar diverse 
project-ontwikkelingsmaatschappijen annex bouwbedrijven werkzaam zijn 
die op non-profit basis opereren en een zeer nuttige corrigerende werking op 
de bouwmarkt uitoefenen. Het ware te wensen dat op dit terrein in de naaste 
toekomst een krachtige staat in de goede richting zou kunnen worden gegeven. 
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A. VAN DIEN 

Bouwen en wonen: 
een continu misverstand! 
Het begrip continui:teit staat in de wijde wereld van bet wonen voor ononder
broken bouwen van wooneenheden waarin een volk gehuisvest kan worden. 
Indien deze wooneenheden wordt gebouwd met incalculatie van planning en 
organisatie vanaf de werkplaats tot de bouwplaats dan spreekt men van ratio
en/of stromenbouw; indien men een bepaald systeem toepast bouwen met 
voorgefabriceerde elementen e.d. : van industrieel bouwen. 
Naast een aantal identieke eigenschappen, zoals koperen condens- en tocht
strippen, roestvrij stalen aanrecht met dubbele spoelbakken, telefoon, douche 
met mengkraan, schuifwanden van edelhout en daarvan niet te onderscheiden 
zachte en harde plastiek, 3-, 4-, 5- en zelfs 6-verblijfseenheden van een nage
noeg dezelfde maat en verhouding enz., hebben al deze units ook nog met 
elkaar gemeen dat ze keurig en uniform naast elkaar in bet gelid staan. Aldus 
volkomen passend in de orde-, stipt- en netheidcultus, waaraan wij Neder
landers klaarblijkelijk zo'n behoefte hebben. 
Het gebouwde zal niet instorten, het IS gegarandeerd waterdicht. Het voldoet 
aan aile wenken en voorschriften en zal de rooilijn nergens overschrijden. 
Het zal hoogstwaarschijnlijk nog sneller worden afgebouwd dan dergelijke 
bouwsels in veelvoud in recordtempo elders uit de grond gestampt en staat 
in generlei verhouding tot de mogelijkheden noch tot de steeds sterker op
dringende uitdagingen die de technologie ons vrijwel dagelijks aanreikt. 

Triest feit in welvaartsstaat 

In deze litanie van bet perfecte timmeren zien wij hoe ons kleine, broze lage 
maar ook lieve land, zich met grote ijver en technisch kunnen in de 'bouwval' 
van de nabije toekomst timmert, terwijl met de afbraak van de duizenden 
krotten van nu nog maar am per begonnen is. Dat is triest voor een volk waar
van men zegt dat bet zijn Ieven 'thuis' leeft en bovendien bet dubieuze odium 
heeft te behoren tot de weinige welvaartsstaten van onze grotendeels arme 
wereld. Wanhopig worden deze feitelijkheden als men beseft dat aan de woon
wensen en verlangens, de reeds gestelde en nog te verwachten vragen van de 
anonieme of al bekende a.s. bewoners in de huidige 'bouwstroom' zelden een 
antwoord wordt gegeven. 
En dan begint een reeks van misverstanden. 'Men' (dat kunnen bestuurders, 
beleggers, bouwers, technici, economen e.a. zijn) zegt dat massale woning
bouwproduktie-noodzakelijk voor bet wegwerken van de achterstand-

Socialisme en Democratie 1 (1970) januari 27 



slechts mogelijk is door een sterk geïndustrialiseerde aanpak. 'Men' heeft met 
zo'n stelling het grootste gelijk van de wereld en geen van de ijveraars voor een 
beter woonmilieu zal dan ook de noodzaak van een complexe industrialisatie 
in de bouw ontkennen. Wat de verontrusten over ons wonen echter dwars zit, 
dat is het resultaat van deze industrialisatie (en overigens evenzeer van de zgn. 
traditionele bouw), nl. de uniformiteit ervan, de monotonie, de vervelende 
aanblik. 

Deze monotonie-door de prozaïsten onder ons zo lekker verwoord in: de 
reikwijdte van de torenkraan bepaalt ons woonmilieu of bouwen is net één 
grote ontbijtkoek, elke morgen weer een dikke plak-deze enorme op elkaar 
lijkende massa zou niet gecontinueerd moeten worden, maar met gebouwde 
voorbeelden op weg moeten zijn naar een veel breder assortiment, een veel 
groter keuzepakket. 
Hoe nu zou men deze saaie nivellerende toestand kunnen doorbreken: 
-met een breed overlegorgaan aan de top, 
-met infiltratie van onder af, 
-met een ander organisatieschema, 
-met meer geld voor planning, research en creativiteit, 
-met toevoeging van creatieve krachten (die dikwijls met hetzelfde element 

meer variaties in opstelling en indeling kunnen maken. Minister Schut sprak 
in dit verband van de confectie die in staat is ons allen, groot en klein, dik 
en dun, naar maat te bedienen), 

-met een andere ordening van de woningen (hun relatie tot elkaar en tot de 
omgeving, het veel genuanceerder groeperen, het zo situeren, dat de speci
fieke hoedanigheden van het bepaalde gebied, de karakteristieken van stad 
en landschap in het ontwerp zichtbaar worden, dat een boom meedoet in 
een sfeervorming en niet gemakshalve gerooid wordt). 

-en in het algemeen met veel meer aandacht besteden aan de veelheid van 
details, waaraan de bewoner zijn woning herkent en de plek waar hij woont. 

Wereld van morgen, ideologie van gisteren 

In de praktijk zal niet één van de hieraangegeven criteria worden gerealiseerd 
zolang er geen mentaliteitsverandering plaats vindt. Het is duidelijk en al zo 
dikwijls gezegd hoe deze mentaliteit is ontstaan. Het is evenzeer duidelijk dat 
deze mentaliteit van en in het bouwen moet veranderen. 
Mevr. de Boer-d' Ancona heeft het behartenswaardig omschreven: 

'te praten over een maatschappij van morgen, waarin de vrijetijdssfeer belangrijker zal zijn 
dan de arbeidssfeer, waarin de nadruk zalliggen op verbeterde kommunikatie en sociale 
relaties, waarin wij kortom allen als 'gentlemen' zullen leven volgens de futuroloog Kahn, 
is zinloos als wij doorgaan die wereld van morgen te scheppen met vormen die gebaseerd 
zijn op de ideologieën van gisteren'. 

En dan zitten we al midden in misverstand II. 

28 Socialisme en Democratie 1 (1970) januari 



In ruimtelijke-ordeningkringen is men al geruime tijd bezig met de verbetering 
van het woonmilieu. De verbetering van het stedelijk gebied, sanering van 
oude stadswijken e.d. wordt afgewogen. Zou men nu op zo'n oude kern a.h.w. 
een harttransplantatie toepassen dan is het niet denkbeeldig dat de nieuwe hart
klop het gehele omliggende gebied vitaliseert 
Intussen zijn andere chirurgen-veelal onder druk van de omstandigheden, 
woningnood e.d.-bezig met het maken van zgn. lubben waaruit nieuwe wij
ken ontstaan. Deze lubben reiken naar de rond de steden liggende dorpen en 
bepalen dan mede de woonsituatie van zo'n dorp. En nog voor de operatie 
aan de stadskern is beëindigd, zijn de lubben al zo ver gevorderd dat van enige 
relatie tussen de twee organismen nog nauwelijks sprake kan zijn. Zo ontstaan 
dan, zonder dat we het willen, de gescheiden functies van het wonen, werken, 
slapen en daarmee dan ook de scheiding tussen wonen en woonomgeving. 
De planologen hebben hun hoofden vol aan het denken over de woonsituatie 
van morgen, in ons geval het wonen van steeds meer mensen op het kleine 
stukje grond dat Holland heet. Men zoekt naar nieuwe gebieden, men denkt 
aan ondergrondse- en bovengrondse bouw, aan de zee en de hemel als bouw
gebied. 
En al weten we in onze dagen maar al te goed, dat het verkennen van de ruimte 
eenvoudiger blijkt dat het invullen ervan, toch zijn er steeds meer tekenen die 
erop wijzen, dat het maken van woon- en werkgebieden met elkaar bijna over
lappende, snel schakelende technieken tot stand zal komen. 
Voor dit invulproces is het stadium van automatisering al geruime tijd geleden 
bereikt. 

Het continue misverstand 

Terwijl we nog maar amper met geïndustrialiseerde boli\v begonnen zijn, lijkt 
het erop dat niet deze industrialisatie, maar de automatisering daarvan het 
toekomstige stadsbeeld en het resterende landschap zal tekenen. 
Het tekenstift, de komputer, is een uitvinding van mensen. Zal de uitvinder in 
staat zijn, zijn uitvinding in de hand te houden? 
De redactie van dit blad verzocht een artikel te schijven over het onderwerp 
'industriële bouw; bouwexperimenten?' Een vluchtige beschouwing van dit 
'kopje' resulteerde in een ander kopje dat een zelfde onverstand van zaken 
impliceert: bouwen en wonen: een continu misverstand! Wat bedoelt de ge
achte redactie met die puntkomma achter industrieel bouwen, gevolgd door 
bouwexperimenten met een vraagteken? De geachte redactie heeft wellicht 
zijn twijfels getest willen zien aan de op het eerste gezicht redelijke veronder
stelling dat industriële bouw wel eens tot bouwexperimenten zou kunnen 
leiden, ofwel de geachte redactie geeft met de leestekens aan er ook niets 
meer van te begrijpen, vindt niettemin het onderwerp (ook en vooral politiek 
gezien) bijzonder 'in' en stelt derhalve zijn kolommen open voor een aantal 
vooraanstaande personen, zoals het dit keer weer eens heette. Hier is dan het 
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misverstand gecontinueerd en het uitroepteken wil daaraan geen twijfellaten 
bestaan. Dat uitroepteken geeft aan het begrip misverstand nog een andere 
betekenis nl. dat van onverstand in de zin van onvermogen aan de bijzondere 
gecompliceerde structuur van het bouwen ook maar iets ter verduidelijking 
bij te dragen. 

Geen experiment om bet experiment 

De meervoudige vertaling van het woord experiment maakt het bouwen ervan 
niet gemakkelijker. Er wordt nogal eens gesteld: experimenteren met wonin
gen is in feite experimenteren met mensen. Dat is een argumentatie van hen 
die het experiment niet zien, gevaarlijk achten en het daarom niet willen. Er 
is ookeencategoriedie zegt: natuurlijk moeten we experimenteren en intussen 
denkt, alles goed en wel zolang er maar geen experiment uit komt. Dat het 
'experiment' 10 jaren en vaak nog veellanger onderwerp is geweest van een 
diepgaande studie, van rijpingsproces, van eigen visie op en verdere uitbouw 
van verworvenheden en gegevens, is een van de vele miskenningen van het 
creatieve aandeel in het vakmanschap. 
Is men nu werkelijk zo naief te gel oven, dat het onlangs opgeleverde studenten
huis van architect Piet Blom in Drienerlo, Enschede (verplicht bezoek voor 
allen die zich met wonen bezig houden) of diens kasbah voor Hengelo, 
Hertzbergers nieuwste schepping voor het GAK in Apeldoorn, de nu klaar
gekomen kerk van Van Eyck in Den Haag, en de reeds in gebruik genomen 
kerk van Van Stigt in Amsterdam, de woningen van Verhoeven in Hoeve
laken, die van Boon in aanbouw nu, in Apeldoorn, de binnenkort te realiseren 
woningbouw in de sociale sector van architect Klunder van Bekink in Gro
ningen en nog enkele ontwerpen, die stuk voor stuk experimenten genoemd 
kunnen worden, gezien op het algemeen stramien; gelooft men nu werkelijk, 
dat deze scheppingen zijn ontstaan uit de behoefte toch maar eens iets anders 
te brengen, uit zucht naar experimenteren? 
Men weet wel beter en men zou van deze en vele andere hier niet genoemde 
ontwerpen kunnen zeggen, dat ze de vrucht zijn van grote scheppingskracht 
en realiteitszin, van het vermogen tot luisteren en aanvoelen van de klanken 
en de beweging van onze samenleving, van een all round vakmanschap. 

Elke poging tot analyse van de huidige woontoestand heeft actie en reactie tot 
gevolg. In de afgelopen twee jaren heeft de gevestigde orde herhaaldelijk be
toogd dat het aanwijzen van schuldigen aan de woonwoestijn, waarin men 
zich denkt te bevinden, niet ter zake, unfair en zinloos zou zijn. Men had 
eenvoudigweg te maken met een groot woningtekort, de woningnood nood
zaakte tot produktie coute que coute en het daardoor ontstane automatisme 
in denken en handelen te onderbreken met bijv. het minder saai situeren van 
de recht-toe-recht-aan-toestand, zou de kwantiteit kunnen verstoren. Dat is 
een eenzijdige maar wei begrijpelijke reactie, die op haar beurt reactie opwekt. 
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Het gaat niet goed 

Na 25 jaar congresseren, disserteren, analyseren en evalueren van de con
gressen, de dissertaties en de analyses, wint de mening veld dat het met ons 
wonen in optimale zin niet zo goed gaat. 
De Stichting waaraan de schrijver van dit artikel medewerkt formuleerde het 
zo: 

Sinds onheuglijke tijden weerspiegelen onze dorpen en steden de maatschappelijke verhou
dingen en de cultuur van ons volk. Hun silhouet betekent 'thuis'. Dat silhouet is bezig te 
vervagen. Wat is er mis met ons allen. Onze woningen zijn modern, betekent dat, dat we ons 
er thuis voelen? Of aileen maar dat weer kunnen eten en slapen? 
Modern zou moeten betekenen: voldoen aan de wezenlijke behoeften van de mens ... 

En dan volgt een oproep aan hen die zich op enigerlei wijze bij bouwen en 
wonen betrokken voelen, mede te werken aan het realiseren van de zozeer 
gewenste en noodzakelijk geachte alternatieven. Aan deze oproep gaven enige 
duizenden gehoor en mede aan deze respons mogen een aantal kritische 
kanttekeningen worden ontleend. Bouwen voor mensen ( dat is in essen tie de 
zin van architectuur waarover straks meer) kan rood noch rechts, rose noch 
links zijn en toch meent een groot deel van ons volk dat ons land door politici 
is volgebouwd. Is die mening juist? 

Gezien op basis van de gevoerde grondpolitiek, het huur- en subsidiebeleid 
de nog steeds toenemende invloed van de commercie op het to tale bouwpakket 
en het onderlinge gekrakeel van overheids- en semi-overheidsinstellingen en 
particuliere ondernemingen als het gaat om bestemmingen en/ ofuitbreidingen 
van regionale gebieden, waaruit de slagaders van een land worden gevoed, 
dan kan het antwoord duidelijk zijn. 

Politici zetten de huik naar de wind 

Daar komt dan nog bij dat een minister die volgens insiders bij zijn beleid 
duidelijk begrip toont voor de enorme mogelijkheden van de inhoud van het 
be grip van kwaliteit naast kwantiteit, bij de oppositie maar ook bij zijn partij
genoten en leden van de andere regerende partijen als een intelligent en des
kundig vakman te boek staat die echter het politieke nummertje niet kan 
maken. (Dit wil bepaald geen pleitbezorging zijn voor bet kabinetsbeleid.) 
In dat Iicht bezien geeft ook het onlangs gepasseerde voorval toen partij
genoten hun fractievertegenwoordiger vroegen een bouwplan te steunen en 
die medewerking verkregen, terwijl de politicus i.e. terecht van mening was dat 
het voorgelegde plan in niets een bijdrage zou kunnen leveren aan de ook door 
hem voorgestane verbetering van het leefklimaat, aan de mening van het volk 
een wrang accent. 
Deze politicus en met hem vele collega's zetten ongetwijfeld de huik naar de 
wind en die wind staat, mede gelet op de onlangs door de geacbte kemp- en 
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windhanen Schmelzer en Den Uyl op hun partijkongres uitgezette windvanen 
voor 1971 op: zoveel mogelijk woonkwaliteit in het partijprogramma. 
Men volge dat programma met argusogen, echter niet zonder be grip voor hen, 
die in de niet benijdenswaardige positie verkeren van de monteur die de olie 
en de sleutels mist om het vastgelopen materiaal te ontkoppelen en te ont
roesten om zodoende het met turbinekracht aangedreven eenrichtingsverkeer 
in wonen, meer dimensionaal te doen functioneren. 
Welke hulpmiddelen staan deze sleutelaars aan dat niet optimaal funktio
nerend bouwproces dan ten dienste? 
Daar is allereerst de wil van het volk. Een aardige maar nietszeggende frase 
zolang dat volk in feite niets van wonen weet. Het volk, dat nog altijd blij is 
met het dak en vier muren, bet, na een ongehoorde wachttijd, door vadertje 
stad toegewezen, k{m niets van wonen weten, omdat het geen alternatieven, 
geen keuzemogelijkheden geboden zijn, omdat bet van de belangrijkste func
ties van het wonen, dat zijn ook de belangrijkste functies van het I even, weinig 
of niets aan informatie is toegespeeld. 

lnspraak van de bewoner 

Zeker,prof.Pen's markering van de Nederlander en zijn wonen: (eerst sherry, 
dan t.v. en dan ook nog eens wonen), is nog altijd relevant voor bet gros van 
ons allen, maar een kentering, ook op het terrein van meer-over-te-hebben
voor-een-beter-woonmilieu, wordt in onze dagen toch meer manifest. 
Als alle bewegingen start ook deze stroming in een beperkte kring en stroomt 
vandaar naar een wijder gebied. Er zijn niet meer mis te verstane tekenen die 
erop wijzen, dat de relatief zeer kleine maar uitermate efficient opererende 
groep van bewogenen met en verontrusten over ons wonen, aan de zo dikwijls 
besproken en noch zelden gerealiseerde inspraak van de bewoner op zijn 
wonen, een eerste aanzet geeft. Er zijn gevallen bekend waarbij een zeer klein 
groepje politiek gerichte en woonbewuste personen gebruik makend van de 
mogelijkheden die de wet hen daartoe geeft, de besluitvorming i.e. hebben 
kunnen bijsturen naar een meer genuanceerde woonsituatie. Vermeld kan 
worden dat deze kleine bent voor het grootste deel voortkomt uit P.v.d.A.
kringen en de leeftijd ervan rond de 30 schommelt. 
Zij die zich bezig houden met een inhoudelijke waardebepaling van het be grip 
kwaliteit, ervaren, dat 95% van de door de bouwwereld hieromtrent gespro
ken en beschreven stellingen gebaseerd zijn op het in dit stuk genoemde 'hechte 
timmeren'. 

Dat kwaliteit in een veel bredere context moet worden geplaatst, wordt gezien 
als een idealistisch getint, sociaal engagement, een utopie en getypeerd als 
een artistiek cri de coeur, in goed Nederlands, uitwerpsel van een artiest 
waarmee je niet een steen op de andere kunt stapelen. 
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Afschuwelijke, wanhopige en massale woonnood 

Schoolvoorbeeld van dit smalspoordenken vindt men o.m. bij de Vaste 
Commissie voor de V olkshuisvesting in de Tweede Kamer; elke fractie heeft 
daarin zijn deskundige, die geacht wordt de minister bij zijn beleid te kunnen 
adviseren. 
Met de uitzondering, die ook hier weer de regel bevestigt en die zich gelukkig 
steeds meer gaat afvragen wat kwaliteit nog meer zou kunnen betekenen dan 
een goede woning in een redelijke prijsklasse sec, is deze commissie met een 
summum aan ijver nog steeds bezig met bet getal, de kwantiteit. 
Anno domini 1970 beseft men eenvoudigweg niet dat het getal zonder inhoud, 
de z'n 25 jaren lustrum tierende 'woningnood', gevaarlijk op weg is naar een 
even afschuwelijke, wanhopige en massale 'woonnood'. 
Impliceert dit emotioneel geladen betoog nu, dat men niet zou moeten vechten 
vooro.m. 200000 woningen per jaar i.p.v. de nu moeizaam gehaalde 125000. 
V oor al die gortdroge keiharde, maar wezenlijke economisch, technisch en 
juridisch gebonden componenten van waaruit volkshuisvesting wordt op
gebouwd? 

Alvorens op deze vraag nader in te gaan, doet men verstandig even te stop pen 
bij een voor de monorailreizigers bekende halte. Dit dwarsliggertje is gelegen 
aan de premiesector. Daar zij n ± 100 woningen gepland, de woningen hebben 
6 ruime verblijfseenheden en is daarmede 6-punts, d.w.z. helemaal rijp voor de 
maximum bijdrage van de overheid. Het terrein is in de eindfase door de ont
werpers zo verkaveld, dat een grotere dichtheid per ha, dat is meer woningen 
op hetzelfde terrein dan normaliter, zonder verlies van privacy, werd bereikt. 
De woning met alles erop en eraan werd aanbesteed voor ± 30 mille en zal in 
deze sector, in deze gemeente met inachtname van de grondkosten en aile 
andere prijsbepalende factoren kunnen worden verhuurd voor ca. f250 per 
maand. 
Deze zelfde woning nu elders gebouwd en daar weer afhankelijk van de lokale 
situatie kan/50 totflOO per maand verschillen;/50 totflOO meer ofminder 
maandhuur komt tot stand bij een gewijzigde kostenopbouw van de bouw
rijpe grond, de klasse waartoe de gemeente i.e. behoort en is afhankelijk van 
de sector, waarin wordt gebouwd en van de invloed van de commercie op bet 
totale pakket, rentevoet, kapitaalmarkt en verdere zaken door big brother 
belegger in onroerend goed, mede te bepalen. 

Verdichting per hectare 

Van dit tussenstation komt men dan bij de verdichting per ha. 
Wat zijn hierin de uitgangspunten: 
Door meer woningen met inachtname van de gewenste privacy, de centrale 
voorzieningen, de benodigde groenstroken enz. per ha te situeren, komt men 
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tot een lagere prijs van de bouwrijpe grond. Uitdrukkelijk dient hier te worden 
gesteld, zou men kunnen komen tot een ekonomischer vruchtgebruik. Want 
het is in de praktijk uitermate moeilijk dit gewin aan te wenden voor het ge
bouwde en zijn bewoners. 
De autonomie van de gemeente is hier in het geding. Het komt meermalen 
voor, dat verdichting per ha, het resultaat van de ontwerpkracht, inventivi
teit van de ontwerper, niet ten goede komt aan het gebouwde, maar simpelweg 
opgezogen door het altijd naar geld zoekende gemeentelijk apparaat. 
Een voorbeeld hiervan: 
In een gemeente wordt aan een potentiele bouwer een optie verleend op een 
terrein bestemd voor hoogbouw. De gemeente geeft daarbij een uit ervaring 
getrokken richtprijs voor de bouwrijpe grond. In deze richtprijs zijn een 
honderdtal wooneenheden geprojecteerd. Met deze indicaties als richtprijs 
starteenontwerpteam met het vormgeven en invullen van het project. Na een 
langdurige en uiterst zorgvuldige arbeid blijkt men, binnen de geopteerde ha's, 
te komen tot 150 eenheden i.p.v. de aanvankelijk gedachte 100. Indatstadium 
verhoogt de gemeente de grondprijs met niet minder dan 100%. 
Kan dit dan maar zo? Het Ministerie antwoordt desgevraagd, dat men zich 
daar zou kunnen voorstellen, dat de gemeente de grondprijs met 25% ver
hoogt zulks op basis van meer te leveren aansluitingen en de consequenties 
daarvan op het rioleringsnet e.d. Maar, voegt men eraan toe, het is beter in 
een dergelijk geval het ad vies in te winnen van de provinciale diensten. Immers 
de gemeente is autonoom. 
Deze provinciale diensten menen ook dat ca. 25% verhoging reeel is, maar, 
zegt men, de gemeente is autonoom. 
Deze grondprijsverhoging maakt een exploitatie vrijwel onmogelijk. Weg geld, 
weg tijd, weg inspanning. 
Volledigheidshalve dient te worden vermeld, dat dit voorbeeld in de particu
liere sector speelt, maar intussen zijn even zovele voorbeelden bekend in de 
woningwet- en premiesector. Zolang over dit intrigerende aspect van het 
bou wen geen enkele jurisprudentie voorhanden is, zal bij het aanvaarden van 
een opdracht voor meer genuanceerd bouwen, moeten worden aangegeven, 
dat een andere, meer op de huidige en te verwachten wensen van de bewoner 
afgestemde wijze van wonen in de sociale sector, uits1uitend gerealiseerd kan 
worden op een eveneens sociaal gei:mpliceerde grond. 

Functie van de woonomgeving 

Dan ligt er een ander niet minder belangrijk criterium ten grondslag aan die 
zogeheten verdichting per ha. Deze zou weleens kunnen leiden naar de her
structurering van of in elk geval een ander denken over het vormen van een 
gemeenschap. Als men de woning als het dak van het individu kan zien, de 
ruimte waarin hij zich kan terugtrekken, dan krijgt het bij het wonen behoren
de gebied, het plein, de straat, los van het rijverkeer, de functie van decommu-
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nicatie, de ontmoeting, een verwachtingsvol platform. De projecten, waarin 
deze motivatie werd ingebouwd, worden op dit moment geevalueerd in Enge
land, de Scandinavische Ianden en ook hier te Iande o.m. in Emmen. 
Alhoewel nu wel vast staat, dat de ordening van de wijken in de lineaire opvat
ting mede tot het huidige onbehagen heeft geleid, kan nog geenszins worden 
gesteld dat de hier bepleite situering inderdaad antwoord geeft op het scala 
van wensen en verlangens van de bewoners. Het dient dan ook slechts als een 
vorm te worden gezien, niet als de vorm. Er dient een dringend beroep te 
worden gedaan op allen, die op welke wijze dan ook bij het wonen betrokken 
zijn een aantal voorbeelden van hoe-het-ook-zou-kunnen te realiseren. 
Het is onmogelijk gebleken met tekening en maquette, hoe sterk ook gevisua
liseerd, aan de a.s. bewoner duidelijk te maken welke leefwaarden voor het in
dividueel wonen op een collectief patroon, in de maquette zijn opgenomen. 
Slechts van het gebouwde voorbeeld, waarin men het wonen beleven kan, kun
nen producenten en consumenten werkelijk leren. Men zal de zedelijke en 
commerciele moed moeten opbrengen om reeds bij de aanvang te verdiscon
teren dat men van het gebouwde voorbeeld weleens zou kunnen leren hoe-het
niet-moet. 
Verdichting per ha tenslotte kan worden uitgedrukt in cijfers. De bebouwings
dichtheid tot heden gerealiseerd, geeft ca. 30 woningen per ha aan. Er zijn 
ontwerpen voorhanden met 100 woningen per ha. Dat laatste cijfer zit niet in 
een luchtkasteel, is geen utopische visie en staat diametraal tegenover het weg
stapelen van mensen. Het zijn ontwerpen, waarin de ruimten zijn gedacht voor 
activiteiten die wij nog niet kennen, ruimten voor de mens van nu en morgen. 

Een in dit kader passend, nu onophoudelijk gebombardeerd, maar vooralsnog 
niet stuk te krijgen argument, de telkens weer en door vrijwel iedereen volg
zaam nagekauwde stelling, aile van het bekende stramien afwijkende vormen 
zijn duurder, vraagt ook enige kanttekeningen. 
a. Na jarenlang te hebben gehoord dat hoogbouw voor Nederland de enige en 

goedkoopste weg zou zijn, vernemen we nu van deskundige zijde dat zulks 
een niet geheel sluitend uitgangspunt is geweest. De hier besproken grotere 
bebouwingsdichtheid per ha geldt nu als goede tegenhanger voor 'we gaan 
met z'n allen de Iucht in'. 

b. Bij onderzoek van de sporadisch gebouwde voorbeelden van-hoe-het-ook
kan, blijken de kostencijfers niet zoveel hoger dan die van de legio voor
beelden hoe-het-niet-moet. 
Of wij er in zullen slagen begane-grondvoorzieningen en -mogelijkheden 
bijv. ook op 10-hoog te realiseren dat is de uitdaging aan de technologie en 
ons aller inzet. 

Ontbreken creatieve dimensie: verschraling 

Resumerend: ook uit deze as pecten blijkt weer dat het ontbreken van de 
creatieve dimensie aan ons bouwpakket verschralend werkt. 
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Wat is dan wei die creatieve dimensie, zullen onze zakenmensen vragen en wat 
kun je er mee doen? 
Een element in ons bouwen, zou men kunnen antwoorden, dat bij een juiste 
aanpak en inzet evenveel waard is als goud. 
Het is al zo dikwijls gezegd: wij zijn een nijver timmerende natie met een 
enorm arsenaal van technisch kunnen en commercieel vernuft. Op het mo
ment dat we dit machtig potentieel aanwenden v66r de conceptie, de vorm
geving pur sang en er niet meer tegen, zoals nu onophoudelijk is gebeurd dan 
behoeft de volgende generatie zich niet meer te vergapen aan Engelands New 
Town en de prachtige uitbreidingen van Scandinavische steden maar dan kan 
het wellicht zo zijn, dat het silhouet van onze steden en dorpen, nu dikwijls 
onherkenbaar, weer 'thuis' betekent. 
Het bouwen van deze synthese van stedebouw en architectuur kan morgen 
worden begonnen mits de financieel-economische, de juridische, de bouw
technische en aile andere krachten van dit land, in gezamenlijk overleg, hun 
kennis en kracht hiervoor zouden willen aanwenden. 
De eerste resultaten van wat de kretologie noemt, integrate planning met een 
multidisciplinaire werkwijze op een maagdelijk terrein, worden in onze tijd 
zicht- en meetbaar. 
Zij zijn de roadtest van het op weg zijn naar een andere wereld van het wonen. 

Pluriforme architectuur 

Tenslotte, dit is geen pleidooi voor een nieuwe, maar voor een pluriforme 
architectuur. 
Een architectuur, die de keuzemogelijkheden verruimt en gebaseerd is op de 
integratie van architectuur in onze samenleving, d.w.z. architectuur gebruiken 
voor het wonen van gewone mensen en niet aileen voor gegoeden en directeu
ren en voor al die mooie en lelijke openbare en minder openbare gebouwen. 
Een wijze van ordening van woningen, waarin de mens centraal staat. Het 
resultaat hiervan kan o.m. bijdragen tot de zo zeer gewenste doorstroming. 
Ondanks de sterke en gekleurde verhalen over de Nederlander die zo moeilijk 
doorstroomt is daarvan het bewijs niet geleverd en aan hen, die zich met dit, 
al weer een uitermate belangrijk onderdeel van het wonen, bezig houden, kan 
men deze uit de zgn. volksaard verkregen wijsheid, allang niet meer kwijt. 
Zij willen weleens zien wat er gebeurt als de burgers van dit land een keuze
pakket zou worden aangeboden, dat vergelijkbaar zou zijn met het assorti
ment in auto's. Zij geloven dat grotere keuze een gevolg van kwaliteit is en 
van het verlenen van prioriteit aan de bestrijding van het kwaad dat nu nog 
'woningnood' en binnenkort 'woonnood' heet. 
De Nationale Stichting Nieuwe Woonvormen is met de in dit artikel genoemde 
facetten van het bouwen nu anderhalf jaar in de praktijk en op kleine schaal 
aan het werk. In deze harde toetssteen blijkt het mogelijk binnen economische 
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en juridische grenzen een meer genuanceerde wijze van wonen dan tot heden, 
te bouwen. 

Het lijkt de moeite vvaard doelstelling en werkwijze van de Stichting in de 
schaalvergroting op te nemen. 
Op grote schaal moeten bouwteams worden geformeerd, waarin de gespleten 
operatie, het achter elkaar aanhollen van wetenschap en praktische kennis 
wordt omgezet in een open structuur, die sterk pragmatisch, met samen
denkende en samen-werkende disciplines wordt ingevuld. In dit bouwteam 
luistert men naar en leert men van elkaar. Men vindt er de stedebouwkundige 
naast de huisvrouw, de directeur van het grondbedrijf en de ontwerper, de 
socioloog en de bouwer, de belegger en de a.s. bewoner etc. 
Een kleine stuurgroep uit dit breed opgestelde bouwteam verschaft de ele
mentair sociaal-economische gegevens en in de tijd worden de dan nog ont
brekende schakels ingevoegd. Deze methodiek werkt en blijkt zelfs, para
doxaal genoeg, in de ontwerpfase minder tijdrovend te zijn dan de uitwerking 
van de plannen uit de mammoeth-woonautomaat. 
Alle participanten aan een bouwteam worden van te voren uitvoerig geinfor
meerd over aard en inhoud van het onderhavige projekt en hun specifieke taak 
daarin. Men is derhalve van te voren verzekerd van de juiste mentaliteit van 
de deelnemer. 
Bundelen van krachten is goed. Bundelen van goede krachten noodzakelijk. 

In een ander verband is reeds de blauwdruk afgegeven van een breed samen
gesteld raadgevend orgaan voor het wonen, het PAK op maat van het huidige 
en de te verwezenlijken woonbestand. Dit progressief akkoord, dus SER voor 
het wonen, stelt adviezen op voor een bebouwing van onze steden en dorpen, 
afgestemd op het huidige en te verwachten gedragspatroon van de bewoners en 
stuurt deze adviezen in kanalen die naar realisatie leiden. 
Dit overlegorgaan kent in denken en werken slechts een grens, die van de 
grote ruimtelijke ordening-structuur aangegeven in de nota's op de ruimtelijke 
ordening voor het jaar 2000 en zal in direkt contact moe ten staan met organi
saties die zich bezig houden met vestiging van industrie, recreatie, Iucht- en 
watervervuiling enz. 
Met name de raad voor volkshuisvesting krijgt met de multidisciplinaire werk
structuur van dit overlegorgaan een circuit waarop het bijsturen naar een 
meer pluriforme en eigentijdse opdracht zonder frictie kan verlopen. 

Politiek appel 

Men mag aannemen, dat uit een dergelijke raad ook de organisatievorm zal 
groeien die de in dit artikel zo noodzakelijk geachte integratie van architec
tuur in ons maatschappijbeeld zichtbaar maakt. 
Als we morgen werkelijk willen wonen, werken, leven dan zullen vandaag alle 
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mensen met daad- en scheppingskracht (met grote bewogenheid en enthou
siasme ook, zonder welke niets wezenlijk menselijks tot stand komt) gezamen
lijk de hand aan de troffel moeten slaan. 
Een van onze grootste denkers en werkers in architectuur, prof. Aldo vanEyck 
heeft gezegd: wij staan vlak voor het onbewoonbare vooral het psychisch on
bewoonbare. 
Er is veel gedaan voor een bevolking en weinig voor mensen. 
En dat is dan een duidelijk appel, zeker niet in de laatste plaats aan politiek 
bedrijvend Nederland. 
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H. J. BAKKER 

Wonen in een stad 

De eis tot verandering komt niet bij iemand op omdat het hem onmogelijk is de bestaande 
toestand te accepteren, maar omdat het mogelijk is die niet Ianger te accepteren. (Andre 
Gorz: Le socialisme difficile, Ned.vert. onder de titel Het moeilijke socialisme, 1968, p.l09). 

Bij alle zorgen die de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting van Amsterdam 
al aan het ambtelijk hoofd heeft is onlangs het optreden van het 'Woningburo 
De Kraker' bijgekomen. Deze radicale actiegroep beoogt niets minder dan 
het dwarsbomen van de gemeentelijke saneringsplannen. Hun taktiek is een
voudig: een voor de sloop bestemd en ontruimd pand wordt opengebroken 
en opnieuw door een gezin betrokken. De gemeente heeft de onprettige taak 
de illegale bewoners weer op straat te zetten. Kraker-affiches roepen slopers 
op geen woningen af te breken waarin nog mensen willen wonen; men zou 
eerst maar eens bankgebouwen en de nieuwbouw afbreken, vinden de krakers. 
Die bankgebouwen, daar zullen de meeste lezers van dit blad nog wei in kun
nen komen. Maar de nieuwbouw? Een belangrijk kraker-werkterrein is de 
Dapperbuurt in Amsterdam-Oost. De Dapperbuurt is een saneringsbuurt, 
gebouwd in de 19de eeuw. Met overwegend een- en tweekamerwoningen, 
waarvan blijkens een gemeentelijk onderzoek, meer dan de helft bouwvallig is. 
Nee, dan is een centraal verwarmde vierkamerflat in de nieuwbouw toch verre 
te prefereren hoven deze krotten. Vormen die krakers wellicht een roman tisch 
clubje dat zich tegen het nieuwe verzet alleen omdat het nieuw is? Hun ge
peperde woordkeus wekt overigens allerminst associaties met romantische 
behoudzucht. 
Het is dan ook een misvatting. En wie de uitnodiging van de S.&D.-redactie 
aanvaardt om een verhandeling te schrijven over het onderwerp 'W onen in een 
stad' kan voor zijn fatsoen niet anders dan de kraker-uitgangspunten hartgron
dig onderschrijven. Men kan twisten over hun methoden, men kan bezorgd 
doen over hun onverschilligheid t.o.v. wetten en verordeningen (langs parle
mentair-democratische weg tot stand gekomen, nietwaar?). Het zijn allemaal 
bijzaken. De essen tie van hun streven is kerngezond: een stad is om in te 
wonen. 

Wat is een stad? Ik volsta met de opsomming van enige globale kenmerken; 
meer filosofisch geschoolden moeten dan maar een pasklare definitie formu
leren. Een stad heeft een centrumfunctie, zij kenmerkt zich door een opeenho
ping van mensen en gebouwen, en door een veelheid en veelvormigheid van 
activiteiten. Een stad is een ontmoetingsplaats. 
We weten allemaal dat de stedelijke cultuur niet is weg te denken uit onze 
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samenleving, in feite mt geen enkele geavanceerde samenleving. De steden zijn 
de centra van dynamiek, de broedplaatsen van vernieuwing en initiatief. In 
steden is de kans het grootst dat gelijkgezinden elkaar treffen, eerst in vrijblij
vende ontmoetingen (bijv. in een cafe, maar het kan ook op de beurs), ver
volgens meer gei:nstitutionaliseerd (in vergaderzalen, of in clublokalen). 
Zeker, ook op het platteland is dit mogelijk, en voorts hebben radio en televisie 
het communicatieproces ernorm versneld en gei:ntensiveerd. Maar dit doet niets 
af aan het feit dat ontmoetingen in kleine groepen aan het begin staan van 
iedere beweging, organisatie of insteiling. En de totstandkoming van dit 
soort groepjes is aileen op al statistische gronden het eerst mogelijk in een stad. 
Van belang is ook de grotere mate van vrijheid en vrijblijvendheid die de 
stedelijke samenleving kenmerkt, waarin non-conformisten, die noodzakelijke 
plaaggeesten van de maatschappij, nu eenmaal gauwer een plaats vinden dan 
op het platteland. Progressiviteit veronderstelt een stedelijke cultuur ; het is 
niet toevailig dat behoudende lieden gaarne dwepen met rustieke dorpen met 
geruste landmannen, symbool voor een rustgevende status quo. 

Woonomgeving essentieel 

Bovenstaande beschouwing is uitdrukkelijk normatief bedoeld. Ik ben van 
mening dat een stad bovengenoemde kenmerken-waarop allerlei variaties 
en nuanceringen mogelijk zijn-behoort te hebben. Hetgeen impliceert dat ik 
me verzet tegen tendent:Ies die deze functies aantasten, het risico van voor 
conservatief te worden versleten op de koop toe nemend. Het impliceert ook 
dat ik de woonfunctie van een stad essentieel acht. Aileen waar op betrekkelijk 
korte afstand van elkaar een groot aantal mensen permanent verblijft is de 
voorwaarde geschapen voor een veelheid van ontmoetingen, triviaal of ver
heven of gei:nstitutionaliseerd. 
In deze visie komt de nadruk eerder te liggen op de woonomgeving dan op de 
woning als zodanig. Ik durf zover te gaan te steilen dat een krot in een leef
bare omgeving-daarover straks-te prefereren is boven een riante woning 
in een omgeving van slechte kwaliteit. AI was het aileen maar omdat in een 
leefbare omgeving een krot gauwer zal worden verbeterd, terwijl in een onleef
bare omgeving die riante woning sneller tot krot zal vervallen. Zorg dat de 
omgeving in orde is, dan komen de woningen vanzelfwel. Jntussen zitten we 
met krotten in een onleefbare omgeving. 

Aan welke eisen moet een stedelijke woonomgeving voldoen? Het is ailemaal 
erg triviaal en voor-de-hand-liggend. In een stad moetje lucht kunnen inade
men die niet is bezwangerd met koolmonoxyde of zwaveldioxyde (dat geldt 
voor het platteland natuurlijk ook, maar voor de steden moet het er tegen
woordig apart bij worden gezegd, een schandaal eigenlijk). Meer typisch stede
lijk is de eis dater een goed functionerend pakket aan collectieve voorzieningen 
moet zijn, waarbij het be grip 'woonomgeving' dus wat verder reikt dan aileen 
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het landschap of de 'scenery'. Collectieve voorzieningen zijn zowel een voor
waarde voor, als een gevolg van stedelijk Ieven en wonen. 
De opeenhoping van mensen, gebouwen en activiteiten maakt de aanwezigheid 
van waterleiding, riolering en vuilophaaldiensten tot een levensnoodzaak; 
in een stad is de voorwaarde voor een snel en frequent openbaar vervoer aan
wezig, de centrumfunctie van een stad zorgt van oudsher voor de aanwezig
heid van recreatieve, culturele en commerciele trefpunten. Par ken zijn typisch 
stedelijk, hoewelzein menigeplattelandsgemeente niet misstaan, evenals zulke 
kleinigheden als zitbanken, telefooncellen of open bare toiletten (het recht om, 
zonder veel gezoek, op beschaafde wijze zijn/haar behoefte te doen zou, voor 
personen van betderlei kunne, eigenlijk aan de Rechten voor de Mens moeten 
worden toegevoegd). Kortom, aldie dingen die gratis of tegen lage prijs aan 
de open bare weg ter beschikking staan. De gebruikers zijn in de eerste plaats 
de bewoners zelf, maar ook de bezoekers. Bezoekers zijn essentieel voor een 
stad, waar immers de ontmoetingsfunctie zo belangrijk is. Het beleid van het 
Amsterdamse gemeentebestuur jegens de zgn. 'Damslapers', in de zomer van 
1969, getuigde dan ook van een zeer slecht inzicht in deze stedelijke functie. 
Een stad hoort van nature gastvrij te zijn, vreemdelingen moeten er op hun 
gemak kunnen vertoeven. Dit houdt weer in dat men in een stad zijn weg moet 
kunnen vinden, dat straatnaambordjes talrijk en duidelijk moeten zijn, dater 
informatiepunten moeten zijn etc. etc. 
Het intrappen van open deuren, dit alles? Helaas niet. Aan het voorzieningen
peil in de meeste Nederlandse steden ontbreekt veel te veel. Erger is dater eer
der van een achteruitgang dan een vooruitgang sprake is. Het openbaar ver
voer functioneert steeds slechter, de vervuiling neemt toe, de luchtveront
reiniging eveneens, de centra zijn verstopt met automobielen die weer een 
walm van uitlaatgassen produceren, er is te weinig ruimte om te lopen. Met 
name voor jonge kinderen, en dus ook voor hun ouders, is het in de stadscentra 
niet om uit te houden. Ik heb de indruk dat onze stadsbestuurders-onder wie 
vele P.v.d.A.-ers-zich van deze gevaren voldoende bewust zijn. Zeker, de 
voetgangersgebieden in Den Haag zijn een aanwijzing dater iets is gaan dagen, 
maar over het algemeen schijnen de gemeentebesturen meer hell te zien in par
keergarages, wegenaanleg, trottoirversmalling, opoffering van parken (resp. 
het moeilijker bereikbaar maken ervan) en de aantrekking van petro-chemi
sche industrieen. 

Steden: rand groeit, kern rot weg 

Stadsbesturen die oog hebben voor het functioneren van hun stad geven top
prioriteit aan het voorzieningenpakket. En zij trachten alles te weren dat dit 
pakket aantast. Inmiddels krijgt men de indruk dat de afbrekende tendenties 
zo groot zijn geworden dat zij gemeentebesturen over het hoofd zijn gegroeid, 
en dat deze geen overzicht meer hebben over de situatie. Zij zouden er goed 
aan doen eens naar de Verenigde Staten te kijken, waar de 'stedenproblema-
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tiek' tot een nationale aangelegenheid is geworden. De vraagstukken waar
mee de Amerikaanse steden te worstelen hebben zijn heus niet specifiek
Amerikaans; zij zijn het gevolg van het streven naar ind1viduele welvaart dat 
in Europa net zo manifest is. Hooguit kan men zeggen dat de verhoudingen 
tussen de raciale groepen in de V.S. de problemen heeft verscherpt en geweld
dadiger gemaakt, maar zelfs dit laatste is-zie Engeland-niet eens typisch 
Amerikaans. 

Het wordt zo langzamerhand tijd deze 'tendenties' wat nader te omschrijven. 
De uiterlijke verschijningsvorm kan worden samengevat onder het hoofdje 
suburbanisatie, de ontvolking van de stadscentra en de vorming van uitge
strekte woonwijken aan de randen van de steden, resp. de groei van de rand
gemeenten. Het 'dorp' Amstelveen telt nu ruim 66 000 inwoners, meer dan 
'steden' als Deventer, Den Helder of Middelburg. De Bijlmermeer, zuid-ooste
lijk van Amsterdam, moet t.z.t. 100 000 mensen huisvesten. Wie per auto 
of trein een stad nadert, en er sinds een paar jaar niet is geweest, her kent de 
omgeving nauwelijks. Weilanden hebben plaatsgemaakt voor eindeloze rijen 
flats, het platteland is verdwenen zonder dater iets stedelijks voor in de plaats 
is gekomen. En een licht gevoel van onbehagen is moe1lijk te onderdrukken: 
de woonblokken zijn overal gelijk, de skyline lijkt overal dezelfde te zijn ge
worden. Stedelijke agglomeratie~ lijken wel wat op sommige soorten padde
stoelen; terwijl zij aan de rand steeds groeien is de kern bezig te verrotten. 
Suburbanisatie is niet iets van de laatste tijd; de bevolkingsvermindering in de 
Amsterdamse binnenstad is al aan het eind van de vorige eeuw begonnen, de 
aangrenzende wijken bereikten hun maximum tussen de wereldoorlogen en 
vertonen sindsdien een daling. Niettemin lijkt het erop dat na de Tweede We
reldoorlog deze suburbanisatie, zowel in Europa als in de V.S., een soort kri
tische grens heeft overschreden, waardoor 'het probleem van de steden' het 
bewustzijn is binnengedrongen. In Nederland manifesteert dit bewustzijn zich 
vooralsnog aileen in pleidooien voor meer financiele armslag voor de ge
meenten; ik ben er niet van overtuigd dat de huidige stadsbesturen dit geld 
zodanig zullen besteden dat de nood werkelijk wordt gelenigd. 

Tuinsteden 

Er is dus blijkbaar iets aan de hand met de na-oorlogse suburbanisatie. Deze 
heeft vooral vorm gekregen in de zgn. tuinsteden, woonwijken die o.m. worden 
gekenmerkt door een kwistig gestrooi van 'groen' tussen de woonblokken en 
een zekere scheiding van wonen, werken en recreatie. 'Alles sollte fortan durch
griint, durchsonnt, verdiint, entballt, durchliiftet werden', aldus een onver
taalbare Duitse samenvatting van de tuinstad-ideologie. Inderdaad: een ideo
logie. De conceptie van de tuinstad (in Amsterdam voor de oorlog al gereali
seerd in de zgn. tuindorpen in Noord en Watergraafsmeer) is ontstaan als een 
reactie op de sloppen en krottenwijken van de 19de eeuw, in allerijl en zonder 
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veel menselijk gevoel voor het industrieproletariaat uit de grond gestampt. De 
nieuwe wijken zouden niet die haarden van ziekte en armoede mogen worden. 
Een aanvaardbaar uitgangspunt, kan men terecht zeggen. 
In deze beschouwing zal men dan ook geen fel requisitoir aantreffenjegens ar
chitecten die de moderne mens hebben opgezadeld met kille woonblokken 
zonder Ieven en fantasie. Die architecten hebben hun best wei gedaan. In de 
jaren '50, to en de tuinsteden het eerst massaal vorm hebben gekregen, moesten 
zij bovendien opereren in een na-oorlogse samenleving waarin allerlei normen 
en waarden op hun kop waren gezet, er moest in snel tempo een groeiende 
bevolking worden ondergebracht (in de jaren '50 hield de vrees voor overbe
volking de gemoederen aanmerkelijk meer bezig dan nu), zij moesten passen 
en meten op basis van uiterst krappe bouwvoorschriften. 
Trouwens, heel vaak mag het resultaat gezien worden. Een excursie door de 
westelijke tuinsteden van Amsterdam (Slotermeer, Slotervaar.t, Geuzenveld) 
is zeker geen straf; herhaaldelijk stuit men op verrassende vondsten, een ple
zierig gebruik van kleur en een grote variatie van woningtypen. Uit eigen er
varing weet ik dat buitenlandse gas ten hier met name onder de indruk zijn van 
de vele complexen voor bejaarden; eveneens uit eigen ervaring weet ik dat het 
iedaal van vele bejaarden in vooroorlogse stadswijken 'een huisje in Sloter
meer'is. 
En de kwaliteit van de tuinstad-woningen is over 't algemeen behoorlijk; zeker 
niet slechter dan de woningen van tussen de twee wereldoorlogen, en helemMtl 
beter dan wat voor de Eerste Wereldoorlog tot stand kwam. Maar hoe komt 
het dan dat die na-oorlogse woningbouw zo aan kritiek blootstaat? Waarom 
die klachten over monotonie en grauwheid? Het is eigenlijk merkwaardig dat 
de term ':flatneurose' van na de oorlog dateert als men weet dat in de grote 
steden altijd al in flats (zij het onder de naam 'etagewoningen') was gewoond. 
Evenmin zijn trappenhuizen, een ander punt van vee! kritiek, iets van de 
laatste tijd, zeker niet in Amsterdam. 

Onderzoekingen 

Nietternin heeft inzake de volkshuisvesting voornamelijk onbehagen de pu
blieke opinie beheerst. Diverse overheden zijn zich van dit onbehagen goed 
bewust geweest. Op landelijk niveau houdt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek regelmatig onderzoekingen, waarbij ook woonwensen en woonbe
hoeften aan de orde komen. Een aantal gemeentelijke diensten voor volks
huisvesting hebben eigen bureaus voor wetenschappelijke analyse van de 
woningproblematiek in hun gemeenten. Helaas dragen de door deze bureaus 
geproduceerde rapporten doorgaans eerder bij tot de verwarring dan dat ze 
iets verhelderen. En dat is erg verdrietig voor die nijvere sociologen die met 
zoveel energie die onderzoekingen hebben opgezet. En helemaal verdrietig 
voor de toch al precaire financiele positie van die gemeente, als men weet dat 
zulke onderzoekingen en de uitwerking ervan schatten plegen te kosten. 
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Meestal zijn die rapporten het resultaat van enquetes waarbij de respondenten 
wordt gevraagd naar zijn (meestal is het de vrouw des huizes die antwoordt, 
omdat de enqueteur onder werktijd aan de deur pleegt te komen) woonwensen, 
verhuiswensen enjof klachten over de huidige woning. Na enige zeer gecom
pliceerde statistische bewerkingen ter garandering van de representativiteit 
van de steekproef (als bijlage in het rapport opgenomen en als bijlage over
geslagen bij het lezen) volgt dan een serie algemene conclusies in de trant van 
'meer dan de helft van de ondervraagden zei tevreden met de eigen woning te 
zijn' of'een vijfde deel overweegt binnen drie jaar te verhuizen'. Dat is natuur
lijkerginteressantmaar wat moetje er als beleidsman mee doen? Of als archi
tect? Terwijl het met name de architecten zijn die om assistentie van sociolo
gen vragen, omdat ze zelf voelen dat ze in een impasse zitten, omdat ze van 
sociologen verwachten dat die de maatschappelijke werkelijkheid kunnen 
doorgronden ( dat is toch immers hun vak?) en richtlijnen kunnen formuleren 
waarmee zij aan de gang kunnen. 

De jongste illusie waarmee men uit de impasse denkt te kunnen ontsnappen 
heet 'inspraak'. De-toekomstige-bewoners moeten iets te zeggen krijgen 
bij de totstandkoming van hun woning, en dit zal althans een deel van de 
klachten kunnen ondervangen, hoopt men. Nu zie ik die inspraak niet zo. 
Er zijn al zoveel woonbehoeften-enquetes gehouden dat het toch duidelijk zou 
moeten zijn wat de woonconsument eigenlijk wil. Beter, in elk geval eerder 
dan zich te werpen op inspraak-procedures, zoudendiehuisvestingssociologen 
moeten doen waarvoor ze zijn opgeleid: sociologie bedrijven. Een theorie 
opstellen, hypothesen formuleren en operationeel maken, deze toetsen middels 
de geeigende method en en technieken, de aanvankelijk geformuleerde theorie 
aan de hand van de resultaten herformuleren (ofverwerpen, dat is niet erg), 
algemene conclusies trekken en vervolgens in details afdalen. Slechts op deze 
manier kan kennis worden verzameld die een beleid mogelijk maakt. Het be
leid kan zelf ook als uitgangspunt voor een theorie dienen, die dan weer moet 
worden getoetst en op zijn impliciete vooronderstellingen onderzocht. 

Individuele welvaart en collectieve voorzieningen 

Met verschuldigde eerbied voor m'n sociologische vakbroeders en -zusters, 
wier salaris-grondslag ik hierboven aardig heb zitten ondergraven, bied ik 
hieronder enige aanknopingspunten voor zo'n theorie aan. Algemeen uit
gangspunt zou kunnen zijn dat het huidige streven naar individuele welvaart 
(het vergaren van steeds meer consumptiegoederen voor exclusief prive-ge
bruik) niet in overeenstemming is te brengen met een stedelijk samenleven, 
dat immers bestaat bij de gratie van collectieve voorzieningen. Individuele 
gebruiksgoederen wekken immers een zekere 'zelfgenoegzaamheid' in de hand 
zij vragen veel tijd en energie ( onderhoud, afbetaling), zij concurreren met de 
collectieve voorzieningen, rijden deze niet zelden letterlijk in de wielen en 
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scheppen op langere termijn een woon- en samenlevingsvorm waarin typisch 
stedelijke functies niet meer tot hun recht kunnen komen. 
De bestaande onvrede met het wonen en de woningbouw zou dan verklaard 
kunnen worden uit het botsen van onverenigbare grootheden: enerzijds ver
wacht men een stedelijke omgeving met alle gemakken van dien, anderzijds 
is het collectieve gedragspatroon erop gericht deze omgeving in snel tempo te 
deprecieren. Waar de woonomgeving onaantrekkelijk( er) wordt zal men meer 
geneigd zijn zich in de woning terug te trekken, zal men dus grotere, ruimere 
en riantere woningen eisen (bij voorkeur een vrijstaande eensgezinswoning) 
en deze druk op de woningmarkt bemoeilijkt op zijn beurt weer de totstand
koming van een stedelijk samenleven, waarin de woonomgeving van zoveel 
belangis. 
En zo draaien we rond in een serie vicieuze cirkels, waarvan het eind niet te 
overzien is. Wie met dit uitgangspunt aan het werk gaat kan over de bestaande 
woningbehoefte-onderzoekingen en inspraak -pleidooien niet anders dan hoon
lachen. Dieheeftin de gaten dat de ontwikkeling, zoals die nu aan de gang is, 
alleenmaarrampzalig kan zijn. Met de Amerikaanse voorbeelden voor ogen 
is het echtzaak ons serieus af te vragen of het welvaartsstreven, door menige 
P.v.d.A.-ernog als hoogsteideaal beschouwd, niet bezig is onze samenleving 
naar een catastrofe te voeren. 

V erkeer in de stad 

Op geenenkel gebiedis deze ontwikkeling zo duidelijk als bij de particuliere 
personenauto. Sinds de Amsterdamse Bijlmermeer kan men weten dat dit voer
tuig iets methet wonen te maken heeft; de Bijlmermeer nl. is opgezet vanuit de 
conceptievande ruimtelijke scheiding van verkeerssoorten. Dit heeft geresul
teerd in de aanlegvaneen serie 'half-hoge' wegen, die overal kruisingvrij t.o.v. 
fiets-en voetgangerspaden worden aangelegd. Op zich een aardige gedachte, 
maar het heeft wel geleid tot gigantische investeringen voor viaducten en 
onderdoorgangen. Hetheeft ook de architecten gedwongen de woonblokken 
bij de eisen van het wegennet en de parkeergarages aan te passen. De Bijlmer
meer lijkt het eindpunt van de tuinstad-ontwikkeling te zijn. Het wonen is er 
aangepastaan de eisen van het wegverkeer: bermtoerisme als woonvorm. 
Deabsurditeit van dit streven wordt duidelijk bij een nuchtere beschouwing 
vande auto zelf. Het is typisch een voertuig voor individueel gebruik, het geeft 
een suggestie van vrijheid en onafhankelijkheid. In bepaalde gevallen geeft 
een auto ookreelevrijheid en onafhankelijkheid. Dit zal doorgaans het geval 
zijnindunbevolkte gebieden, waar betrekkelijk grote afstanden moeten wor
denafgelegd. Een auto is dus een typisch plattelandsvoertuig. In een stad met 
zijn compactheid,zijnopeenhoping en zijn betrekkelijk korte afstanden gaan 
vele auto's elkaar gauw verdringen en daalt het nut aanmerkelijk. Nu is het 
tragische aan de automobiel dat hij in zijn huidige vorm aileen kan bestaan 
bij de gratie van een stedelijke markt. Aileen op deze markt is hetconsumenten
publiek voldoende talrijkomde betrekkelijk goedkope massa-produktie mo-
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gelijktemaken. Maar ... op deze markt is een auto in de meeste gevailen een 
zinloos, vaak zelfs schadelijk artikel. 
Die schadelijkheid kan ieder die niet ziende blind is zelf waarnemen. Auto's 
verstoppen de stadscentra en maken deze daardoor moeilijk bereikbaar. Zij 
belemmeren de dienstverlening van het openbaar vervoer, van de reinigings
diensten, zij bemoeilijken de toegang tot open bare ontmoetingspunten. Auto's 
rnaken het vertoeven aan de open bare weg in een stad onaantrekkelijk; rijdend 
of stilstaand nemen zij ruirnte in beslag die nuttiger kan worden besteed. In 
hun kielzog voert het autoverkeer een reeks andere schadelijke elementen met 
zich mee: de onveiligheid, het lawaai, de uitlaatgassen, de lelijkheid (bij mijn 
weten is nooit iemand gecharmeerd geweest van een voile parkeerplaats). 
Autoverkeer is een voorwaarde voor het bestaan van olieraffinaderijen, welker 
geneugten iemand uit Hoogvliet of Vlaardingen gaarne zal willen toelichten. 
De brandstof voor auto's wordt aangevoerd via mammoettankers, die af en 
toe lek slaan en dan over een oppervlak van honderden kilometers het zee
rnilieu kunnen vernietigen. 

Dit ligt alles in de sfeer van incidentele ongemakken, die met enige verbods
bepalingen en wat stringentere veiligheidseisen zouden kunnen worden over
wonnen. Maar overal in de ge!ndustrialiseerde samenlevingen is men bezig 
het autoverkeer bewust te Iaten expanderen, haasten de autoriteiten zich om 
aan de behoeften van dit monster te voldoen. Dan worden wegen aangelegd 
ten koste van natuur- en recreatiegebieden (onder het valse voorwendsel dat 
die gebieden daardoor beter bereikbaar worden). Dan tracht men stadscentra 
aan te passen aan de eisen van het autoverkeer : via trottoirversmailing, weg
verbreding, demping van grachten, omhakken van bomen, afbraak van wo
ningen, verdrijving van markten. Het hoeft geen betoog datal dit soort maat
regelen afbreuk doet aan het typisch stedelijke van een stad. Autoverkeer is 
nu eenmaal niet te verzoenen met een urbane samenleving. 
Niettemin klampen de stadsuitbreiders zich nog vast aan de illusie dat althans 
de nieuwbouw aan de eisen van het autoverkeer kan worden aangepast. Met 
als eindresultaat een Bijlmermeer. Waar hierboven al is betoogd dat de parti
culiere personenauto per definitie niet in een stedelijke omgeving thuishoort 
(behoudens uitzonderingen zoals een doktersauto, maar dit is te overzien) 
hoeft het geen verbazing te wekken dater over de na-oorlogse woonwijken zo 
weinig enthousiasme heerst. En dat de Bijlmermeer nooit een woonwijk met 
een eigen karakter zal worden, aile officiele propaganda ten spijt. 
De Amerikaanse stedebouwkundige Victor Gruen ziet in de opkomst van de 
particuliere personenauto de grondoorzaak van de huidige crisis van de steden 
in de V.S. In een rede die hij in 1968 in Hamburg heeftgehouden (en die is ge
gepubliceerd in het blad 'Neue Heimat' van augustus 1968) beschrijft hij hoe 
de opeenhoping van auto's de steden in Amerika onveilig en onleefbaar maak
te en hoe dit gaandeweg leidde tot het ontstaan van 'aangepaste' suburbs. 
Door het toenemende ongerief in de centra ontstond een 'vlucht' naar een 
eigen woning 'in de natuur'. Maar juist deze massale vlucht bracht de aan-
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vankelijk reele belofte om zeep: bet lawaai en de hinder gingen mee naar bui
ten en de natuur maakte plaats voor eentonige wijken die stad noch platteland 
waren. In dit verband een citaat van een andere Amerikaan, de architect Lewis 
Mumford: 'Wie de auto gebruikt om de stad te ontvluchten ontdekt dat hij de 
opstoppingen slechts naar de buitenwijken heeft verplaatst, en dat die nu een 
dubbel zo grote omvang hebben. Als hij zijn bestemming heeft bereikt, een 
afgelegen suburb, merkt hij dat bet platte land dat hij zocht is verdwenen: 
verderop ligt, mogelijk gemaakt door de autoweg, precies zo'n suburb, even 
vervelend als de zijne' (Uit: The Highway and the City, 1958). 

V erzet tegen consumptie-maatschappij 

De beschouwingen van deze twee Amerikanen, die ongetwijfeld tot de kapita
listische establishment in hun eigen land behoren, getuigen van heel wat meer 
visie dan de vertogen van het Amsterdamse gemeentebestuur, dat ons de 
Bijlmermeer als bet summum van vooruitgang wil aanprijzen, terwijl de con
ceptie al was achterhaald v66r de eerste paal was geslagen. Zij getuigen ook 
van meer sociologisch inzicht dan de huisvestings-sociologen, die met hun 
enquetetjes woonbehoeften trachten op te sporen. Dit soort enquetes is daar
om zo gevaarlijk omdat ze geheel binnen het systeem zijn opgezet. De ant
woorden op de enquetevragen zijn dus ook systeemgebonden en kunnen dus 
nooit de oplossing tot de problemen geven. Het systeem zelf deugt niet: het 
onbeperkte streven naar individuele welvaart is onverenigbaar met stedelijke 
woon- en samenlevingsvormen. Wanneer bijv. uit woonbehoefte-onderzoe
kingen blijkt dat de meeste mensen eengezinswoningen prefereren, betekent 
dit niet dater in bet vervolg aileen maar dit woningtype moet worden gebouwd. 
Zo'n onderzoek zou pas eerlijk zijn geweest als ook de wensen m.b.t. de 
woonomgeving waren opgenomen; pas dan zou een vollediger beeld van de 
woonwensen mogelijk zijn geweest. 
Na dit alles wordt het protest van de aan bet begin genoemde 'Krakers' wat 
duidelijker. Zij verzetten zich tegen de huidige sanering omdat zij vrezen dat 
hierdoor niet meer in, doch hooguit rondom de stad kan worden gewoond. 
Dat op de plaats van de af te breken woningen kantoorgebouwen, banken of 
zakenpanden zullen verrijzen, waardoor aan de stad opnieuw een stuk woon
functie zal zijn ontnomen. Wie de aarzeling van het Amsterdamse gemeentebe
stuur kent om de auto-pressiegroepen te weerstaan ontkomt niet aan de in
druk dat deze vrees gerechtvaardigd is. Het gevolg zal zijn dat gezinnen feite
lijk naar de buitenwijken worden verdreven, en daarmee worden ingekapseld 
in het welvaartsstreven: in die wijken ligt het autobezit immers veel meer voor 
de hand; ja, kan men op goede gronden zeggen dat het bij de huidige belabber
de stand van het openbaar vervoer een noodzaak is. In die Kraker-acties zit 
dan ook een stuk verzet tegen de consumptie-maatschappij. Laten wij hopen 
dat dit verzetin omvang enintensiteitzal toenemen. Niet omdat wij dogmatisch 
tegen consumptie zijn, maar omdat het stedelijk wonen en samenleven ons net 
even dierbaarder is. 
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H. Wierenga 

Ruimtelijke ordening en buiten 
won en 
In de tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland heeft de regering 
inzake bet toekomstig urbanisatiepatroon gekozen voor de gebundelde de
concentratie. Het was de keuze voor bet middelste alternatieftussen een abso
lute concentratie en een absolute deconcentratie. Enerzijds dus een afwijzing 
van compacte grote steden omringd door landelijke gebieden met een gering 
aantal weinig levensvatbare dorpen, anderzijds een afwijzing van bet patroon 
van min of meer onvolgroeide steden omringd door gebieden met een groot 
aantal groeiende dorpen, die desondanks toch nimmer een voorzieningen
niveau zullen kunnen bereiken dat vereist wordt in een welvaartsstaat. 
Kennelijk werken er nogal wat krachten tegen dit beleid. In bet jaarverslag 
over 1968 van de Rijks Planologische Dienst wordt geconstateerd, dat o.a. 
uit gegevens van de thans geldende streek- en structuurplannen blijkt, dat ca. 
22 kleine kernen meer dan in de tweede nota was voorzien en overwegend ge
legen buiten de stadsgewesten en stedelijke zones in de randstad, zich snel 
tot forensendorpen ontwikkelen. Meer dan de helft daarvan ligt in de Rand
stad. Uit de sindsdien echter verschenen ontwerp-streekplannen blijkt, dat 
deze ontwikkeling zich ook in de regio voordoet en dat wij hier met een lan
delijk verschijnsel hebben te maken. Dat een gedurende drie jaar op de ge
bundelde deconcentratie gericht beleid niet heeft kunnen voorkomen dat de 
tendens tot deconcentratie zich de Iaatste jaren heeft versterkt, laat staan dat 
die tendens is omgebogen in de richting van bet gekozen planologisch prin
cipe, betekent dat een van de essentialia van bet nationale ruimtelijke beleid 
ernstig wordt ondergraven. 
Minister Schut ziet deze ontwikkeling ook wei, want hij schrijft in de Memorie 
van Toelichting op zijn begroting voor 1970: 'De snelle groei van vele woon
kernen buiten de stadsgewesten en stedelijke zones, die thans geconstateerd 
wordt, is niet met deze beleidsdoeleinden in overeenstemming'. 

Dreigende mislukking voorkomen 

Wat zijn nu de consequenties van deze ontwikkeling voor de dichtbevolkte 
gebieden, met name de Randstad? Het mislukken van de gebundelde decon
centratie heeft tot gevolg, dat: 

I.de open ruimten enfof bufferzones dreigen dicht te groeien; 
Een herhaling-maar dan op grotere schaal-van bet, tegen aile goede be-
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doeling in, dichtgroeien van de Kleine Ring zal iedereen zeker willen voor
komen. Terwijl ieder die de bufferzones kent binnen de stadsgewesten (de 
Centrale Gooise Heide) zowel als tussen de stadsgewesten (het gebied van 
het Naardermeer, Midden-Delfland etc.) wei zal willen toegeven dat het 
aantasten resp. het verloren gaan van deze zones zonder meer als een ernstig 
verlies moet worden beschouwd. 

2.het onmogelijk zal zijn, a/thans economisch minder verantwoord, een goed 
voorzieningenniveau aan te bieden aan de inwoners van deze buiten de stads
gewesten gelegen forensengemeenten; 

3. verkeersstromen zullen toenemen i.p. v. worden beperkt, terwijl die niet kunnen 
worden overgenomen door het openbaar vervoer; 

4.functieverlies van de binnenstad optreedt, door veroudering en een sociaal 
eenzijdige samenste/ling van de bevolking van de centrumgemeenten. 
Het zijn nu eenmaal de tot de middengroepen behorende jongeren, die in 
de eerste plaats deze gebieden verlaten. De cijfers van Amsterdam in dit op
zicht spreken duidelijke taal en geven reden tot zorg. In tien jaar nam het 
aantal hoven de 65-jarigen in onze hoofdstad-uitgedrukt in procenten van 
de totale bevolking-met een derde toe. Nog een ander cijfer: in de laatste 
drie jaar liep dit percentage van 12,8% via 13,2% op naar 13,5% van de 
to tale bevolking. 

Vier redenen, waarom een dreigende mislukking van de gebundelde decon
centratie in de randstad moeten worden voorkomen. 

Op drie plaatsen tegenstoom 

Tegenstoom zal moeten worden gegeven door de regering. 
In de eerste plaats door middel van een goed beleid gericht op verbetering 
van het woonmilieu in de bestaande stadsgewesten en van het woon- en leef
milieu in de centrumgemeenten, vooral d.m.v. sanering en stadsreconstructie. 
Zo langzamerhand zal het wei tot in aile uithoeken van ons land zijn doorge
drongen dat het beleid van het huidige Kabinet met be trekking tot de sanering 
ernstig tekort schiet. Bij stadsreconstructie is het helaas al niet veel beter ge
steld. De budgettaire beperkingen die de regering zichzelf heeft opgelegd, 
lei den ertoe, dat reconstructieplannen die niet in de eerste plaats uit een oog
punt van ruimtelijke ordening urgent zijn bijna niet tot uitvoering kunnen 
komen. Welke funeste consequenties een dergelijk falend beleid heeft voor een 
goede stedelijke samenleving, die immers bestaat bij de gratie van goede col
lectieve voorzieningen, is elders in dit nummer, met name door Drs.H.Bakker, 
reeds op indringende wijze beschreven. Duidelijk is dus, dat een van de oor
zaken van het afwijken van de gebundelde deconcentratie in de dichtbevolkte 
gebieden van ons land gelegen is in een gebrek aan doortastend beleid van de 
rijksoverheid in de bestaande stadsgewesten. 
In de tweede plaats moet tegenstoom worden gegeven tegen de mislukkende 
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gebundelde deconcentratie door een snelle en goede uitbouw van de stadsge
westen, die dus bij infrastructurele werken en woningbouw prioriteit moeten 
hebben. Deze uitbouw dient te passen in het in de tweede nota uiteengezette 
streven naar min of meer langgerekte stedelijke zones, met daartussen een 
centrale open ruimte. Door gebrek aan mankracht ontbreekt het veelal helaas 
aan tijdige en goede planning. 
In de derde p/aats zal de dreigende mislukking van de gebundelde deconcen tra
tie moeten worden tegengegaan door maatregelen in de groene gebieden zelf. 
En wat doet onze Minister van Ruimtelijke Ordening? Hij doet een dringend 
beroep op de gemeenten en de provincies zich bewust te zijn van de draagwijdte 
van de te nemen beslissingen en roept als een profeet op tot een grate zelf
beperking, waar het de kernen buiten de stadsgewesten en stedelijke zones 
betreft. 
Daarmede legt hij wei een erg zware last op de gemeenten, die allen een natuur
lijke drang hebben tot groeien. Waarom geeft de Minister toch geen aanwij
zingen omtrent de inhoud van de streekplannen, die ingaan tegen het uitgangs
punt van de gebundelde deconcentratie van de tweede nota? Ingevolge artikel 
38 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan de Minister namelijk aan het 
provinciaal bestuur, de Rijkplanologische Dienst gehoord, aanwijzingen geven 
omtrent de inhoud van een streekplan. Daarbij kunnen voor zover bovenge
meentelijke belangen dat vorderen, voorschriften worden gegeven omtrent 
de inhoud van aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten dan weer aan gemeente
raden moeten geven over de inhoud van de gemeentelijke bestemmingsplan
nen. Waarom volgt de Minister deze weg niet? Ofzou de heer Schut van mening 
zijn, dat hij van dit ultimum remedium geen gebruik kan maken, omdat hij 
geen been heeft om op te staan vanwege zijn gebrek aan doortastend beleid 
in de stadsgewesten en stedelijke zones? 
To en deze vragen werden gesteld bij de begrotingsbehandeling op 11 november 
1969 in de Tweede Kamer gaf de Minister een eerlijk doch tegelijk een ont
hullend antwoord. Hij zei 'Wanneer er sprake moet zijn van het geven van 
tegendruk aan een ver reikende uitwaaiering, zou ik niet aileen willen bevor
deren, dat er gedifferentieerde woonrnilieus tot stand komen op kortere af
stand van de stad, maar ook, dat de stadswijken zelf aantrekkelijker zijn en als 
concurrent kunnen optreden ten opzichte van de randgemeenten en verder 
gelegen plaatsen. Naarmate dit meer slaagt zullen wij meer motieven hebben 
om zo nodig negatieve beleidinstrumenten, zoals de aanwijzing en het beroep, 
te hanteren'. Het zal niet zo vaak voorkomen dat een Minister van Volkshuis
vesting impliciet toegeeft, dat de woningbouw in onze steden het verliest in de 
concurrentie tegen de eengezinswoning buiten het stadsgewest door een 
ontstellend gebrek aan differentia tie, dat het woon- en leefmilieu in vele stads
wijken zodanig is dat slechts een reactie als normaal is te beschouwen: weg
wezen en wei zo snel mogelijk. Allemaal zaken waarvoor hij de eerst verant
woordelijke Minister is. Voorbeelden van gebrek aan beleid, die er de oor
zaak van zijn dat zijn tweede ik-Minister van Ruimtelijke Ordening-geen 
behoorlijk beleid kan voeren inzake de gebundelde deconcentratie. 
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Aanwijzing 

Indien men pleit voor een actief ruimtelijk ordeningsbeleid gericbt op bet ver
wezenlijken van bet planologiscbe principe van de gebundelde deconcentratie 
d.m.v. een serie maatregelen waaronder bet instrument van de aanwijzingen 
misschien wei de laatste maar tocb een wezenlijke plaats inneemt, dient men 
tenminste de vraag te beantwoorden: 
moet dit instrument als negatief worden beschouwd, dient de hantering dus tot 
het uiterste minimum te worden beperkt en wanneer mag men het gebruiken? 
Het middel van de ministeriele aanwijzing is door de wetgever geenszins be
doeld als een 'strafsanctie', zoals soms wordt beweerd. Het is integendeel een 
normaal instrument, dan ten dienste staat van de Minister om de inzicbten 
van de centrale overbeid te Iaten doorwerken wanneer de lagere overbeid 
deze na overleg niet wenst over te nemen. 
Terecbt kent men grote waarde toe aan inspraak en aan een goed samenspel 
met lagere overbeden en met de samenleving in bet algemeen. Maar het han
teren van dit instrument is met deze gedacbte geenszins in strijd. Beroep van 
iedere belanghebbende tegen een aanwijzing blijft immers mogelijk. 
De vraag is wanneer de machine in werking moet worden gezet teneinde te 
bereiken, dat het beleid van de centrale overheid, dat overigens altijd aan de 
controle van bet Parlement onderworpen blijft, prevaleert. De na inspraak 
van de bevolking tot stand gekomen beslissing van lagere overheden dient te 
prevaleren indien de beslissing alleen of praktisch alleen directe gevolgen heeft 
voor de onder de desbetreffende lagere overbeid ressorterende bevolking, 
zoals bij sanering en stadsconstructie. Maar zodra anderen directe gevolgen 
ondervinden van de desbetreffende beslissingen, zoals bij een beslissing tot 
sterke groei van een plaats in een groene zone, dient de centrale overheid te 
corrigeren. Het algemeen belang vereist dat bet vermeende plaatselijk of 
streekbelang wijkt. 
In dit Iicht is een aanwijzing geen strafsanctie, maar een normaal beleidsin
strument dat niet alleen mag docb ook moet worden gebanteerd als de reali
satie van de in de tweede nota genoemde doelstellingen, die aanvaard zijn 
door bet Parlement, dat vereist. 
Uitgaande van de veronderstelling, dat, zoals hiervoor is uiteengezet, op drie 
fronten tegenstoom moet worden gegeven tegen het mislukken van de gebun
delde deconcentratie, mag men niet stellen dat aanwijzingen de keuzemoge
lijkheden of zelfs de vrijheid van het individu zouden beperken. Een goed be
leid in de centrumgemeenten en in de stadsgewesten zal ieder juist een grote 
mate van keuzevrijheid geven, die nog verboogd wordt door een voorzienin
genniveau dat in de kleinere plaatsen nooit geboden kan worden. 

Ernstige zaak? 

De vraag doet zich voor, of de dreigende mislukking van gebundelde decon-
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centra ties in de regio ook zo'n ernstige zaak is. Sornrnigen beantwoorden deze 
vraag ontkennend. Men stelt dan, dat in de regio een snel groeien van vele 
woonkernen buiten de thans aanwezige of geplande stadsgewesten en stede
lijke zones uit het oogpunt van beschikbare ruimte niet bezwaarlijk is. Men 
zal dan kunnen tegemoet komen aan het verlangen van velen om ver van het 
gewoel in de stedelijke zones te wonen, en op die wijze in de regio een leef
milieu kunnen aanbieden, dat in de dichter bevolkte gebieden niet meer kan 
bestaan, hetgeen dan weer de overloop van de bevolking van west naar oost 
en noord zou bevorderen. 
Wij wijzen deze visie af. Gedeeltelijk om redenen, die reeds zijn genoemd. Een 
gedifferentieerd hoog voorzieningenniveau zal dan niet bereikbaar zijn en het 
groene gebied zal ook daar worden aangetast, maar vooral econornische over
wegingen verzetten zich echter tegen een dergelijke visie. 
Prof.dr.L.H.Klaassen stelt, in het preadvies Agglomeratievorming en groei
politiek, uitgebracht voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, nog 
eens nadrukkelijk, dat bewezen is, dat een stad van een zekere minimum groot
te groeit zonder bijzondere stimulerende maatregelen. Groeipolitiek is een van 
de beste en rnisschien ook wei een van de goedkoopste bijdragen aan een goede 
regionale politiek. Een afwijken van de gebundelde deconcentratie in de regio 
frustreert dan ook een van de voornaamste pijlers van een goede regionale 
politiek en moet daarom aileen al worden voorkomen. De regering schijnt 
hiervan niet overtuigd te zijn. Men komt dan ook in deze gebieden niet verder 
dan een dringend beroep op provincies en gemeenten. 

Buiten wonen 

De Nederlandse burger heeftkennelijk eensterke voorkeur voor het eengezins
huis. Aangezien deze woningen op grotere afstand van de stad gemakkelijker 
en goedkoper zijn te krijgen, ontstaat er een trek vanuit het stadsgewest en de 
stedelijke zones, die het planologische principe van de gebundelde deconcen
tratie tot een moeilijk haalbare kaart maakt. 
Dit buiten wonen wordt in ons land wei eens te veel gei:dealiseerd. De voor
delen van het buiten wonen worden breed uitgemeten, de nadelen over het 
hoofd gezien. 
De voordelen zijn manifest. Het opgroeiende kind kan zich beter ontplooien. 
Ruimte voor spel is voldoende aanwezig. De fantasie-nodig voor een even
wichtige ontplooiing-heeft buiten grotere kansen dan in de stad. De vol
wassenen vinden buiten rust en stilte. Zaken die broodnodig zijn voor velen, 
als tegenwicht tegen de spanningen, die onze materialistische en op carriere 
maken gerichte maatschappij oproept. 
De nadelen van het buiten wonen zijn overigens al even manifest. De vorrning 
van de opgroeiende kinderen gaat moeilijkheden opleveren. Het VHMO ont
breekt geheel of is slechts in een andere plaats dan de woonplaats te volgen. 
Dit vergt veel van het kind en in vele gevallen zelfs te veel, zodat gekozen wordt 
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voor een school type beneden het intellectuele niveau van het kind. De gevol
gen van een dergelijke noodzakelijke beslissing zijn levenslang voelbaar voor 
hetkind. 
Niet te ontkennen valt dat volwassenen door hun betrekkelijke gei'soleerd
heid tninder participeren in het maatschappelijk Ieven, althans tninder kansen 
hebben om deel te nemen aan het culturele Ieven of te communiceren met 
gelijkgezinden, dan de stadsbewoner. De participatie aan het maatschappelijk 
Ieven, in de breedste zin, neemt af met de afstand van woonhuis tot stedelijk 
centrum en niet als een ( omgekeerde) rekenkundige, maar als een ( omgekeerde) 
meetkundige reeks. 
Het afwegen van genoemde voor- en nadelen is een persoonlijke zaak. Een 
objectief oordeel is am per mogelijk en wordt hier dan ook niet gegeven. Twee 
conclusies kunnen toch wei getrokken worden: 
a. buiten stadsgewesten of stedelijke zones wonen, dat is dus op vrij grote af

stand van een centrumgemeente met een hoog voorzieningenniveau, is zeker 
niet 'het einde'. Stellig is dit niet het geval, indien door een goed ruimtelijk 
ordenings- en woningbouwbeleid het leeftnilieu in onze steden wordt ver
hoogd; 

b. de nadelen van het buiten wonen kunnen gemakkelijker worden overbrugd 
door beter gesitueerden-die zich in ieder geval een doch wellicht zelfs twee 
auto's kunnen permitteren, zodat altijd een auto voor het gezin beschik
baar is-dan door lager betaalden. Ook hier blijken dus de beter gesitueer
den beter in staat te zijn een maximaalleeftnilieu voor zich te bemachtigen 
dan de grote massa van ons volk. 

De tweede woning 

De voordelen van het wonen in een stedelijke zone en van het buiten wonen 
zijn natuurlijk het best te combineren indien men beschikt over een tweede 
woning. Het zou onjuist zijn zich te verzetten tegen een ontwikkeling, die reeds 
jaren geleden begonnen is en die bij kan dragen aan een optimale ontplooiing 
en levensvreugde van de mens. Wat ons te doen staat is de bezwaren tegen een 
verdergaande ontwikkeling te tninimaliseren. De taak van het ruimtelijk or
deningsbeleid met betrekking tot de tweede woning is dan ook een regulerende 
met een tweeledig doel. Enerzijds dienen de nadelen van de tweede woning, 
zoals een dreigende landschapsbederving en het aantasten van de belangen 
van de algemene recreatie, te worden tegengegaan, anderzijds dient ruimte te 
worden gecreeerd voor deze vorm van wonen. 
Voor het eerste is nodig, dat niet toegestaan wordt dat tweede woningen ge
situeerd worden in natuurgebieden, dat vestiging van tweede woningen bij 
voorkeur moet geschieden in complexen van enige omvang ( ook hier dus een 
gebundelde deconcentratie) en dat deze complexen goed in het groen gezet 
worden, opdat zij niet reeds van verre dotnineren in het landschap. 
Voor het tweede is nodig, dat bij het opstellen van streek- en bestemtningsplan-
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nen voldoende rekening wordt gehouden met de snel stijgende behoefte aan 
de tweede woning. Met name bij het bepalen van de grootte van kampeerter
reinen zal men moeten beseffen, dat het aantal permanente kampeerders in 
caravan of goed geoutilleerde tent zal toenemen en dat deze vaak minder 
draagkrachtige groep van onze bevolking evenveel behoefte zo niet meer be
hoefte heeft aan een veelvuldig verblijf in onze open ruimten dan de zeer goed 
gesitueerden, die financieel in staat zijn een boerderijtje of landarbeiders
huisje als tweede woning in te rich ten. 
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BOEKBESPREKING 

Problemen van studenten en probleemstudenten, Studium generale, Rotter
dam, Universitaire Pers, Rotterdam, 1969. 

De aarzeling dit smalle boekje van 95 biz. in S.&D. te bespreken kon slechts 
overwonnen worden door de gedachte dat de problemen van de bevoorrechte 
klasse, die studenten nu eenmaal zijn, de problemen zullen worden van die 
jongeren, die tot nu toe nog nietin staat werden gesteld zich zo lang en zo breed 
te vormen. De leeftijdsgroep tussen 15 en 20 jaar omvat ruim een miljoenjon
geren, de studenten onder hen kan men slechts in procenten uitdrukken! Toch 
is het ideaal van de welzijnsrevolutie-en de bittere noodzaak van betere en 
Iangere scholing van de beroepsbevolking om ons welvaartsniveau te kunnen 
handhaven-dat alle adolescenten de kans krijgen op de volle ontplooiing van 
hun talenten en daarmee op betere kansen voor de vorming van hun persoon
lijkheid. De luidruchtige subcultuur der universiteiten en hogescholen is daar
enboven bevoorrecht met uiterst vakbekwame begeleiders en docenten, zodat 
de reeds bevoorrechte jongelieden die kunnen studeren ook nog een betere 
begeleiding kunnen krijgen. Hier geldt wat ook in het economische vlak geldt: 
de rijken worden rijker, de welzijnsrijken worden sneller en beter geholpen in 
de bevordering van hun welzijn. De klassetegenstellingen verschuiven, maar 
er ontwikkelen zich nieuwe klassetegenstellingen, die we ons wei bewust mogen 
zijn. De sociale rechtvaardiging van de grote aandacht die men aan de proble
men van de studenten besteedt ligt in haar toepasbaarheid voor andere groe
pen adolescenten. Het zou daarbij inconsequent zijn het toekomstige intel
Iectuele kader van de maatschappij met hun persoonlijke problemen maar te 
Iaten worstelen; juist door hen te helpen kan men hen bewust maken hoe zij 
later anderen kunnen helpen voor wie zij verantwoordelijkheid gaan dragen. 
Het artikel van dr.Bakker, studentenadviseur van de medische faculteit neemt 
de helft van het boekje in beslag. Het aantal studenten met problemen bedroeg 
40% ( 64 van de 180), waarvan 15 % intrapsychische, 18 % situationele en 7% 
andere problemen hadden. De persoonlijke problemen van eerste-jaarsstu
denten staan in nauw verband met hun studiesucces. Hij signaleert een 'cen
traal complex' dat bestaat uit een enerzijds geplaagd worden door de autori
teit, anderzijds door een overgevoeligheid voor autoriteit waardoor zowel een 
openlijk als een innerlijk conflict kan ontstaan dat zich op vele wijzen uit. Het 
feit dat vaak niemand in het onderwij ssysteem werkelijk verantwoordelijkheid 
draagt-het 'lekke sociale contract' van De Groot-acht hij zeer ongunstig. 
Er worden veel problemen geetaleerd waardoor het wat moeilijk wordt naar 
gestructureerde oplossingen te komen; waarschijnlijk zal een meer uitge
werkte studie de onderdelen beter tot hun recht doen komen, nu maakt het een 
wat gedrongen indruk. In ieder geval wordt uit dit onderzoek wei duidelijk dat 
de studentenproblematiek niet alleen vele facetten heeft maar zeker ook ge
Iaagd is: de individuele problematiek is gebed in een situationele en deze 
beide weer in een veel algemenere socio-culturele problematiek. 
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ProfTrimbos volgt met een beschouwing over de student en de veranderende 
seksualiteit. Hij sluit zich aan bij de opvattingen van Van Ussel dat de zin
geving aan onze seksualiteit heel wat genuanceerder en humaner geworden is. 
Op het 20e jaar heeft 40% van de mannelijke en 33% van de vrouwelijke stu
denten coltus-ervaring. Hij wijst erop dat de veranderingen op dit gebied 
toch ook weer eigen controlemechanismen in het Ieven hebben geroepen: sex 
is aileen toegestaan als er een behoorlijke affectieve gebondenheid bestaat. 
Er is ondanks de seksuele revolutie nog geen stabiel beeld: een ieder moet een 
keuze doen en dat maakt de seks problematisch en daardoor menselijk. 
Dr.Hazewinkel bespreekt de gezagscrisis aan de universiteit; hij ziet twee be
langrijke factoren: mentaliteitsverandering en schaalvergroting. Men gelooft 
niet meer in gezag, voelt zich machteloos tegenover een groot apparaat, ge
isoleerd,zonderstem ... dan gaat men tenslotte schreeuwen ... en het is moei
lijk genuanceerd te schreeuwen ... de eisen krijgen zo als gauw een extrernistisch 
karakter. Hij pleit tenslotte voor het durven veda ten van gefixeerde rolposities 
maar eindigt wat zwakjes met een ad vies elkaar 'the benefit of the doubt' te 
geven. Deze goedbedoelde relativering zou men-venijnig-kunnen ken
schetsen als een voorbeeld van repressieve tolerantie, maar beter zakelijk in
terpreteren als een kennelijk onvermogen om tot maatschappelijke ideolo
gische structurering te komen, waaruit men taak en functie van de universiteit, 
en allen die in de universitaire situatie verkeren, kan afieiden. Ret gebrek aan 
ideologie aan beide kanten is de oorzaak van de drabbige pragmatistische dis
cussie over bestuurlijke zaken. De chaotische toestand waarin we ons nu 
bevinden is mogelijk de voorbode van wat ons te wachten staat als het neolibe
ralistische pragmatisme gaat winnen omdat het zo redelijk lijkt elk goed plan, 
van wie het ook komt, the benefit of the doubt te geven. Zo kregen de fascisten 
destijds hun kans; het relativisme heeft grenzen. 
ProfLadee pleit in zijn voordracht over de psychische problemen en stoor
nissen bij jonge mensen voor een periode van vrijheid in de overgangsfase 
van rniddelbaar naar hoger onderwijs. Hij schetst vervolgens fraai de problema
tiek van de adolescent aan de vele oorzaken die tot een werkstoornis leiden. 
Er zou ... tijd moeten worden gegeven om als student-adolescent op eigen 
wijze te rijpen ... ruimte voor een rijpingstijd zonder directe en meetbare ver
plichtingen. Een goed systeem van begeleiding client opgebouwd te worden. 
Dit laatste geldt voor aile adolescenten: bij goede begeleiding ruimte om te 
kunnen rijpen. Deze problematiek is heel duidelijk bij de studenten, doch wat 
voor hun subcultuur geldt, geldt voor alle jongeren. De aandacht die de medi
sche faculteit te Rotterdam zo terecht besteedt aan de problematiek van haar 
studenten krijgt een grotere en wijdere betekenis als wij de gewonnen inzichten 
ook toepassen op de tienduizenden jongeren die in hun puberteit en adoles
centie terechtkomen op atelier, kantoor en fabriek. 

Dr. J.A.Weijel 
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DRS. J. M. DEN UYL 

PvdA-congres: Terug naar de 
werkelijkheid 
Het congres dat de PvdA in Groningen hield was het rustigste sinds het Am
sterdamse congres in maart 1965. Daartussen beleefde de PvdA zo ongeveer 
alles wat een politieke partij kan doormaken. In de regering, uit de regering, 
verkiezingsnederlagen, conflicten en gedaantewisselingen, Nieuw Links en 
Democratisch Appel, rukken aan de basis en ontploffen aan de top. Er is in 
die vijf jaar in de partij veel veranderd, maar Groningen overziende was het 
toch meer glazen wassen dan stuk gooien. 
Suurhoff, de toenmalige partijvoorzitter, besloot zijn openingsrede in 1965 
als volgt: 'V oor de genera tie, die de PvdA oprichtte, zal in de komende jaren 
het uur van terugtreden aanbreken. Uit haar naam richt ik over dit Congres 
heen een dringend beroep op de jonge generaties om het werk, dat zij begon, 
op nieuwe en moderne wijze voort te zetten. De tijd is er rijp voor.' 
Dat 'terugtreden' is gebeurd. Er is een vrijwel helemaal nieuw bestuur, nieuwe 
reglementen, nieuwe programma's, nieuwe gezichten. 
Wat betekent het politiek? Is de PvdA radicaler, oppositioneler, dogmatischer 
geworden? Of aileen maar frisser, moderner, meer democratisch en opener? 
Het Groningse congres was het eerste dat onder de werking van de nieuwe 
reglementen werd gehouden. Het deed z'n werk lang niet slecht. Het congres
presidium, dat in meerderheid bestaat uit mensen die geen lid van het Partij
bestuur zijn, deed het goed. De sfeer was ontspannen. Meer dan 100 man kon 
aan het woord komen. Er werd bijzonder conscientieus gewerkt; een gecon
centreerde examenklas die zich door geen vraag van z'n stuk liet brengen. 
Maar de problematiek van een vergadering van meer dan 600 afgevaardig
den, die over enkele honderden voorstellen en amendementen besluiten moet 
nemen, is niet opgelost. In de strijd tegen het horloge was er voor belang
rijke vraagstukken te weinig tijd. Het systeem, waarbij op het congres nog 
geheel nieuwe voorstellen aan de orde kunnen worden gesteld, is weinig de
mocratisch (de afdelingen weten van niets) en het is uit een oogpunt van ver
antwoorde besluitvorming ridicuul. Dan gebeuren er ongelukken. Ik houd 
het ervoor, dat het congres niet de bedoeling had de socialisatie van het ver
zekeringswezen uit het verkiezingsprogram van 1967 terug te nemen, maar 
het deed het in feite wel. 
Maar in de hoofdzaken reageerde het congres als een moderne, reele partij. 
De belangrijkste politieke beslissing was die over het voorstel om het optre
den van PvdA-wethouders als lid van het dagelijks bestuur van een gemeente 
te binden aan de uitvoering van een voor de verkiezingen vast te stellen mini
mumprogram. Het congres verwierp dat voorstel na een behoorlijke discus-
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sie met een royale meerderbeid. De gedacbte van bet minimumprogram is 
begrijpelijk en er zijn redelijke argumenten voor te geven maar er zijn ook 
grote praktiscbe bezwaren. De politiek meest saillante punten Iaten zicb niet 
vooraf verkennen. 
Het voorstel op bet congres sprak bovendien uit, dat PvdA-wetbouders 
zouden moeten terugtreden zodra de uitvoering van het minimumprogram 
'tengevolge van de politiek van bovengemeentelijke overbeden onmogelijk 
wordt'. In bepaalde omstandigbeden kan een dergelijke bandelwijze politiek 
verantwoord zijn. Maar als algemene stelregel roept bet merkwaardige con
sequenties op. Niet in de gemeente regeren, zolang je bet in het land niet voor 
bet zeggen bebt? Niet in bet land regeren voor je Europa naar de hand kunt 
zetten? Niet in Europa regeren voor een progressieve wereldregering met me
dewerking uit boger sferen verzekerd is? Nee, het congres wou er terecht 
niet aan. 

De keus voor een door de bevolking gekozen burgemeester reken ik niet tot 
de bar belangrijke beslissingen. Nederland verkeert met zijn benoemde bur
gemeester in een uitzonderingspositie in West-Europa. Dat die positie op de 
belling moet beeft bet congres aangegeven. Maar zonder een uitwerking van 
de reconstructie van bet gemeentelijk bestel, die bij de gekozen burgemeester 
past, dreigt het een principiele uitspraak te blijven die op korte termijn maar 
een beperkte betekenis heeft. 

Naarmate een program meer lange-termijnuitspraken bevat wordt z'n bete
kenis als actieprogram verzwakt, en ik betwijfel of bet congres dat voldoende 
in de gaten beeft gebouden. 'Een inkomensbeleid, dat uitgaat van een recht 
op ink omen voor een ieder'. 'Het uitgangspunt, dat de buwelijkse staat geen 
invloed mag bebben op bet inkomensbelastingbeleid'. Dergelijke uitspraken 
boren eerder in een beginsel- dan in een actieprogram. 

Over het algemeen overheerste in de besluitvorming van bet congres echter 
de praktiscbe zin. Vergeleken met 1965 was bet beeld dat dit congres oplever
de dat van een partij, die radicaler is geworden, vooral jonger, met meer na
druk op maatschappelijke structuurbervormingen. 
Vergeleken met vele tbeorieen en voorstellen die de afgelopen jaren zijn aan
geprezen, demonstreerde dit congres de wil tot concrete vormgeving, het was 
meer gei:nteresseerd in werken dan in getuigen, het toonde meer beboefte om 
bestaande structuren van binnen uit te bervormen dan om ze op te blazen. 

Het ziet er voorlopig naar uit, dat de partij, die bet meest te stellen beeft ge
bad met de botsing van generaties en mentaliteiten ook bet eerst zal kunnen 
profiteren van een ondogmatiscbe vernieuwing. 
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JOHAN VAN MINNEN 

Na 100 dagen Brandt: 
Atmosfeer harder, maar helder 
De eerste honderd dagen Brandt, die we nu hebben bereikt1, zijn zonder 
kleurscheuren verlopen. Sterker, en in tegenstelling tot alle duistere prog
nosis van de zijde van de vijand waarachtig niet alleen, de mini-coalitie 
tussen sociaal-democraten en vrije democraten blijkt hechter en van binnen uit 
minder aanvreetbaar dan het monsterverbond, waarmee sociaal-democraten 
enchristen-democraten zich de voorafgaande drie jaar compromitteerden, hei
den, zij het uiteindelijk gelukkig de SPD niet zo erg dat zij eraan te gronde ging, 
en de CD U net voldoende om de boot verder te missen. 

De wat de zintuigelijke waarneming betreft zo vanzelfsprekend en vlot verlo
pen socialistisch-liberale kabinetsformatie heeft een beetje de indruk gewekt, 
alsof de voorstanders van de grote coalitie uitsluitend onder de CDU Ieven en 
leefden. Het tegendeel moet echter geschiedkundig geboekstaafd blijven. 
Niet alleen, dat voor het eerste samengaan tussen Brandt en Kiesinger eind 
1966 de socialisten de doorslag hebben gegeven, ook voor een tweede uitwisse
lingderwederzijdse belangen op deze ongeproportioneerd brede basis van 95% 
parlementaire aanhang waren de krachten binnen de SPD aanvankelijk nog 
wei zo sterk, dat zij het zondagskind waarop wij allen nu zo trots zijn, in het 
kraambed bijna had den gesmoord. 
Deze vooral uit de hoek van Herbert Wehner en Georg Leber komende ge
boorteinfectie heeft een veel reeler gevaar opgeleverd dan alle andere toen en 
naderhand opgeroepen visioenen. Dat Brandt en Scheel hiertegen uiteindelijk 
immuun zijn gebleken, bewijst hun politieke kaliber. 
Het hangt bovendien samen met hun vertwijfelde vastberadenheid, met elkaar 
in zee te gaan. 
Reeds voor de verkiezingen was de formeel aan het bewind blijvende grote co
ali tie niet alleen volgens goed gebruik in zulke periodes verlamd, ze was feite
lijk uiteengevallen. 

Regeringsformatie 

Het ginger Brandt en Scheel nu alleen nog maar om al was het slechts een stem 
overwicht te behalen. Wie de socialistische voorzitter bier van ontrouw aan 
zijn vroeger credo van de 'noodzakelijke sterke meerderheid' en van verraad 
aan het door hem bezongen 'succes van de grote coalitie' zou willen betich
ten, die mag dan bedenken dat het gevaarlijke idee-fixe van die 'noodzake-
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lijke sterke meerderheid' juist is ontmaskerd in Ianden met een zo sterke 
democratie als waarnaar West-Duitsland zich zo graag richt (Wilson!) en dat 
het 'verraad' een fase eerder werd gepleegd.2 Voor Brandt, op het goede pad 
weergekeerd en voor Scheel, stevig in zijn schoenen, was het opgelegd pan
doer. En aan Kiesinger ging bet, in de weken voor de verkiezingen en nog in 
de nacht daarna, allemaal voorbij. 
Intussen is het realiseren van het vaste voornemen een kwestie geweest van de 
juiste timing. Precies afgebakend: het kabinet Brandt-Scheel is op de zondag
avond van de verkiezingen, 28 september 1969, tussen 8 en 10 uur tot stand ge
komen. 
Alleen de eerste paar uur na het sluiten van de stem bus leek het er even op, alsof 
alles tevergeefs was geweest. Dat een tussen 1966 en 1969 tot vruchteloosheid 
gedoemde liberate oppositie niet plotseling fruit zou gaan afwerpen, viel op 
zichzelfbehalve voor de tegen beter weten in redenerende liberate partijleiding, 
te verwachten. Dat de FDP echter, na zelf het dode boutte hebben verwijderd, 
door het vandalisme van het electoraat nu ook bijna van het levende geheel was 
beroofd, betekende een slag waarbij nu eens niet alleen de officiele demoscopen 
het falen van hun voorspellingen voor de voeten mocht worden geworpen. 
Bovendien was het in die eerste uren van het tellen nog lang niet zeker, of de 
NPD wel werkelijk buiten de Bondsdag zou kunnen worden gehouden. 
Even na acht uur duidde alles er echter op, dat bet zo zou uitkomen als bet ook 
is geworden. Weliswaar bleken de computers nauwelijks bij machte de voor de 
bondsrepubliek plotseling optredende ongekend subtiele situatie adequaat te 
begeleiden, maar zich z6 vergissen als de opiniepeilers voorafkonden deze ma
chinerien (tenslotte 'made in Germany') toch ook niet. En bet ging dus, toen 
Brandt zich met zijn makkers omstreeks die tijd in bet barakkenhoofdkwartier 
van de SPD in conclaafbegaf, om de vraag ofhij, die erop had gemikt de CDU 
als grootste partij voorbij te streven, nu in de loop van de avond weer tevoor
schijn zou komen teneinde, gelijk vier jaar tevoren tegenover Erhard, in een 
reprise tegenover Kiesinger zijn falen bekend te maken, dan wel of men het 
zou aandurven de sociaal-democratie in West-Duitsland eindelijk die kans te 
geven, die zij dus al eenmaal eerder had verzuimd en waarvan de terugkeer 
nog eens uiterst problematisch moest schijnen. 
De stemming in de bondsdag, waarbij uiteindelijk drie weken later pas over 
Brandts aanstelling tot kanselier kon worden beslist, was bijna een anti-climax. 
Niemand verwachtte nog, dat hierbij iets verkeerd kon gaan-er ging ook niets 
verkeerd. De fut om te ondermijnen was er op dat ogenblik bij de CDU trou
wens ook eventjes helemaal uit. De kater liet zich gelden. 

Grote rol van Heinemann 

Niet verwaarloosd, zij het dat de politieke invloed ervan constitutioneel-zorg
vuldig is gebagatelliseerd, mag intussen de rol worden van de man, die in we
zenlijke mate tot deze doorbraak bijdroeg, nadat hij een half jaar voor Brandt, 
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de eerste bres in het kleinburgerbastion der Duitse traditie had geslagen. Het 
gebaar van Gustav Heinemann om openlijk aan te kondigen dat hij op grond 
van de hem verstrekte informaties had besloten de bondsdag Brandt als 
regeringsleider voor te stellen, heeft de snelheid van deze forma tie mede be
paald. 
Heinemann heeft, niet slechts door Willy Brandt in diens retraite in de Eifel op 
te zoeken, hem te omhelzen en 'oh, Willy' te fluisteren, maar vooral door in 
plaats van de Ieider van de grootste partij een kandidaat van zijn eigen keuze 
voor te stellen, zich de eeuwige toorn van de CDU op de hals gehaald. Men 
moet er niet aan den ken, wat hier nog had kunnen zijn bedorven, indien in de 
villa van Heinemann een Lubke of een Schroder onder deze omstandigheden 
had den gehuisd! Het doe I heiligt het gebruik van alle grondwettelijke middelen 
en de voordeelregel mocht ook wei eens ten bate van links worden toegepast. 
Het ging tenslotte om het uitdrijven van de boze, om het eindelijk bewoonbaar 
maken van de Westduitse bondsrepubliek, om (het zijn Heinemanns eigen 
woorden) het voltooien van de machtswisseling, die zich in maart met zijn ver
kiezing had aangekondigd. 

En zo is dandeze bondsregering, waarvan als voornaamste kenmerk moetwor
den genoemd dat zij beter is dan de kiezers verdienden3, op 'linkskoers' ge
gaan. Dat het twintigste jaar van de bondsrepubliek meer dan Brandt zelftact
vol wil toegeven en meer ook dan het een revolutionaire geest vermag te beha
gen, toch het jaar van de wisseling in de macht en niet I outer dat van de aflos
sing van de wacht is geworden, zal men misschien nog eens beseffen, indien de
ze macht ooit nog eens weerkeert bij hen, die er voor het eerst in de geschiedenis 
afstand van moesten doen. 
Een CDU, die niet schroomde te trachten de verkiezing van de eerste socialis
tische president Heinemann in maart 1969 met behulp der neo-nazi's te verhin
deren, een CD U die het in okto ber 1969 openlijk betreurde zich zozeer tegen de 
NPD als concurrent te hebben afgezet dat ze nu deze bondgenootschappelijke 
steun voor een minderheidsregering moest ontberen-zo'n CDU zal een Bar
tholomeusnacht organiseren zodra ze terugkomt. En ze zal zich dan bovendien 
nog meedogenlozer dan tevoren inkapselen tegen een hernieuwd verlies van de 
macht en de waardigheid, die zij twintigjaar achtereen synoniem stelde met de 
bondsrepubliek als zodanig. 
Dit schrikbeeld is echter voorlopig nog ver van elke werkelijkheid. De door de 
Oostduitse wensdromers in circulatie gebrachte kolonelsplannen staan uit
sluitend representatief voor een kolonelsmentaliteit, niet in de geringste mate 
voor een kolonelspotentie. En Brandt kan rustig de nu begonnen regeringspe
riode op vijftienjaar calculeren, wat bovendien nog minder ambitieus is dan de 
twee door de CDU beheerste afgelopen decennia. 

Dat Brandt zich daarbij mede baseert op de betrouwbaarheid van de FDP, be
duidt dus een aanzienlijk minder groot risico, dan de reputatie wilde. Scheels 
partij is, juist doordat zij net hoven de loongrens moet zien rond te komen, als 
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partner minder kwetsbaar dan in de peri ode-Mende, to en zij zich fratsen meen
de te kunnen veroorloven. 
Ter compensatie van het oude-vetverlies beleeft de FDP bovendien een kleine, 
doch gestage aanwas van kandidaat-leden uit de 'intellectuele hoek', die zich 
mel den onder de ongeschreven voorwaarde dit uitsluitend te doen om de huidi
ge regeringsformule (links uit een stuk maar niet uit een partij opgebouwd) 
mogelijk te doen blijven. Het is een kwalitatieve versterking, die overigens in 
geen verhouding staat tot de kwantitatieve groei welke tegelijkertijd de SPD 
doormaakt. Bijna veertigduizend nieuwe leden hebben de sociaal-democraten 
over 1969 ook in dit opzicht de belangrijkste expansie na de oorlog bezorgd en 
met tegen de 750.000 leden te1t de SPD dubbel zoveel aanhang als CDU en 
FDPtezamen. 

Buitenlands beleid 

Onze waardering voor het kabinet Brandt-Scheel moet intussen worden onder
scheiden in vreugde over wat binnenlands kon gelukken, namelijk de formatie 
als bewijs voor de politieke rijpheid van aile betrokkenen, en in spanning over 
wat er vooral buitenslands uit zal voortvloeien. Niet aileen, dat wij ons op dit 
buitenlandse aspect rich ten omdat wij zelf dit buitenland nu eenmaal zijn, ook 
de nieuwe regering heeft haar eigen dadendrang in eerste aanleg op het buiten 
de bondsrepubliek liggende terrein geconcentreerd. 

Zo is Willy Brandt de eerste regeringschef van de bondsrepubliek geworden, 
die het bestaan van twee staten op Duitse bodem uitsprak en die voor de DDR 
de pseudoniemen losliet waarin zijn voorgangers plachten te spreken over een 
land, waarvan de erkenning thans een kwestie van tijd en methodiek, niet !an
ger van tahoe is. Zo ondertekende deze bondsregering 28 november het non
proliferatieakkoord en zo overvleugelde deze regeringsleider tijdens de Haagse 
topconferentie van 1 en 2 december 1969 de traditionele Franse en Nederland
seacteurs. 
Totdat Brandt en Scheel in oktober losbarstten, theoretiseerde men voomame
lijk over de vraag, in hoeverre de dooi in het oosten aan het Russisch-Chinese 
conflict te danken was, en Kiesingers klassieke tirades tegen 'Rood-China en 
het Gele Gevaar' in de verkiezingscampagne duidden op een soortgelijk eenspo
rig denken. Nu wordt dan Willy Brandt als katalysator erkend. Tegelijktijdige 
onderhandelingen met Moskou, Warschau en Oost-Berlijn (Praag en Buda
pest hierbij zijn nog slechts kwesties van agenda's) Iaten weinig meer over van 
het diepgewortelde wantrouwen in Oost-Europa jegens onverschillig welke 
bondsregering dan ook. 
Consequenter dan enige voorganger werkt Brandt bovendien met het beginsel 
der communicerende vaten tussen een Westduitse 'ost-politik' en een West
duitse 'west-politik'. Hij is de laatste om Bonns invloed naar een van beide rich
tingen te overschatten. Maar hij is de eerste om het onderschatten van demo
gelijkheden waarin Bonn tot nu toe uitblonk, te doorbreken. 
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De gevaren voor dit bondskabinet lopen echter langs de ventweg mee. Bij de 
traditionele onheilsprofeten, die al bij voorbaat 'landverraad' schreeuwen zo
dra iemand aanstalten maakt de realiteit van het bestaan van twee Duitse sta
ten te erkennen, voegt zich een geheel nieuwe groep critici, die het koppel 
Brandt-Scheel voor de voeten werpt zich al te zeer in takteren te verliezen. 
Men vindt deze critici natuurlijk in diametraal tegenover de CDU staande 
hoek en Walter Ulbrichts harde taal, dat ook deze bondsregering eerst nog 
blijk moet geven er niet Ianger Heimweh naar het Heilige Roomse Rijk op nate 
houden, schijnt hen die Brandt en Scheel verwijtend vragen waarom zij nu uit
gerekend voor de allerlaatste consequentie nog terugdeinzen, in het gelijk te 
stellen. En wanneer dit bondskabinet uiteindelijk als een eiland vol onbegre
pen goede bedoelingen van elke vaste aanhang gei'soleerd zou komen te staan, 
dan is het veri oren, welke variant het ook nog speelt. 
Nu kan men, met name wat de 'ost-politik' betreft, zeggen dater wereldpolitiek 
zal worden gemaakt indien het slaagt, doch dat er nog geen wereldramp ont
staat wanneer het mislukt. En een voortijdige val van dit links-liberale bonds
kabinet zou bovendien de Westduitse parlementaire democratie op zich even
min aan het schudden behoeven te brengen als de komst van dit kabinet een 
aardbeving veroorzaakte. Het stelsel is steviger gebleken dan menigeen vrees
de en zo langzamerhand wei tegen een stootje hestand. 

SPD heeft voorsprong 

De 'democratische Machtsergreifung', zoals we die van Brandt en Scheel bele
ven, verdient echter natuurlijk niet zo snel weer te worden gefrustreerd. Ze zal 
dat trouwens ook niet zo gemakkelijk. De socialisten hebben de CDU van een 
stuk erfpacht beroofd. 
De atmosfeer is harder geworden, doch tegelijkertijd helderder, en vooral dit 
kweekt weerstand. 
Tegenover Brandts verbetenheid, voortvloeiende uit een gevoel van steeds 
groeiende sterkte, en tegenover Scheets wetenschap, met de rug tegen de muur 
te moe ten vechten, staateen ontredderde CDU. In de hoek, waarvandaan de be
dreigingen voor deze progressieve coalitie tenslotte het meest concreet moeten 
komen, tracht men zich nog te herorienteren. De CDU zette met haar slogan 
'Auf den Kanzler kommt es an' alles op die ene kaart Kiesinger- en verloor. 
De SPD kan nu echter, om te beginnen reeds bij de ditjaar te houden vijfver
kiezingen in de deelstaten, volledig de waarde uitbuiten, de kanselier be
noemd te hebben gekregen. De meest kritieke datum voor het kabinet kan 
wei eens de 14e juni zijn, wanneer de verkiezingen voor de landsdag in de 
16-miljoen deelstaat Nordrhein-Westfalen worden gehouden. Indien de 
FDP, die daar met de sociaal-democraten een op zich succesvolle politiek 
voert, nu tocb niet de 5% behaalt, komt ook in Bonn alles op losse schroeven 
te staan. 
Het is nu echter al zo, dat Brandt grootste angst-voortijdig door de CDU 
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geprovoceerde nieuwe verkiezingen, waarbij dan die CDU wei eens het haar 
nog voor de absolute meerderheid ontbrekende laatste restje zou kunnen 
binnenhalen-is omgeslagen in de optimistische horizon, dat de 'swing' de 
socialisten dan juist een grotere voorsprong zou opleveren. Duitsers houden 
enige tijd een voorkeur voor de winnende partij! 
Kortom, Willy Brandt komt elke dag dat hij het Ianger volhoudt, sterker te 
staan. 'Und der Himmel sieht tatenlos zu', zette de karikaturist van Die Zeit ho
ven zijn prentje, waarop Brandt voorbijmarcheert, terwijl Kiesinger, Strauss 
en Barzel in een politiek nachtgebed tevergeefs weer christelijke tijden afsme
ken. 
Bonn,januari 1970 

I. Willy Brandt is dinsdag21 oktober 1969 met 251 tegen 235 stemmen bij 5 onthoudingen en 
4 ongeldige stemmen door de Zesde Bondsdag tot Westduits bondkanselier gekozen. 

2.Kort voordat CDU en SPD toentertijd hun akkoord beklonken, bood Brandt enkele Bon
ner journalisten aan zijn vinger aan de risico's van devuurproefbloot te stellen, dat dit niet 
zou gebeuren. In een interview met de A VRO-televisie antwoordde hij terzelfdertijd op de 
vraag, of de verzetsstrijder Willy Brandt zich een samen optrekken met de collaborateur 
Kurt-Georg Kiesinger kon voorstellen, dat deze situatiezich niet zou voordoen. 

3.Een citaat, dat ten onrechte aan Brandtskanselarijminister Horst Ehmke wordt toegeschre
ven- het auteursrecht berust, een week voordat Ehmke zich in gelijke zin tegenover jour
nalisten uitte, bij de A VRO-radio. 
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DRS. G. M. NEDERHORST 

Kanttekeningen bij bet regionale 
beleid* 
Het regionale beleid gaat in toenemende mate een wezenlijk onderdeel uitma
ken van het totale beleid van het Ministerie van Economische Zaken. Konden 
in de vijftiger jaren de Ministers van Economische Zaken de regionale proble
matiek nog als een van de vele onderwerpen van ministeriele zorg beschouwen, 
waar men weinig omkijken naar had, dan is heden de situatie wei totaal 
anders. Naast conjunctuurbeheersing en het prijsbeleid is het regionale beleid 
de toetssteen waarnaar het beleid van de Minister van Economische Zaken be
oordeeld wordt. 
Belangrijk punt daarbij is, dat de regionale politiek niet Ianger beschouwd kan 
worden als een zuiver economische aangelegenheid. De eisen, die de ruimtelij
ke ordening stelt dienen eveneens in het regionale beleid te worden betrokken. 
Daarnaast heeft mente maken met de problemen, die de regionale ontwikke
ling op sociaal terrein oproept, de eisen, die gesteld worden aan de voorzienin
gen op onderwijsgebied, de culturele zorg en niet in het laatst de infrastructuur, 
d.w.z. de verkeersverbindingen en alles wat daarmee samenhangt. In het regio
n ale beleid zoals het tot nog toe gevoerd wordt, is van deze samenhang weinig 
te bespeuren. 
Het is op zich zelf symptomatisch, dat de laatste nota inzake het regionale be
leid, alleen de handtekening had van de Minister van Economische Zaken en 
de Minister van Sociale Zaken en dat aan deze nota de handtekening van de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen, de Minister van Verkeer en Water
staat, en de handtekening van de Minister van V olkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, ontbrak. Deze laatste bewindsman wekt de indruk zich niet vol
doende bewust te zijn van de betekenis, die de ruimtelijke ordening voor het 
economisch spreidingsbeleid heeft, gezien ook het feit, dat hij bij de behande
Iing van de Zeehavennota in de Tweede Kamer schitterde door afwezigheid. 

A.Coordinatie van bet beleid 

Zo wordt het regionale beleid in Nederland nog steeds gekenmerkt door een 
eenzijdig gerichte, economische en amateuristisch aandoende incidentele aan
pak. Daarbij worden maar al te vaak eisen van welzijn ondergeschikt gemaakt 
aan economische en industriele belangen. Coordinatie is in het beleid dan ook 
moeilijk te ontdekken. Het beleid is, zoals gezegd verdeeld over op zijn minst 
zeven departementen te weten Economische Zaken, Sociale Zaken en V olks
gezondheid, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Weten-
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schappen, Cultuur, Recreatie en Maatscbappelijk Werk, Verkeer en Water
staat en in ander verband (bestuurlijke vraagstukken) beeft ook het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken er bemoeienis mee. 
Een goede coordinatie van het beleid wordt dan ook pijnlijk gernist. Wel houdt 
zich een indrukwekkend aantal ambtelijke comrnissies hiermede bezig. Voor 
de coordinatie van het economiscbe beleid met het onderwijsbeleid vindt er 
jaarlijks overleg plaats tussen Econorniscbe Zaken en het Ministerie van On
derwijs en Wetenschappen. Dit overleg beperkt zicb tot bet tecbniscb beroeps
onderwijs. 
Voor de coordinatie van bet economische beleid en bet beleid op sociaal-cul
tureel en sociaal-hygienisch gebied is een Interdepartementale Commissie 
voor de Stimuleringsgebieden (ICS) werkzaam terwijl daarnaast de coordina
tie en de integratie op bet terrein van de openlucbtrecreatie en bet toerisme 
plaats vindt door de Interdepartementale Coordinatiecommissie voor de 
openluchtrecreatie en het Toerisme, in het departementale jargon bekend 
onder de indrukwekkende naam van IN CO RET. 
Over de ambtelijke contacten tussen Economische Zaken en respectievelijk het 
Ministerie van Sociale Zaken, Verkeer en Waterstaat en Landbouw werden er 
in de jongste regeringsnota geen nadere mededelingen verstrekt. Dit contact 
komt tot stand in de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en de Raad voor Eco
nomiscbe aangelegenheden van de Raad van Ministers, maar nergens ligt vast 
waar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de coordinatie van het beleid 
ligt. Formeel bij de minister-president, maar de praktijk is dat de veelbeid van 
organ en en comrnissies die even zoveel koninkrijkjes op zicb zelf zijn, een vol
komen onoverzicbtelijk geheel vormen, waarin een duidelijke lijn zeer moeilijk 
valt te bespeuren. Vooralsnog blijft de indruk bestaan, dat het regionale beleid 
boofdzakelijk een industriele aangelegenheid is waaraan de eisen van ruimte
lijke ordening en de sociale omstandigbeden zicb maar dienen aan te passen. 

B.Het economiscbe regionale beleid 

Keren wij terug tot bet economische regionale beleid. Doel daarvan is de eco
nornische versterking van structureel zwakke gebieden. Globaal genom en kan 
men zeggen dat een gebied als structureel zwak wordt bescbouwd, wanneer er 
te geringe of te weinig gevarieerde arbeidsmogelijkheden zijn. Daarbij dient 
men onderscbeid te maken tussen: 
a. stimuleringsgebieden 
b. herstructureringsgebieden. 
Stimuleringsgebieden zijn gebieden met een in hoofdzaak agrarische structuur, 
waar de industrie slechts zwak ontwikkeld is en waar het nodig is door het aan
bieden van aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden de industrievestiging te sti
rnu1eren waarbij vooral de uitstoting uit de Iandbouw in aanmerking genom en 
moet worden. Het Noorden van hetland is een dergelijk stimuleringsgebied. 
Een herstructureringsgebied vertoont geheel andere kenmerken. Deze gebie-
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den hebben reeds een industriele ontwikkeling achter de rug. Zij hebben een 
industrieel klimaat maar kampen met de moeilijkheid, dat de industrie waarop 
de welvaart berustte in een structurele crisis verkeert. Daardoor moeten de on
dernemingen gaan rationaliseren, zij moeten andere produktieprocedes toe
passen, andere produkten dan tot nog toe gaan fabriceren, terwijl er daarnaast 
behoefte is aan nieuwe geheel anderssoortige industrieen. Typische voorbeel
den treft men aan in de mijnstreek en in Twente, alhoewel deze laatste regio 
door de Minister niet als herstructureringsgebied erkend wordt. Naast de sti
muleringsgebieden zijn ook de herstructureringsgebieden in het regionale be
leid betrokken. 

C.Het sectorbeleid 

De problematiek van de herstructureringsgebieden maakt duidelijk, dat het 
regionale beleid zeer vele raakvlakken heeft met het sectorbeleid, waaronder 
wij verstaan het beleid per sector van industriele bedrijvigheid. Eigenlijk dient 
het sectorbeleid ingevoegd te worden in het regionale beleid. Dat is tot op he
den echter niet het geval. Ret sectorbeleid is nog maar zwak in Nederland ont
wikkeld. Ret beperkt zich in hoofdzaak tot het verstrekken van subsidies aan 
ondernemersgroepen, die bereid zijn een structuuronderzoek naar een be
drijfstak te doen instellen. Opdrachtgevers voor dit soort onderzoeken zijn de 
organisaties van fabrikanten. Zij zijn het die het initiatieftot het instellen van 
een onderzoek moeten nemen. Ret Ministerie maakt door het verstrekken van 
een subsidie het onderzoek mogelijk maar heeft voor het overige geen invloed 
op de samenstelling en de totstandkoming van het rapport. Is het rapport niet 
naar de zin van de opdrachtgever d.w.z. de belanghebbende fabrikanten, dan 
vindt overleg met de samenstellers plaats. Men kan zich voorstellen hoe dat 
gaat. Kritische passages, die de ondernemersgroep als geheel of enkele fabri
kanten niet welgevallig zijn worden verzacht of geschrapt en uiteindelijk wordt 
de eindtekst zo gefatsoeneerd dat hij ieders goedkeuring kan wegdragen. De 
structuurrapporten, die op deze wijze zijn ontstaan hebben dan ook maar een 
betrekkelijke waarde. 
De fout ligt bij de opzet van het onderzoek en de passieve rol die de regering 
daarbij vervult, ondanks het feit, dat zij deze onderzoeken voor een belangrijk 
dee! financiert. Van een inpassen van de herstructurering van de in de regio 
aanwezige bedrijfstakken in het regionale beleid is dan ook geen sprake. En 
toch had de regering nuttige aanknopingspunten kunnen vinden in de groeino
ta van Den Uyl, waar een begin werd gemaakt met een analyse van de ontwik
keling van de verschillende bedrijfstakken tot 1970. 
Aan de suggestie op pagina 114 van de groeinota om deze ontwikkelingscijfers 
per bedrijfstak regionaal uit te splitsen is door het huidige kabinet geen gevolg 
gegeven. Zo staan het sectorbeleid en het region ale beleid in het huidige beleid 
los van elkaar. Daarnaast is het evenzeer noodzakelijk een goede afstemming 
tot stand te brengen tussen het regionale economische beleid en het arbeids-
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marktbeleid. De regeringsnota erkent deze samenbang, maar vergeet te ver
melden, dat de eerste steen voor dit arbeidsmarktbeleid nog gelegd moet wor
den. 

D .Het investeringsbeleid 

Een derde terrein waarop bet aan onderlinge coordinatie volstrekt ontbreekt 
is bet verband tussen bet regionale beleid en bet investeringsbeleid. Een van de 
instrumenten, die de overbeid ten dienste staat om de regionale spreiding van 
de investeringen te tevorderen is gelegen in bet investeringsbeleid van de Na
tionale Investeringsbank. In het jaarverslag van 1967, (het enige jaarverslag 
waarin gegevens te vinden zijn over de regionale spreiding van de investerin
gen, betjongste jaarverslag zwijgt hierover in alle talen.) zegt de directie van de 
bank: 'De spreiding over de verschillende provincies van onze kredietverlening 
Jaat zien, dat de bedragen voor Noord- en Zuid Nederland ver uitsteken hoven 
die van de andere provincies, waarbij met name bet bedrag voor Zuid-Holland 
opvalt.' Met andere woorden, de Nationale Investeringsbank draagt op geen 
enkele wijze bij tot de regionale spreiding van de investeringen. Integendeel, 
het beleid van de bank versterkt de eenzijdige gerichtheid van de investeringen 
op de Randstad Holland. Van een inpassen van het investeringsbeleid in het 
region ale beleid is niets te bespeuren. Is het dan een wonder, dat de Minister in 
de nota zwijgt over bet op de regio's gerichte investeringsbeleid? De Nationale 
Investeringsbank wordt zelfs in de nota niet genoemd met uitzondering van 
een zinnetje op pagina 28 van de nota waar melding gemaakt wordt van een bij
zondere financieringsregeling voor het noorden van Zuid-Limburg waardoor 
de Nationale Investeringsbank kredieten kan verlenen aan een ondernemer, 
die een nieuw industrieel bedrijf in deze gebieden vestigt, waarbij de Staat ge
heel of gedeeltelijk garant is voor hoofdsom en rente. 
Uit het verslag van de Nationale Investeringsbank blijkt niet of deze faciliteit 
in enigszins belangrijke mate heeft bijgedragen tot de industriespreiding. De 
algemene indruk bij Iezing van hetjaarverslag van de Investeringsbank is deze, 
dat het investeringsbeleid van dit instituut zich wat de regionale spreiding be
treft, in niets onderscheidt van bet beleid van de particuliere banken. Inmiddels 
heeft de Minister de Kamer de cijfers over de regionale spreiding van de in
vesteringscredieten van de Nationale Investeringsbank per 31 juli 1969 doen 
toekomen. Ondanks een relatief sterke stijging van deze credieten m.b.t. de 
provincie Overijssel-voornamelijk verband houdende met de financiering in 
het kader van de voor de katoen-, rayon-, en binnenindustrie getroffen bijzon
dere regeling-blijft het totale beeld gekenmerkt door een sterke concentratie 
van deze kredietgeving op de Randstad, waar zeven maal zoveel investerings
kredieten verstrekt worden dan in het hele noorden. 
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E. Toetsing aan de groeinota 

Vatten wij onze indruk van het regionale economische beleid tot nog toe sa
men, dan overheerst de indruk dat we hier te maken hebben met een incidenteel 
en ongecoordineerd beleid. Een beleid waarin weiniglijn valtte ontdekken, waar
bij van het Ministerie van Economische Zaken weinig Ieiding uitgaat. Om ech
ter een beleid te kunnen voeren moet men weten wat men wil. Is deze doelge
richtheid in het huidige beleid te onderkennen? Beschikt men bij Economische 
Zaken over een duidelijke analyse en een duidelijke prognose van de ontwikke
ling in de diverse regio's? Is het bestek uitgezet en is men zich bewust van de 
consequenties van dit beleid? 
Geconstateerd moet worden, dat het ook hier aan alles ontbreekt. Een vaste 
lijn valt niet te onderkennen. Nog steeds zijn de gevolgen van het eenzijdig ge
richt zijn van de investeringen op het Westen des lands onvoldoende geanaly
seerd, laat staan dat een poging gedaan is deze kwantitatiefte benaderen. Aan 
het vraagstuk van de sociale kosten, door de vroegere Minister van Economi
scheZaken in de groeinotaduidelijkgesteld, wordtgeheel voorbijgegaan. Hetis 
nuttig de passage in de groeinota aan dit verschijnsel besteed nog eens in herin
nering te roepen. 
'Privaat economische calculaties, welke aan het kiezen van een vestigingsplaats 
ten grondslag liggen behoeven evenwel niet zonder meer tot een optimale regi
onale spreidingteleiden', lezen we oppagina 109 van de nota. Na opgesomd te 
hebben de voor- en nadelen van sterke agglomeratie in de Randstad, waarbij 
tegenover het voordeel van een hoger niveau van produktiviteit, het nadeel 
staat van de te treffen extra infrastructurele en andere voorzieningen, die kost
baarder zijn bij concentraties in het Westen dan bij een gespreide bedrijvig
heid, beklemtoont de nota een nader onderzoek naar het relatieve gewicht van 
deze beide faktoren om nate gaan, welke vestiging en welke regio uit een oog
punt van de te betalen kosten optimaal is. Deze problematiek is onder het be
leid van deze regering echter snel in het vergeetboek geraakt. Van het in de 
groeinota bepleite onderzoek hoort men niets meer en in plaats van een poging 
te doen het regionale beleid te baseren op exacte kostenvergelijkingen, wordt 
het beleid 'met de natte vinger' tot norm verheven. Dat het statistische materi
aal, waarop het regionaal beleid gebaseerd is uitermate zwak is wordt in de no
ta met zoveel woorden erkend. 
'Ret is door een nog ontoereikende statistische informatie over de regionale 
macro-economische ontwikkeling thans niet mogelijk voldoende betrouwbare 
prognoses te maken.' (pagina 15 van de nota) 

Een ander beleid 

Als we weten dat het regionaal beleid ook een zaak is die in het EEG-kader 
moet worden gezien, moet men inmiddels in eigen land dan maar afwachten 
en doorgaan met het rondstrooien van subsidies zonder na te gaan of de on-
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derneming in kwestie deze subsidie wel absoluut nodig heeft, gegeven haar fi
nanciele positie? Kan niet op andere wijze dan subsidie het zelfde doel gerichte 
vestiging in stimulerings- en herstruktureringsgebieden bereikt worden? 
Wat het eerste punt betreft moet vastgehouden worden aan de stelregel, dat 
subsidies voor industrievestiging slechts dan verantwoord zijn indien de finan
ciele toestand van de onderneming deze noodzakelijk maakt en de subsidie als 
het ware het duwtje is dat nodig is om tot vestiging in een industrieel minder 
aantrekkelijk gebied te doen besluiten. Wordt de subsidie verstrekt omdat de 
onderneming zelf niet voldoende kapitaalkrachtig is om de vestiging tot stand 
te brengen, dan is terugbetaling na verloop van jaren wanneer rentabiliteit en 
liquiditeit dit mogelijk maken wenselijk. Bij bet aanleggen van deze normen 
stuit men echter op bet concurrentiebeginsel. 'Indien men het voor Shell Che
mie niet aantrekkelijk maakt zich aan de Moerdijk te vestigen gaan zij naar 
Antwerpen' aldus de redenering, die men bij her haling hoort. Een zelfde rede
nering valt te beluisteren bij de vestiging van Hoechst en Pechinay aan bet Sloe. 
In feite is 't waanzin, dat men voor vestiging in aantrekkelijke vestigingsge
bieden als de Moerdijk en het Sloe aan wereldconcerns als Hoechst, Pechinay 
en Shell voor miljoenen subsidies moet geven. 
De enige weg, die de regering openstaat om voor zich zelf alternatieven te ope
nen, wanneer particuliere ondernemingen met hun eisen te hoog in de boom 
gaan zitten is zelf een vestiging in die gebieden tot stand te brengen, hetzij ai
leen, hetzij in combinatie met andere particuliere maatschappijen. 
En als er bedrijven zijn, die hun neus optrekken voor vestiging aan bet Sloe of 
aan de Moerdijk tenzij zij voor miljoenen subsidie ontvangen dan zijn er beus 
wei andere bedrijven te vinden, die daartoe wei bereid zijn zo mogelijk in com
binatie met de staat of een staatsbedrijf. Op dit punt van onze bescbouwingen 
gekomen vinden wij aansluiting bij betgeen R.van Boven en R.M.de Haan in 
een in dit tijdschrift in december 1968 verschenen artikel over het structurele 
werkgelegenheidsbeleid betogen. Hun voorstel tot het oprichten van een 
Staatsholdingbedrijf sluit hier belemaal op aan. Ook de oprichting van een 
maatschappij voor industriele ontwikkeling, als voorgesteld in het rapport van 
de fractie over bet Noorden des lands, ligt in dezelfde lijn. Daarnaast zullen er 
altijd gevallen overblijven waar subsidieverlening geboden is. Bijvoorbeeld om 
een moeilijke beginperiode te overbruggen. Hiertegen behoeft geen bezwaar 
te zijn mits de mogelijkbeid wordt opengebouden dat in geval de nieuwe vesti
ging een bloeiende onderneming blijkt te worden de mogelijkheid van terug
betaling, betzij in de vorm van geld, hetzij in de vorm van aandelen open blijft. 
Zo is er een regionaal beleid denkbaar dat beter is dan het tot nog toe gevoerde. 
Moge men de zorg voor de juiste besteding van overheidsgelden ook eens gaan 
rich ten op de miljoenen, die via bet Ministerie van Economise he Zaken in bet 
particuliere bedrijfsleven verdwijnen. 

• Door de redactie bekort. 
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DRS. ED. VAN THIJN 

Staatkundige vernieuwing: 
van clubjes- naar kiezerssysteem 
Tot op de dag van vandaag zijn het 'inner circles' die onze '/eiders' bedenken. Zij 
hebben in dejaren zestig '/eiders' als De Quay, Marijnen, Cals, Zijlstra en De 
long uitgevonden. 
Het geheim van Noordeinde heet vandaag het geheim van Soestdijk, maar het 
principe is hetzelfde gebleven: Ons Clubje bedenkt de mensen die ons regeren. 
En dat principe strijdt met elke democratische vezel. 

Zo op het eerste gezicht is de Staatscommissie Cals-Donner tot veel bereid. Op 
een lid na spreekt de gehele commissie zich uit voor de wenselijkheid aan de 
kiezers 'een meer directe invloed te verschaffen met betrekking tot de wijze, 
waarop het land in de komende peri ode zou dienen te worden geregeerd, mits 
hiervoor een methode zou kunnen worden gevonden, welke zou passen in en 
zou bijdragen tot een goed fungerend staatsbestel. '1 

Over die methode blijkt echter geen overeenstemming te bestaan. Een meerder
heid beveelt een gekozen kabinetsformateur aan: Tegelijk met de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer wordt een vrije stemming gehouden met een ronde met 
de persoon van de toekomstige minister-president als inzet. Het is mogelijk dat 
een dergelijke stemming niets oplevert omdat de stemmen uitwaaieren over 
een veelheid van minderheidskandidaten. In dat geval blijft alles bij het oude. 
Maar het kan ook dat een kandidaat de absolute meerderheid van de uitge
brachte stemmen behaalt. In dat geval zou deze persoon met de formatie van 
een kabinet moeten worden belast en zou hij de lei ding van een kabinet op zich 
moeten nemen. 
De meerderheid van de commissie is van mening dat de gekozen formateur, 
evenals zijn benoemde voorganger, dient te streven naar een kabinet dat het 
vertrouwen van de kamers geniet. 'Er mag evenwel worden verwacht dat een 
kandidaat die meer dan 50% van de stemmen heeft behaald, kandidaat is ge
steld door een groepering van partijen, die de meerderheid in de Tweede Ka
mer zal hebben verworven' .2 

Al metal dus een bescheiden voorstel. Als niemand de 50% haalt, en die kans 
lijkt groot, blijft alles bij het oude. Maar aan het welslagen zijn belangrijke 
voordelen verbonden: 
a. Het aan de kiezers de gewenste mogelijkheid verschaffen om een beslissende 

invloed te krijgen op de regeringsvorming en deze invloed uit handen te ne
men van Ons Clubje. 

b. De kiezers krijgen deze mogelijkheid met inachtneming van de spelregels 
van het parlementair stelsel, waarbij een regeringhet vertrouwen van het par-
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lement dient te genieten. Het grote nadeel van de gekozen minister-presi
dent, waarbij het parlementair systeem wordt vervangen door het presiden
tieel systeem ( waarover straks meer ), wordt omzeild. 

c. Het is geen staatsrechtelijke kunstingreep die partijvernieuwing afdwingt, 
maar het is een mogelijkheid waarvan het welslagen afhankelijk wordt ge
steld van de bereidheid der politieke partijen zelf om tot andere verhoudin
gen te komen. 

Pasalsdiverseminderheidspartijen bereid zijn zich achter een potentiele meer
derheidskandidaat te verenigen, treedt het mechanisme in werking. Dan wor
den ook de andere partijen tot samenwerking genoopt, willen zij niet bij voor
baat tot een machteloze oppositierol worden gedoemd. De jacht op de meer
derheidisinganggezet. En de kiezer verdeelt de trofeeen. De grootst mogelijke 
minderheid van de commissie wijst dit voorstel af. Als nadeel noemen zij onder 
meer dat de kans groot is dater bij de verkiezingen twee blokken tot stand ko
men. 'Er wordt een systeem ingevoerd, dater op neerkomt, dat men slechts een 
keuze uit twee mogelijkheden heeft'. Daarmee wordt 'onvoldoende recht ge
daan aan de geschakeerdheid van meningen in het Nederlandse volk', zo 
meent de minderheid, die van mening is dat de meerderheidsvorming niet het 
hoofddoel van het kiesstelsel mag zijn.3 Het is niet meer dan een verschil van 
mening over de methodiek, zo voegt de minderheid hier nog aan toe: men zou 
de zaken 'ineen verkeerd Iicht' stellen 'wanneer men hen op grond van deze af
wijzing zou aanwrijven, dat zij geen voorstanders zijn van volksinvloed op het 
kabinet zowel wat samenstelling als wat beleid betreft'. 4 

Qui s'excuse, s'accuse. En inderdaad moet, zeker op grond van de argumenta
tie, geconstateerd worden dat achter deze methodestrijd wei degelijk een be
ginselstrijd schuil gaat. De enige methodiek namelijk om het beginsel van de 
kiezersinvloed op de regeringsvorming te realiseren is die van een twee -blok
kenstelsel. Als men enerzijds het beginsel van de kiezersinvloed belijdt, maar 
anderzijds de enige methodiek om die invloed te affectueren afwijst, spreekt 
men met twee monden. 

De onontkoombaarheid van bet twee-blokkensysteem 

De minderheid in de commissie vindt het onjuist om de meerderheidsvorming 
tot inzet te maken van ons verkiezingssysteem. Maar hoe denkt ze dan die kie
zers invloed te geven op de regeringsvorming? De regeringsvorming geschiedt 
-en zeker de minderheid blijkt daaraan zeer gehecht-op basis van het ver
trouwen van het parlement. Anders gezegd: de regeringsvorming geschiedt op 
basis van meerderheidsvorming. Als men niet de kiezers over die meerder
heidsvorming willa ten beslissen, dan ontkomt men er toch niet aan dat men in 
feite de beslissing wederom in han den legt van Ons Clubje?5 Dat is dan ook de 
onvermijdelijke consequentie van het afwijzen van een twee-blokkensysteem. 
De kiezers kunnen namelijk alleen een beslissende stem in de regeringsvorming 
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hebben, als zij de keuze krijgen uit twee potentiele regeringscombinaties. Zo
dra er meer dan twee combinaties aan de verkiezingen deelnemen en een of 
meerdere van deze combinaties 'op de wip' komt te zitten, wordt de beslissings
bevoegdheid verlegd van de kiezer naar Ons Clubje. 
Een spectaculair voorbeeld was het gevolg van de laatste verkiezingen in de 
Bondsrepubliek. De grootste verliezer, tevens de kleinste partij, kreeg in feite 
aile macht in handen. Dit minipartijtje-en niet de kiezer-mocht beslissen 
over rechtse of linkse, spannings- of ontspanningspolitiek. Dat die beslissing 
naar ooze mening gunstig is uitgevallen, is van geen belang. Niets garandeert 
ons trouwens dat de FDP niet nog tijdens de rit van paarden zal wisselen. 
Het is een spectaculair voorbeeld, omdat het een mini-partijtje betreft, maar in 
beginsel is er nauwelijks verschil met een situatie waarin een grote partij of een 
combinatie van partijen 'op de wip zit' en naar eigen goeddunken de richting 
van het beleid bepaalt. In al dit soort situaties zijn het minderheidsgroepen die 
over de meerderheidsvorming beslissen. Vaak zijn het verliezende groepen die, 
los van de verkiezingsuitslag, verlies in winst weten om te zetten. In aile geval
len is het niet de kiezer maar Ons Clubje dat uitmaakt wie er regeert en wie niet. 
Helaas moet worden geconstateerd dat de minderheid in de staatscommissie 
(die overeenmeerderheid in hetparlement beschikt) nietverder dan die lippen
dienst is gekomen en vastbesloten is de privileges van Ons Clubje onaangetast 
telaten. 

De 'regeerbaarheid' van ons land 

Ons Clubje klampt zich vast aan het oude bestel en verzet zich tegen fundamen
tele veranderingen die haar de macht uit handen zouden slaan. Voor oppositie
partijen, die will en streven naar een nieuw politiek bestel, waarin de kiezer een 
beslissende stem heeft, zit er niets anders op dan radicaal met Ons Clubje te 
breken. 
De Partij van de Arbeid heeft in de afgelopenjaren die stap gezet. Op het Con
gres in november 1967 in Amsterdam heeft zij zich op grond van 'Een Stem die 
Telt' voor dat nieuwe politieke bestel uitgesproken. Op het Congres in maart 
1969 in den Haag heeft zij door middel van de 'niet-meer-met-de-KVP-'uit
spraak definitief gebroken met het oude bestel. Dat betekent in feite dat de 
PvdA niet meer bereid is via de klassieke kabinetsformatieformule in het rege
ringszadel teworden gehesen. DePvdAzal nog slechtsregeringsverantwoorde
lijkheid dragen, als zij als partner in een potentiele meerderheidscombinatie 
daartoe door de kiezer wordt geroepen. Zij zal zo'n combinatie slechts kunnen 
aangaan met programmatisch gelijkgezinde partners die, evenals zij, bereid 
zijn hun lot in han den van de kiezers te leggen. Anders gezegd: met partijen die 
bereid zijn een tweedeling in de Nederlandse politiek te aanvaarden en hun 
streven naar de zo begerenswaardige centrumpositie te staken. 
Ons Clubje klaagt nu steen en been. Hoe moet dat nu? Er is geen alternatief! 
Dat klopt. Door deze opstelling van de PvdA wordt Ons Clubje in haar keuze-
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mogelijkheden beperkt. Ons Clubje heeft nu geen alternatief. De kiezer echter 
wei. 
Ja maar, kermt ons Clubje, de regeerbaarheid van ons land! De PvdA onttrekt 
zich bij voorbaat aan haar verantwoordelijkheid. Maar dat laatste klopt niet. 
Regeerbaarheid is een belangrijke zaak. Belangrijker is echter de basis waarop 
die regeerbaarheid berust. Spanje, Griekenland, de DDR zullen best regeer
baar zijn. Voor een democratische partij met verantwoordelijkheidsgevoel is 
echter primair de vraag aan de orde of die regeerbaarheid haar grondslag vindt 
in een democratisch systeem. Of die regeerbaarheid wordt opgelegd of berust 
op de kiezerswil. 
Belangrijker dan de stabiliteit van het regeringsbeleid is de stabiliteit van ons 
democratisch systeem. Enjuist die stabiliteit wordt meer en meer bedreigd. 
Wat zijn namelijk de gevolgen van het voortgaan op basis van de Clubjes
methodiek? 
Allereerst dat de politiek, de partijen en het parlement in toenemende mate in 
diskrediet worden gebracht. Elke opiniepeiling toont opnieuw aan, dat het 
toenemend onbehagen bij de Nederlandse kiezer zich richt tegen een tweetal 
verschijnselen dat onverbrekelijk met de Clubjesmethodiek verbonden is. 
a. het een-pot-nat-beeld van de Nederlandse politiek. 
b. het gehakketak van de partijen in het parlement. 
Beide beelden lijken strijdig. Immers: Of je werkt allemaal sam en, Of je vecht 
het tegen elkaar uit. Maar die strijdigheid is slechts schijnbaar. In het politieke 
systeem 'oude stijl', het Clubjessysteem vecht elke partij, coalitiepartner of 
niet, voor zijn eigen identiteit. Maar dit vechten kan nooit zulke fundamentele 
vormen aannemen, dat men over en weer als potentiele coalitiepartner onaan
vaardbaar zou kunnen worden. Elke partij, die zichzelf niet bij voorbaat bui
tenspel wil zetten, is immers op de goede gunsten van Ons Clubje aangewezen. 
En zo krijgt het parlementaire spel iets van een spiegelgevecht. 
Intussen neemt het onbehagen onder de kiezers toe. Dat onbehagen richt zich 
niet tegen de regeringspartijen om vervolgens de oppositiepartijen als positief 
alternatiefte ondersteunen en een aflossing van de wacht te hewer ken. Ret on
behagen richt zich zowel tegen de regerings- als oppositiepartijen, richt zich 
tegen 'het systeem', waaiert uit over een veelheid van partijen. Gevolg: alles 
blijft bij het oude. De verliezende 'systeempartijen' zijn, vanwege de 'regeer
baarheid' hoe Ianger hoe meer op elkaar aangewezen. De parlementaire strijd 
wordt nog onwezenlijker. Ret onbehagen wordt nog groter. De basis waarop 
de 'systeempartijen' opereren wordt steeds wankeler. Totdat op een zekere dag 
door een explosie van onbehagen het systeem zelf begint te wankelen. Ons 
Clubje maakt dan plaats voor een ander Clubje. En op de glijdende schaal 
schuift Nederland op van categorie III naar categorie II. Dat is de wetmatig te 
voorspellen afloop van onze Clubjesdemocratie, ons politieke bestel 'oude 
stijl'. 
Niet de regeerbaarheid van ons land op korte termijn is daarom onze grootste 
zorg, maar de stabiliteit van ons democratisch systeem op lange termijn. Deze 
kan alleen worden gegarandeerd wanneer de oppositiepartijen van vandaag 
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zich ontworstelen aan de greep van Ons Clubje en zich op basis van een funda
menteel oppositieprogram opwerpen als altematief voor de kiezer. Want ai
leen het mechanisme van een twee-blokkensysteem kan de stabiliteit van ons 
democratisch systeem veilig stellen, omdat het onbehagen van de kiezer zich 
dan kan ontladen in een aflossing van de wacht. Regeringen komen ten val, 
maar het systeem blijft intact. 6 

Monisme of dualisme 

De mate van kiezersinvloed op de regeringsvorming is bepalend voor het de
mocratisch gehalte van ons politieke systeem. Die invloed is aileen te verschaf
fen in een twee-blokkensysteem. Wat voor gevolgen heeft dit nu voor de ver
schillende elementen waaruit ons democratisch systeem is opgetrokken? 
Wordt in zo'n systeem de regering niet oppermachtig? Wordt de betekenis van 
het parlement niet tot nul gereduceerd? Is de parlementaire oppositie niet tot 
machteloosheid gedoemd? Wordt de vitaliteit van het politieke gebeuren niet 
aangetast als de kleine partijen van het toneel verdwijnen? Dat zijn de vragen 
die plegen te rijzen als het twee-blokkenstelsel ter sprake wordt gebracht. In 
dat verband wordt ook dikwijls geschermd met de tegenstelling monisme -
dualisme. Een dualistisch staatsbestel, waarbij regering en parlement elk een 
eigen verantwoordelijkheid behouden, zou veel van de genoemde nadelen op
heffen, zo zegt men. De kiezersinvloed op de regeringsvorming zou kunnen 
worden gerealiseerd door middel van een gekozen minister-president die niet 
door het parlement naar huis kan worden gestuurd. In plaats van het parlemen
taire stelsel, waarbij een regering slechts kan bestaan bij gratie van het parle
ment, zou dan het presidentiele stelsel moeten treden, waarbij een regering 
haar bestaan slechts ontleent aan het vertrouwen van de kiezers. 
Naar mijn gevoel betreft het hier een schijntegenstelling. Zowel de voor- als 
tegenstanders van de gekozen minister-president is het uiteindelijk begonnen 
om een maximalisering van de kiezersinvloed op de regeringsvorming. Beide 
stromingen zullen het er over eens zijn, dat deze slechts valt te bereiken, wan
neer de kiezers de keuze krijgen uit twee altematieve regeringscombinaties. 
Daarmee is echter erkend, dat deze keuze scharniert om de tegenstelling tussen 
een tweetal politieke machten en niet om de tegenstelling tussen een tweetal 
staatsrechtelijke organen: regering en parlement. De feitelijke functionering 
van deze organen zal immers afhankelijk zijn van de kwantitatieve verhoudin
gen waarin de politieke machten in deze organen zijn vertegenwoordigd. En 
deze leidt in de praktijk onvermijdelijk tot monisme. 
Het bewijs wordt eigenlijk al geleverd door het huidige systeem, dat dualistisch 
heet te zijn opgezet. Maar het politieke Ieven is sterker dan de staatsrechtelijke 
leer en het vooroverleg tussen ministers en regeringspartijen is aan de orde van 
de dag. Het zal in het systeem van de gekozen minister-president niet anders 
kunnen zijn. Reeds nu erkennen de voorstanders van dit systeem in de commis
sie Cats-Donner dat in feite. Ook in hun systeem zal een kabinet 'veel aan de 
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meningen van het parlement gelegen moeten zijn, omdat het anders voor zijn 
beleid niet de noodzakelijke medewerking van het parlement verkrijgt'. Ook 
dan zal het nodig zijn 'de verschillende gezichtspunten naar elkaar toe te bui
gen en met elkaar te coordineren'. 7 

Wat zijn nu in dit systeem van een onathankelijk van elkaar staande regering 
en parlement in de praktijk de mogelijkheden? 
A. Combinatie A behaalt een meerderheid bij de verkiezing van de Minister

President en vormt de regering. Combinatie B behaalt een meerderheid in 
het parlement. Wat gebeurt er? Of de zaak is onwerkbaar en een ontbinding 
is onvermijdelijk. Of men slaagt erin langs de weg van geven en nemen een 
deel van het regeringsbeleid bij stukjes en beetjes uit te voeren. In het eerste 
geval heeft de kiezersinvloed op de regeringsvorming zichzelf ongedaan ge
maakt door de keuze van het parlement en moet opnieuw begonnen wor
den. In het tweede geval zal het regeringsbeleid het midden houden tussen 
A en Ben wordt de feitelijke invloed op de richting van het regeringsbeleid 
aan de kiezers onttrokken en in han den gelegd van een Nieuw Clubje dat de 
compromissen uitdoktert. 

B. Combinatie A behaalt een meerderheid bij de verkiezing van de minister
president en vormt de regering. Combinatie A behaalt eveneens een meer
derheid bij de parlementsverkiezingen. De verhouding tussen de A-mannen 
in regering en parlement is vlekkeloos. Het regeringsbeleid stuit in het par
lement niet op weerstanden. In dat geval is de kiezersinvloed op het rege
ringsbeleid maximaal geweest, maar verliest het onderscheid tussen monis
me en dualisme alle betekenis. 

C. Combinatie A behaalt zowel een meerderheid bij de verkiezing van de mi
nister-president als bij de parlementsverkiezingen. De verhouding tussen de 
A-mannen in de verschillende organen is echter allerminst vlekkeloos. Er 
ontstaan 'zakelijke' meningsverschillen. Die kunnen Of monistisch gladge
streken worden, ofzullen dualistisch tot een conflict lei den. Het onderscheid 
tussen monisme en dualisme heeft dan gewerkt. Maar wat nu met de kie
zersinvloed op het regeringsbeleid van combinatie A? Want combinatie A 
blijkt twee gezichten te hebben. En als na kamerontbinding A opnieuw 
voor de kiezer verschijnt, zijn die twee gezichten nog niet vervaagd. 

Zo gaat het dualisme in de praktijk het meerpartijensysteem achtema: Of het 
moet wijken voor het beginsel van de kiezersinvloed op het regeringsbeleid, Of 
het staat dit beginsel in de weg. Een en-en-standpunt is op formele gronden 
nog wel te verdedigen (de kiezer kiest en de regering en het parlement), maar 
zal het in de praktijk toch af moeten leggen tegen de realiteit van de Of-Of-situ
atie (de kiezer kiest Of combinatie A Of combinatie B). 

De werking van bet parlement: meer op de kiezer dan op bet Clubje gericbt 

Overigens zal het karakter van het parlementaire werk op beslissende wijze ge-
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wijzigd worden door de invloed die in het nieuwe systeem aan de kiezer wordt 
toegekend. 
Is het nadeel van het huidige systeem, zoals reeds vermeld, dat de parlementai
re debatten sterk 'clubjesgericht' zijn, in het nieuwe systeem zal de communi
catie met de kiezer voorop staan. De oppositie krijgt daardoor een andere be
tekenis. Elk parlementair de bat krijgt de allure van een rechtstreekse confron
tatie tussen twee alternatieve regeringscombinaties. Een confrontatie tussen 
gelijkwaardige tegenstanders, want de rollen kunnen, als de kiezer dat wil, 
binnen niet al te lange tijd omgedraaid zijn. Akkoord, ook in het nieuwe sys
teem zullen de moties van de oppositie doorgaans verworpen worden, maar 
dat betekent nog niet dat de oppositie daardoor tot machteloosheid is ge
doemd. Elke motie die binnen het parlement wordt afgewezen, kan, bij wijze 
van spreken, buiten het parlement een meerderheid verwerven met alle conse
quenties van dien. In het nieuwe systeem moet een regering gedurende de ge
hele rit op haar tenen I open en heeft een oppositie alle kansen om aan een om
mekeer in de machtsverhoudingen te werken. 
Het parlementaire werk zal meer op de buitenwacht zijn afgestemd, maar, om
gekeerd, zal het parlement ook meer openstaan voor wat er buiten het parle
ment gebeurt. De steeds belangrijker wordende vernieuwingsdrift buiten het 
parlement, met name onder de jeugd, zal, in een op communicatie afgestemd 
parlement, veel meer zijn weerslag vinden in een fundamentele discussie tussen 
regering en oppositie. Het gehele parlementaire gebeuren zal zich meer gaan 
toespitsen op de fundamentele strijdpunten die de samenleving bezighouden. 
Het aanzien van de politiek, het parlement en de partijen, essentiele bestand
delen van een democratisch systeem, zal daardoor toenemen. Temeer daar de 
kiezer weet, dat hij daarbij niet tot machteloosheid is gedoemd, maar in deze 
strijdvragen het beslissende woord kan spreken. 

Staatsrecbtelijk geknutsel of maatscbappijhervorming 

Is dit alles nu maar wat geknutsel aan ons staatsbestel dat met een fundamen
tele hervorming van de maatschappijstructuur niets uitstaand heeft en dat 
zelfs, zoals wel wordt beweerd, de aandacht van de werkelijke problemen van 
onze samenleving afleidt? 
Het tegendeel is het geval. Naar mijn gevoel raakt deze materie de kern van 
onze samenlevingsstructuur. 
Allereerst vind ik een hervorming van ons politieke systeem in die zin, dat niet 
Ons Clubje, maar de kiezer uitmaakt wie er regeert: tevens een van de meest 
fundamentele ingrepen in deze samenlevingsstructuur. Niet alleen het demo
cratisch gehalte van ons politieke systeem, maar die van onze samenleving als 
geheel staat hierbij op het spel. 
Een vergelijking met de invoering van het algemeen kiesrecht brengt mij op 
een tweede punt. Het ging toen niet alleen om dat kiesrecht zelf, maar ook om 
via de greep op de politieke macht, die daarvan het gevolg zou zijn, ook wezen-
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lijk te kunnen ingrijpen in de structuur van de kapitalistische maatschappij. 
Er mag dan sedertdien een en ander gewijzigd zijn, in wezen liggen de kaarten 
voor wat de machtsstructuren betreft, nog weinig anders. Wie vandaag onze 
samenleving wezenlijk wil hervormen, zal dit moeten doen vanuit de politieke 
machtsstructuren. Het ligt voor de hand, dat in een politiek systeem, waarin 
Ons Clubje bepaalt wie er regeert en wie niet, er van fundamentele maatschap
pijhervorming geen sprake kan zijn. Niet voor niets werd het kabinet-Cals ten 
val gebracht op het moment dat, op zichzelf nog zeer bescheiden, structuur
hervormingen aan de orde dreigden te komen. Dat men voor de schijn een an
dere aanleiding zocht is slechts een bewijs te meer dat men zich in een 'clubjes
systeem' graag van maatschappijhervormers bedient voor de versiering maar 
niet voor de be paling van het werkelijke beleid. 

Tenslotte bet kiesstelsel 

Men zou na dit alles bijna vergeten dat ook het kiesstelsel nog hevig in discus
sie is. De staatscommissie Cals-Donner stelt voor (in meerderheid) om het 
land in te delen in twaalfkiesgebieden in elk waarvan ten minste tien !eden wor
den gekozen. Binnen deze kiesgebieden blijft de evenredige vertegenwoordi
ging van kracht. Lijsten van verschillende partijen kunnen worden verbonden, 
maar deze bindingen dienen een landelijk karakter te hebben. De verdeling 
van de restzetels blijft plaats vinden naar de regel van de grootste gemiddelden. 
De meerderheid van twaalf I eden in de commissie valt in twee helften uiteen op 
het punt van de argumentatie. De ene helft verwacht van een dergelijk kies
stelsel op zichzelfvoldoende impulsen om tot een grotere concentratie (en ook 
polarisatie) in de partijverhoudingen te komen. De andere helft verwacht dit 
alleen als tegelijkertijd ook de gekozen formateur zou worden ingevoerd. De
ze koppeling achten zij essentieel. Een verdeling van het land in kiesgebieden 
alleen, biedt naar hun mening onvoldoende zekerheid, dat een polarisatie van 
voldoende omvang zal optreden. Gevoegd echter bij de polariserende werking 
die van de gekozen kabinetsformateur zal uitgaan, zal de uitwerking een zoda
nige omvang aannemen dat de kiezersinvloed op de regeringsvorming een feit 
kan worden.8 

Het is niet voor niets dat ik het kiesstelsel pas aan het slot van mijn artikel aan 
de orde stel. Van aile vragen die betrekking hebben op de vernieuwing van ons 
politieke systeem, is het kiesstelsel het minst belangrijke. Geen kiesstelsel zal 
op bevredigende wijze kunnen functioneren als aan het kiesrecht geen reele in
houd wordt gegeven. En dat kiesrecht krijgt pas reele inhoud als een radicale 
hervorming van ons partijensysteem tot stand kan worden gebracht. 
Omgekeerd is het om de zelfde reden onzinnig om aan het bestaande kiesstelsel 
zo'n overdreven betekenis toe te kennen als dikwijls gebeurt. De evenredige 
vertegenwoordiging is dan het toppunt van democratie, maar dat zelfde top
punt heeft toch niet kunnen verhinderen, dat Ons Clubje de touwtjes stevig in 
han den heeft. De evenredige vertegenwoordiging is het meest eerlijke systeem 
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om de stemmen te tel/en. Het is bet meest oneerlijke systeem om de stemmen te 
Iaten meet ellen bij de beleidsbepaling. 
Zeker, bet parlement, dat tot stand komt, is de best denkbare spiegel van bet 
Nederlandse volk. Maar meer dan een spiegel is bet niet. Het parlement kan 
weerkaatsen. Een autonome kracbtbron in ons democratiscb systeem is bet 
zekerniet. 
De betekenis van een kiesstelsel is, naar mijn mening, een afgeleide. Wanneer 
men van mening is, dat de centrale keuze waarvoor wij staan is, of wij een sys
teem in stand bouden, waarin Ons Clubje de lakens uitdeelt, of dat wij streven 
naar een nieuw systeem, waarin de kiezer uitmaakt wie er regeert, dan dient 
tegen deze acbtergrond bet vraagstuk van bet kiesstelsel te worden bekeken. 
Menen wij dat bet buidige systeem in stand kan worden gebouden, dan kan 
men vrede bebben met een kiesstelsel dat geen andere functie beeft dan een pe
riodiek overzicbt te geven van de diversiteit aan politieke opinies in bet Neder
landse volk. Menen wij dat doorgestoten moet worden naar een nieuw politiek 
systeem, dan dient bet kiesstelsel te worden omgesmeed tot een effectief instru
ment van politieke wilsvorming. Het feit dat bet vraagstuk van bet kiesstelsel 
als afgeleide moet worden gezien, betekent in de praktijk dat voorstellen tot 
wijziging van bet kiesstelsel niet op incidentele basis mogen worden bezien. 
Zo ook niet bet voorstel van de meerderbeid van de commissie Cals-Donner. 
Het twaalf-kieskringenstelsel, dat in een twee-blokkensysteem een minimum
vereiste is om de kiezer een beslissende invloed toe te kennen op de regerings
vorming en te voorkomen dat kleinere groeperingen tocb nog op de wip ko
men te zitten en op die wijze tussen kiezerswil en regeringsvorming scbuiven, 
dat zelfde stelsel kan in ons buidige systeem een averecbtse uitwerking bebben 
en de positie van Ons Clubje tot in lengte vanjaren veilig stellen. Immers zon
der een twee-blokkensysteem, aantrekkelijk gemaakt door de gekozen forma
teur, beeft bet twaalf kieskringensysteem de neiging om niet middelpuntvlie
dend, maar middelpuntzoekend te werken. Het beeft de neiging om de bestaan
de situatie te bevriezen. Een bestaande situatie die gekenmerkt wordt door een 
macbtsconcentratie in bet centrum van de Nederlandse politiek, voornaamste 
leverancier van vooraanstaande !eden van Ons Clubje. 
Wanneer bet de PvdA ernst is met baar streven naar een nieuw politiek bestel, 
waarin voor dit soort Clubjes geen plaats meer is en wanneer bet baar ernst is 
met baar beslissing zicb definitief van Ons Clubje los te wrikken, dan kan zij 
onmogelijk baar medewerking geven aan een incidentele wijziging van bet 
kiesstelsel die bet gevaar in zicb bergt dat aan Ons Clubje een zekere eeuwig
beidswaarde wordt toegekend. De breuk met bet oude bestel, waartoe de 
PvdA beeft besloten, brengt onvermijdelijk met zicb mee, dat uitsluitend wijzi
gingen van bet kiesstelsel in overweging kunnen worden genomen, die onder
dee! uitmaken van een algebele berziening van ons politieke systeem. Een alge
bele berziening, die onze democratie ook bet recbt geeft die naam te dragen. 

I.Tweede Rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet 
ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, uitgebracht op 19 september 1969, 
pp.170-171. 
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2.Ibid, p.l77 (De meerderheid bestaat uit de !eden Albrecht, Cals, Cramer, Daudt, Donner, 
Gruijters, vanderHoeven, Meuwissenen Witte). 
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tie wordt bemoeilijkt. 'Het is de Koning, die tijdens een kabinetsformatie een belangrijke 
en in ons staatsbestel zeernuttige rolkan spelen', Ibid, p.183. 

6.Vgl. de 'pendule-', de 'waaier-' en de 'tangdemocratie' in 'Van PartijennaarStembusak
koorden', een bijdrage van ondergetekende aan de 'Open Brief' over 'Partijvernieuwing?', 
Arbeiderspers,1967. 

7.Tweede Rapport, p.l72 en p.l76 (De voorstanders zijn de !eden Daudt, Gruijters en 
Meuwissen). 

S.Ibid, pp.200 t/m 205 (de eerste groep voorstanders bestaat uit de !eden Cals, Donner, de 
Pous, Prins, Scholten en Witte: de tweede groep uit de !eden Albrecht, Cramer, Daudt, 
Gruijters, v.d.Hoeven en Meuwissen). 

In het volgende nummer van S & D over hetzelfde onderwerp: 

PROF. DR. A. LIJPHART: Op weg naar een presidentieel stelsel? 
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DRS. J. W. DE POUS 

Hervorming 
van de onderneming * 
Het ad vies inzake de ondernemingsraden heeft geleid tot het inmiddels bij de 
Tweede Kamer ingediende wetsontwerp op de Ondernemingsraden. Volgens 
dit wetsontwerp bebben de ondernemingsraden een adviserende taak, zij bet 
dat de ondernemer voor bepaalde besluiten-bet betreft hier over bet algemeen 
aangelegenbeden, die in bet overleg met de vakorganisaties plegen te worden 
geregeld-de in stemming van de ondernemingsraad behoeft, alvorens tot uit
voering daarvan te kunnen overgaan. Aangenomen mag worden, dat de on
dernemer de adviezen van de ondernemingsraad zwaar zal wegen. Zo gezien 
mag van medezeggenscbap in materiele zin worden gesproken. Zoals de Me
morie van Toelicbting terecbt stelt: 'Zo kan geboord worden in feite uitgroei
en tot medebeslissen'. 
De betekenis van dit wetsontwerp ligt niet aileen in concretisering-d.w.z. een 
meer juridiscb verantwoorde omschrijving-van de bevoegdbeden van de on
dernemingsraad, docb ook in de uitbreiding daarvan. De positie van de onder
nemingsraad zelf, alsmede die van zijn !eden, wordt versterkt. Bij bet acbter
wege blijven van de instelling van een ondernemingsraad of ingeval van onbe
vredigend functioneren daarvan kan een beroep op de kantonrechter worden 
gedaan. 
V oorts mag worden aangenomen dat de berziening van de wet zalleiden tot een 
betere en meer volledige informatie van de ondernemingsraad en derbalve tot 
meer 'openbeid'. Daardoor zal veel onbebagen en acbterdocbt kunnen worden 
weggenomen, hetgeen met name in de buidige omstandigbeden van bezwaar
lijk te overschatten betekenis mag worden geacbt. 

De ondernemingsraad is een der vormen, waarin de medezeggenscbap van de 
werknemer gestalte ontvangt. In bet medezeggenscbapspatroon neemt hij als 
intern overlegorgaan een unieke plaats in. Het lijkt goed er in dit verband op te 
wijzen, dat bet komende nieuwe ondernemings- en vennootscbapsrecht een 
zware taak en verantwoordelijkheid zalleggen op de gekozen leden der onder
nemingsraden en op de vakorganisaties. Yo oral de ondernemingsraden zullen 
op de nieuwe situatie moeten inspelen. Het lidmaatscbap van een onderne
mingsraad zal in de toekomst bepaald geen sinecure zijn. De kandidaatstelling 
en de verkiezing van o.r.-leden zal in de toekomst veel meer dan tbans nog bet 
geval is een zaak zijn van groot gewicht zowel voor de onderneming als voor de 
werknemers. V oor een goede vervulling van de nieuwe taken zullen de led en 
goed moeten worden voorbereid; voor de vakbeweging ligt bier een terrein, 
waar belangrijke activiteiten moeten worden ontplooid. Misschien vindt de 

Socialisme en Democratie 2 (1970) februari 81 



~----~- ----~--- -

vakbeweging dit een gratuite opmerking. Ik wil hier dan gaarne aan toevoegen, 
dat deze activiteiten naar mijn gevoelen-om de terminologie van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie te bezigen-vallen onder het bevorderen van een het be
lang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening door de onderne
mingen enhetbehartigen van het belangvanhet bedrijfsleven en de daartoe be
horende personen. 

Het vennootscbapsrecbt 

Wanneer ik vervolgens enige opmerkingen mag plaatsen bij het door de Raad 
op 19 september jl. uitgebrachte ad vies inzake de rechtsvorm van de onderne
ming, geloof ik mij niet aan overdrijving schuldig te maken, wanneer ik voor
opstel, dat het onderwerp, dat de Raad in dit advies heeft behandeld, een van 
de meest fundamentele is, waarover hij zich in zijn twintigjarig bestaan heeft 
gebogen. Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat de meningen over 
deze materie ook binnen de Raad aanmerkelijk uiteenliepen. Tegen veler ver
wachting in is de Raad desalniettemin tot overeenstemming gekomen over een 
gemeenschappelijk voorstel aan de regering, zodat ongetwijfeld mag worden 
gesproken van een historisch moment in de sociale geschiedenis van ons land. 
Hetcentrale punt in het advies betreft het toekennen aan de factor arbeid van 
een adequate plaats in de onderneming door het op doelmatige wijze verlenen 
van de aan de werknemers toekomende inspraak in het ondernemersbeleid, 
zonder dat aan de besluitvaardigheid en slagvaardigheid van dit beleid afbreuk 
wordt gedaan. Dit komt met name tot uiting in de voorstellen over de samen
stelling en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen. Het zou naar mijn 
gevoelen geen verwondering behoeven te wekken, indien de herziening van het 
vennootschapsrecht, zoals door de Raad voorgesteld, een belangrijke invloed 
zal uitoefenen op de aanpassing van het vennootschapsrecht in de verschillen
de lid staten der BEG, en op de ontwikkeling van de rechtsregeling voor Euro
pese vennootschappen. 

De Raad is in zijn ad vies uitgegaan van het stelsel van de ondernemingsgewijze 
produktie; hij constateert, dat dit stelsel zeer behoorlijk heeft gefunctioneerd, 
zich overigens onthoudende van een fundamentele beoordeling. De door de 
Raad ontworpen structuurwijziging moet niet zozeer worden gezien als een 
revolutionaire breuk met de bestaande situatie, maar meer als een doorbraak 
en vernieuwing-zij het van verreikende importantie-van het bestaande ven
nootschapsrecht. Het toporgaan van het bedrijfsleven is er hierbij van uitge
gaan, dat de factor arbeid en de factor kapitaal in de nieuwe vennootschaps
structuur als gelijkwaardige grootheden naast elkaar dienen te worden gesteld. 
Sanders spreekt in dit verband-en ik ben dit geheel met hem eens-van een 
gelukkige ontwikkeling.1 Hij is van mening, dat aldus vele problemen, welke 
thans tot spanningen leiden-hij wijst in dit verband op bedrijfssluitingen en 
fusies-gemakkelijker oplosbaar zullen zijn. 
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Verwezenlijken van de voorstellen 

Het advies van de Raad vormt-althans voor de Raad-een voorlopige af
sluiting van de langdurige en rijkgeschakeerde discussies over de medezeggen
schap. Het is aan de wetgever om de aan het advies ten grondslag liggende 
rechtsontwikkeling in de vorm van wettelijke voorschriften gestalte te geven. 
Van de invoering van deze voorschriften kan niet worden verwacht, dat hier
mede de steen der wijzen is gevonden, die alle moeilijkheden, die zich in de 
praktijkin de onderneming kunnen voordoen, zal oplossen. Met de nieuwe re
geling zal ervaring moeten worden opgedaan. Er zal in zekere zin geexperi
menteerd moeten worden. Voor een bevredigende uitwerking van de concrete 
voorstellen van de Raad zal essentieel zijn de instelling, waarmede dit systeem 
in de praktijk zal worden toegepast. 
Er mag daarom dan ook nu reeds een beroep op het bedrijfsleven worden ge
daan om in positieve zin uitvoering te geven aan de door de Raad ontwikkelde 
ideeen. En waarom zou niet reeds op deze wet kunnen worden vooruitgelopen? 
Er bestaat geen belemmering, integendeel, er is alle aanleiding om reeds thans 
een geleidelijk begin te maken met de benoeming van commissarissen op de 
wijze, die materieel het Raadsvoorstel benadert. De huidige wet verzet er zich 
geenszins tegen om de inzichten en gedachten van de ondernemingsraad te be
nutten bij de bezetting van vacatures in de raden van commissarissen. Reeds 
nu is het mogelijk de raden van commissarissen in te schakelen bij het nemen 
van belangrijke beslissingen. En ten slotte verdient het vanzelfsprekend aan
beveling om bij de benoeming van nieuwe commissarissen reeds thans rekening 
te houden met de door de Raad omschreven taken en de eisen, die in verband 
daarmede aan de vervulling van deze functies moeten worden gesteld. 

Macht en openheid 

De ruimte staat niet toe nader in te gaan op de betekenis van het wetsontwerp 
tot wijziging van het enqueterecht, dat internationaal gezien, een novum mag 
worden genoemd; nergens wordt een dergelijke mogelijkheid tot ingrijpen
tot zelfs ontbinding der vennootschap toe-aangetroffen. 
Het kwartet van adviezen inzake het ondernemings- en vennootschapsrecht 
is op fraaie wijze afgesloten met het overleg ten aanzien van de gedrags
regels, welke bij fusies in acht dienen te worden genomen. Naar mijn gevoe
len kan van een positief resultaat worden gesproken, nu overeenstemming is 
verkregen over de mate van openheid ter zake van motieven en gevolgen van 
de fusie, alsmede over de wijze waarop en de groepen waarmee de onder
nemingsleiding overleg dient te voeren alvorens een besluit te nemen. 
Het is hier de plaats om nog eens te benadrukken, hoezeer een maximum aan 
openheid en verantwoording zowel naar de kant van de gemeenschap alsook 
in de interne bedrijfsverhoudingen zuiverend en opbouwend kan werken. 
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Macht en verantwoording 

Ik heb gesproken over evenwichtsbeleid en maatschappelijk bestel, waarbij be
grip pen als conjunctuurpolitiek, overheidsplanning, economische machtspo
sities, democratisering en medezeggenschap de revue passeerden. Beleid en be
stel zijn geen onderling onafhankelijke grootheden. Albeda wijst er terecht op, 
dat de mogelijkheid van democratisering van het economische bestel staat of 
valt met de ruimte, die in het kader van de overheidsplanning aan de individu
ele onderneming wordt gelaten. Meer overheidsplanning betekent minder mo
gelijkheden voor inspraak en medezeggenschap binnen de onderneming. 2 

Ook Van Zuthem onder kent deze spanning en is bereid ter wille van de demo
cratisering van het economische Ieven de rol van de overheid te beperken tot 
een indicatieve planning.3 lk meen evenwel, dat Albeda dichter bij de werke
lijkheid staat, wanneer hij op de vraag, welke de richting is, waarin onze eco
nomische orde zich ontwikkelt, antwoordt, dat het nauwelijks voor tegen
spraak vatbaar is, wanneer men een groeiende invloed van de staat op het eco
nomische Ieven, en zelfs een neiging tot onderlinge doordringing van de staat 
en heteconomische Ieven voorziet. 

*Dit artikel bevat goeddeels dezelfde tekst als uitgesproken in de Nieuwjaarsrede van de 
heerDePous. 

l.Prof.Mr.P.Sanders: Ondernemingsrecht in de branding, E.-S.B., 12 nov. 1969, p.1116. 
2.Prof.Dr.W.Albeda: Een andere onderneming, een andere economische orde? E.-S.B. 12 

nov.1969, p.l102. 
3.Prof.Dr.H.J. van Zuthem: De geloofwaardigheid van onze economische orde, p.19. 
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In volgende S & D-nummers meer over de hervorrning van de onder
neming: 

PROF. MR. P. SANDERS: Het SER-advies: een stille revolutie 

DR. P. H. VAN GORKUM: Het SER-advies: een zwarte dag voor de 
democratie 

DRS. A. A. VAN AMERINGEN: Het SER-advies: compromisoplossing 

DR. w. A. A.M. DERoos: Niet over ijs van een nacht. 
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R.J. SIERKSMA 

Portugal: verdrongen probleem 
Living is easy with eyes closed 

John Lennon 

Enkele decennia geleden waarde er een spook door Europa en wei bet spook 
van bet fascisme. V elen vreesden bet, maar dachten dat bet wei bij vrees aileen 
zou blijven. Heel veel anderen hadden bet niet eens in de gaten en kregen de 
dreun pas te pakken toen bet spook tot vlees was geworden en, zijn getrouwen 
gehuld in macabere uniformen en met grove laarzen over dit werelddeel deed 
uitwaaieren. V oor bet zo ver was toonde de mens voor de zoveelste maal in de 
geschiedenis zijn capaciteiten van stupiditeit, waan en wreedheid. Voor de kust 
van Amerika stoomden verscheidene schepen open neer, gevuld met mensen 
voor wie bet spook al te zeer de vleselijke toestand had weten te benaderen. Ze 
zochten toe gang tot wat tot dan toe bekend stood als bet vrije land van de de
mocratie, (zij bet met een 'klein' onderscheid tussen blank en zwart) als bet 
asiel voor de verdrukten (zij bet gequoteerd), als de bakermat voor wat de 
nieuwe beschaving zou worden (zij bet dan ook dat toen daar al mensen aan 
twijfelden). Maar dit land bracht bet niet op om ongelimiteerd de Joden die 
Europa probeerden te ontvluchten op te nemen, en een oordeel te vellen over 
hetgeen zich daar voltrok. Pas toen bet vleesgeworden spook in de gedaante 
van Japan bet eigen bestaan bedreigde, begon mente beseffen water gaande 
was. 
De enkeling die zich in de verschillende Ianden tegen de ontwikkeling keerde 
werd beschouwd als drukteschopper en alarmist, die zich, toen bet eenmaal zo 
ver was, van kant mocht maken omdat hij niet meer als de rest neutraal kon 
zijn, ofnog lucratiever, collaborateur. Het kwam er op neer dat men misschien 
individueel wel eens dacht dater iets scheef zat, maar deze gevoelens van on
rust om te zetten in een collectief afwijzen van dit alles, waste veel gevraagd. 

There is no sense in our humanity. 
Only the dead in long and silent rows 
of senseless stone are marching, marching on, 
reaching no goal in all eternity. 

Het lijkt er op of deze woorden van Schulte-Nordholt z6 waar zijn, datze pas
sen op elke nieuwe periode van onze geschiedenis. Men kan zeggen, dat er 
iiberhaupt niets te leren valt uit bet verleden, maar een dergelijke scepsis lijkt 
me niet gerechtvaardigd. Toch blijken inderdaad weinigen bette leren. Aan de 
hand van hetgeen Portugal uitvoert in wat zij zo innemend haar 'overzeese pro
vincies' pleegt te noemen en de houding van andere Ianden ten opzichte bier
van, kan dat duidelijk worden. De slachtoffers van die activiteiten krijgen veel
al niet eens hun steen om mee te marcheren in de 'long and silent rows'. 
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Reincarnatie van Ignatius en Caesar 

Alvorens over te gaan tot een overzicht van wat 'Portugal' op dit moment be
tekent is het zinvol om als kader enige uitspraken aan te halen van de man die 
zo'n veertigjaar zijn licht over deze wereld heeft laten schijnen. Deze politieke 
re:incarnatie van Ignatius van Loyola en Julius Caesar, Salazar, vat zijn demo
cratische gevoels- en gedachtenleven als volgt samen: 'Verkiezingen hebben 
niet zozeer het kiezen van afgevaardigden ten doel als wei het plechtig uitdruk
ken van erkentelijkheid voor de weldaden van het politieke regime en het be
vestigen van het vertrouwen in het vaderland'. Misschien dat hij daarom zich
zelf gedurende deze lange peri ode van regeren als enige kandidaat aan het volk 
heeft voorgeschoteld. 
En om de inleidende alinea al enigszins in het verband van dit essay te zetten 
(ik kom er op terug) geef ik hier nog een fraaie slotclaus van genoemde Sala
zar: 'Europa moet Hitler dankbaar zijn. Hitler heeft Europa een grote dienst 
bewezen door met een wonderbaarlijke energie en stalen spieren het commu
nisme terug te dringen'. Deze man past wonderwel in het rijtje van vulgaire 
ketterjagers dezer eeuw. Verveleud is aileen dat de jacht werd uitgebreid ver 
buiten het gebied waarin zijn trouwe onderdanen wonen (althans, dat mogen 
we uit zijn eigen woorden opmaken). 
Dat zijn opvolger Caetano wat dit betreft weinig, zo niets verschilt van hem, is 
al enkele malen gebleken. Hoe kan het ook anders: een sociaal-cultureel-eco
nomisch systeem als dat van Portugal selecteert slechts daniemand als 'Fuhrer' 
wanneer deze beantwoordt aan de eisen die het systeem stelt. Die eisen kennen 
we. Men hoede zich daarom ook voor schijndemocratische uitspraken van 
deze man, zoals bijvoorbeeld inzake de verkiezings'strijd', vorige herfst. 

'Portugal' 

Wat betekent 'Portugal'? Fascisme, in de meest enge zin van het woord, te 
beschouwen als corporatisme (Mussolini) en fascisme in de ruimste zin van 
het woord, te zien als dictatuur van de macht over de onmacht, van het ge
weer tegenover het vege lijf, van de rijkdom der weinigen hoven de misere der 
vel en. Dat is: bewust fascisme. Eenheid van staat en kerk (zij het nietin de wet), 
van leger en geloof, van denken en doen: het uniform van de geest daar waar 
de filosofen der democratie differentia tie en vrijheid propageerden. 
Maar vooral betekent 'Portugal' leugen, glasharde leu gen. De wet is geen ver
zameling rechten, maar een rechtvaardiging van de macht, het geloof is geen 
geloven maar een veroordeling van het ongeloof. Het is de leugen van de ar
moede, want wie nauwelijks te eten heeft en voor wie de verworvenheden van 
de welvaart niet bestaan, gelooft graag in mooie praatjes, in het goedpraten 
van wat fout en onwaar is. Portugal past als het ware volmaakt in de theorieen 
van de politieke sociologen als Lipset en anderen. Armoede, rooms-katholi
cisme, feodalisme en nationalisme, samen in de smeltpot van het 'Fuhrer'-
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principe. Zeker is de achterlijkheid van hetland: in veel opzichten lijkt het op 
veel van de onderontwikkelde of achtergebleven Ianden. De voeding is slecht, 
het per capita-inkomen is minimaal, er is censuur, er is een geheime politie, en 
aan de top heerst een rijke kleine niets ontziende klasse, welke haar verworven 
posities met aile beschikbare middelen veilig pro beert te stellen. Lidmaatschap 
van vakbonden die van staatswege zijn opgericht en die niet vrij gevormd mo
gen worden, is verplicht vanaf het achttiende levensjaar. De to tale jeugd wordt 
gevat in de jeugdbeweging Mocidade. 
De toekomst van een dergelijk land is uitzichtloos. Tenzij ... tenzij door het 
toeval de historie eigen, ergens nog gebieden op aarde te vinden zijn die men 
met wat historisch besef 'provincies' kan noemen. Portugal heeft destijds toen 
het nog 'in' was om verre reizen te maken zich echt uitgesloofd. De bewoners 
van het toen veroverde gebied, kunnen dan ook nog veel verhalen. In willekeu
rige volgorde zijn ditTimor, Angola, Macao, Guinee en Mozambique, waar
van met name Angola en Mozambique in dit verband van veel belang zijn. Een 
land dat arm is als de mieren zoekt rijkdom in den vreemde, een land dat zich 
tot nu toe aileen maar kon beroepen op een twijfelachtig recent verleden zoekt 
prestige in het heden, een land dat geen enkel doel meer lijkt te hebben dan ve
geteren rond het minimum schept een 'heilige opdracht', en zoekt steun van 
instanties die zelf ook aan het aftakelen zijn zoals bijvoorbeeld de rooms-ka
tholieke kerk. Een land tenslotte, dat geen enkele werkelijke vriend heeft zoekt 
haar vrienden elders en helptzelfs vrienden te 'ontstaan'. Men denke aan Rho
desie. 
Gewapend met een groot aantalleuzen naar buiten en met (NATO-)wapens 
naar binnen, en gewapend vooral ook met een onwrikbaar geloof en het 'Gott 
mit uns' trekt men ten strijde tegen watzwart is onder hetmom hen te 'bescha
ven'. Wie zich niet aan deze beschaving wenst te onderwerpen is, hoe kan het 
anders, 'communist' of op zijn minst agent van een of ander godverlaten we
relddeel of land. Gesteund door een kerk die zelf niet veel meer is dan een fail
liete boedel, trekt men ten strijde tegen de onwil van de Afrikaanse man of 
vrouw om zijn of haar energie ter beschikking te stellen van de blanke Portu
gees die in deze overzeese 'provincien' probeert het eigen prestige weer wat op 
te vijzelen en de beurs wat te spekken. Hoe ongelofelijk veellijkt dit allemaal 
niet op het verleden van andere Westeuropeese Ianden die nu, zij het vaak 
moeizaam, hun belangen tot de eigen grenzen proberen te beperken. De Engel
se middle-class mislukkeling die in India de grote bink ging uithangen, de fa
lende Fransman die in het uniform ergens in Indo-China zijn verkreukeld zelf
bewustzijn probeerde te herstellen. 

Neo-kolonisatie 

De Portugese regering propageert vestiging van blanke landgenoten in deze 
gebieden in de hoop dat men met meer zielen (R.K. !) niet aileen meer vreugd 
heeft maar ook meer macht. 
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Haar neo-kolonisatie is overigens niet een zaak waar alleen Portugal belang bij 
heeft. De rijke voorraad natuurschatten welke ligt opgeslagen in de door Por
tugal bezette gebieden in zuidelijk Mrika vormen een belangrijk object van 
buitenlandse specula ties en investeringen. Het gaat hier om zowel Europese als 
Amerikaanse kapitaalsbelangen, betrekking hebbende op onder meer diaman
ten, olie, ijzererts e.d. 

Men kan zich tegen deze achtergrond voorstellen, dat nogal wat koloniale mili
tairen zich na hun diensttijd aldaar vestigen. Al was het alleen maar om hun 
moederland, dat men natuurlijk onverbiddelijk lief heeft, te ontvluchten. 
Waarschijnlijk heeft men daarbij de zinsnede van de Bullebak uit het stuk van 
Peter Weiss in het achterhoofd: 'Ik ontvang mijn beveling van God de Heer. 
Het is de taak van Lusitanie (is Portugal) de goddelijke boodschap op aarde te 
verspreiden'. Die goddelijke boodschap bestaat in de concrete en profane wer
kelijkheid uit dwangarbeid, verplichte katoenbouw, schijnonderwijs in het 
Portugees, terwijl nauwelijks een van de Mrikanen de taal meester is, en eco
nomische rassendiscriminatie (d.i. geen wettelijke discriminatie, maar het in
standhouden van een situatie welke het de Afrikaan onmogelijk maakt aan 
het Ieven volgens Portugese standaarden deel te nemen). In een woord: uit
buiting in de meest essentiele betekenis van het woord, namelijk lichamelijk en 
geestelijk. Wie niet mee doet ondanks alle druk wordt of wei van kant gemaakt 
(weergegeven in frisse stripverhalen welke overal tegen minimumprijs aan de 
jeugd in Portugal ter beschikking worden gesteld) ofwel getransporteerd naar 
een van de gevangenissen of concentratiekampen wat op hetzelfde neerkomt. 
Het resultaat van deze conglomeratie van feiten is een groat conflict: Portugal 
verkondigt uiteraard het omgekeerde wat vanuit haar gedachte der 'pluricon
tinentale multiraciale gemeenschap' ook niet anders kan. Er is echter een 
aantal tegenstellingen die van belang zijn. In de eerste plaats de tegenstelling 
tussen de rooms-katholieke kerk en enkele van haar priesters, die het verder 
vertikken mee te werken aan de smeerlapperij van het regime in de kolonien. 
Deze tegenstelling plant zich voort binnen de rijen van de kerk zelf en gods
dienstige conflicten iiberhaupt spelen een rol in de tegenstellingen tussen be
paalde verzetsgroepen. 

Vervolgens is er een conflict tussen de verschillende stammen in de door Por
tugal bezette gebieden welk conflict wordt uitgespeeld door het regime. Con
sequentie hiervan is dat het verzet dat duidelijk in omvang toeneemt verdeeld 
is, vaak nog te meer omdat hier politieke tegenstellingen meespelen (in welke 
verzetsbeweging niet). Het grate conflict is natuurlijk dat tussen dit verzet en 
het regime. Het Iijkt erop, en dat is de tragiek die ook allag opgesloten in de 
versregels van Schulte-Nordholt, dat zich dit conflict in een tegenstelling van 
meningen hier in de Westeuropese Ianden voortzet. Hiermee kom ik terug op 
water in de eerste alinea's werd gezegd over de houding van destijds inzake de 
Joden en het probleem Duitsland. Living is easy with eyes closed: daar komt 
het voor velen op neer, nog steeds. 
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Buitenparlementaire oppositie 

Evenals in de kolonien van Portugal een kleine groep zich opmaakt voor de 
strijd tegen het Portugese regime van fascisme en hypocrisie, is er in verschil
lende Ianden van West-Europa en in staten van de V.S. een kleine groep ont
staan van mensen die de strijd hebben opgevat tegen de publieke opinie. Deze 
laatste is in veel gevallen ofwel pro-Portugal ofwel onwetend. Vaak is deze ac
tiviteit van buitenparlementaire aard en gekoppeld aan een visie in groter ver
band, met name op de NATO. In de meest recente publicatie van het Angola
comite wordt voor men sen met enige kritische zin op overtuigende wijze aan
getoond dat Portugal NATO-materiaal gebruikt in haar koloniale oorlogen. 
Reeds in een eerder geschrift werd op dat thema ingegaan. Minister Luns had 
voor deze tekst slechts het denigrerende 'pamflet' over. Het is dezelfde minister 
die Orden van Christus ontving en accepteerde uit handen van de man wiens 
fraaie opvattingen aan het begin van dit essay werden neergelegd. Die hem 
prees voor zijn wijs beleid in de afgelopen veertigjaar, blijkbaar gelovend in de 
idee van de 'pluricontinentale multiraciale gemeenschap'. 
Misschien is het niet eens zo zinvol om met name de buitenparlementaire aan
dacht te wijden aan de relatie NATO-Portugal, ook al is diteen wezenlijk pro
bleem. Waar het hier om gaat is dat men net als enige decennia geleden niet tot 
een onomwonden oordeel durft te komen over wat Portugal is en doet. Zeer 
waarschijnlijk gewoon omdat het eigenbelang hier voorop staat. Is het niet 
vreemd dat herhaaldelijkjongens, die het Ieger van Portugal zijn ontvlucht om
dat zij weigeren mee te doen aan wat hun land in Afrika uitspookt hier worden 
opgepakt door de politie om vervolgens over de grens te worden gezet? Leden 
van het Angola-comite en van het parlement moeten vervolgens particulier 
proberen de autoriteiten te overtuigen van de vreemde gang van zaken. Is het 
ook niet merkwaardig dat de Portugese jongens die na veel moeilijkheden ten
slotte mogen blijven, geen enkele werkelijke steun wordt gegeven terwijl de 
'slachtoffers van het communisme' (men denke aan de Tsjechen) met open ar
men en studiebeurzen worden ontvangen? Zowel politieke (NATO) als econo
mische (athankelijkheid van Amerika, men denke aan Servan-Schreiber) be
langen zijn voor een dergelijke houding bepalend. 
Minder vergaand maar even ernstig is het wanneer politici discussieren over 
het NATO-lidmaatschap in termen van strategische Jigging van Portugal en de 
houding van andere Ianden terwijl men water concreet in de kolonien gebeurt 
slechts aanstipt. In plaats van werkelijk actieve oppositie te voeren en er een 
kabinetscrisis van te maken praat men elkaar na, dit terwijl men vaak individu
eel wei degelijk afwijzend staat tegenover Portugais politiek. Minister Luns 
vindt de praatjes van dit land belangrijker dan de feitelijke situatie in de Afri
kaanse gebieden, hij vindt de inhoud van de wet blijkbaar belangrijker dan 
hoe men haar uitvoert. In het blad van het NVV, de vakbeweging, werd des
tijds een artikel opgenomen waarin werd gewezen op de verbeteringen die tot 
stand waren gebracht, uiteraard na aandrang van Het Internationaal Arbeids
bureau. Dat het in feite ging om wijziging van wetsformuleringen terwijl de fei-
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telijke toestand hetzelfde bleek of zelfs verslechterde deed er blijkbaar niet veel 
toe: de eigen 'bijdrage' was blijkbaar belangrijker dan de feiten. Tenslotte kan 
er nog op gewezen worden dat in de Internationale Spectator in de afgelopen 
twee jaar het thema der Portugese kolonisatie niet wordt behandeld: blijkbaar 
beschouwt men het als een binnenlandse aangelegenheid. 
De bovengegeven voorbeelden verwijzen naar de houding van ontkenning of 
verdringing van een wezenlijk probleem. Living is easy with eyes closed: dit 
blijft de conclusie en zelfs wanneer men de dingen in de verschrikkelijke ge
daante van de realiteit ziet kan men altijd nog beter de ogen escapistisch sluiten 
dan er aan te gaan staan. Dit lijkt voor het merendeel van de mensen op te gaan. 
Maar ik geloof, dat een land pas werkelijk enige grootheid kan bezitten wan
neer het de eigen be Iangen de tweede plaats weet te geven, waar bet gaat om zo
iets essentieels als de knechting, uitbuiting en afslachting van hele bevolkingen 
door een minderwaardig land als Portugal, dat de eigen haard probeert te ver
gulden met bet goud dat de vrucht is van haar neokolonialisme. 
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JO SMIT 

Literatuurprijzen 

'Is cultuur gemeenschapszaak, dan is zij ook staatszaak', schreef wijlen prof. 
dr. G. van der Leeuw in 1946 in dit tij dschrift. 
Actieve cultuurpolitiek was in die dagen een begrip dat in de socialistische 
overtuiging een belangrijke plaats innam, al bleek herhaaldelijk hoe moeilijk 
het was hieraan vorm en gestalte te geven. Vooral de kunst, waarin nu eenmaal 
de individuele expressie zo'n overwegende rol speelt, bleek moeilijk te vatten 
te zijn in theorieen waarin begrippen als 'vrijheid' en 'gemeenschap' voorop 
stonden. Op het cultuurcongres dat de PvdA in hetzelfde jaar (1946) heeft ge
houden kwam men dan ook niet veel verder dan dat de rol van de overheid zich 
diende te beperken tot het scheppen van ruimte voor de kunst en van sociale 
veiligheid van de kunstenaar. 
In deze richting hebben zich dan ook de bemoeienissen van de overheid met de 
kunst ontwikkeld. Een extra moeilijkheid voor de theoretici op dit terrein is 
bovendien dat waar hij denkt aan de kunstenaar, voor zijn geestesoog een 
zwoegende Rembrandt of een ploeterende Van Gogh oprijzen, tegelijk met 
hun grandioze werkstukken, maar dat hij toevallig in zijn directe omgeving 
iemand kent, die hij ervan verdenkt louter uit werkschuwheid verf, linnen en 
penselen te hebben aangeschaft en wiensdoeken hij lager schat dan zijn schoen
poetsdoek. Hij vraagt zich af of hij hierbij niet wordt uitgenodigd de nieuwe 
kleren van de keizer te bewonderen en aileen het onbestrijdbare historische feit 
dat het oordeel van de tijdgenoot feilbaar is, brengt hem ertoe zijn inzichten 
niet wereldkundig te maken. 
Kortom, van de kunstenaar in abstracto zijn wij ervan overtuigd, dat hij van 
ongemene betekenis is voor de gemeenschap, maar in concreto zien we het 
vaak niet. Een dergelijke gedachtengang moet ook de overheid bezielen, die er 
inderdaad van uitgaat dat de kunst van betekenis is, maar dat zij het vermogen 
mist tot discriminatie. Dat lijkt me inderdaad een voortreffelijk uitgangspunt. 
Immers het gelijk krijgen in zaken van kunst is altijd een historische beslissing. 
Die beslissing hier en nu te nemen is een zaak die een persoon zich wei, maar de 
staat zich niet kan veroorloven. 

Kunst is iets dat in het persoonlijke vlak ligt, kunst richt zich ook niet tot de 
gemeenschap, maar richt zich tot de ander als persoon. De overheid kent geen 
personen, maar heeft het liefst te maken met individuen, met gelijke eenheden, 
met de abstracte staatsburger, waarvoor wetten kunnen worden gemaakt en al
gemene regels. Eigenlijk heeft de overheid aan de kunst geheel geen boodschap. 
Kunst is geen regeringszaak heeft Thorbecke gezegd en dat was weliswaar een 
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liberaal, maar toch ook een wijs woord. De overheid kan als zodanig geen 
kunst voortbrengen, er is geen staatskunst en zelfs zal er eerder vijandschap 
tussen beide bestaan. 
De overheid is uit haar aard conformistisch, terwijl de kunst zich juist verzet 
tegen de status quo en dat feller zal doen, naarmate het sociale Ieven de per
soonlijkheid meer bedreigt. 
Toch werkt de kunst zelden rechtstreeks op het sociale Ieven in. Dat ligt ook 
voor de hand, omdat de kunst zich richt tot de persoon en niet tot het een of an
dere collectief. Er zijn enkele voorbeelden te noemen-ik bepaal me in het vol
gende tot de literatuur-waarbij de schijn van het tegendeel kan blijken. 'Uncle 
Tom's Cabin' bijvoorbeeld, maar het opmerkelijke daarbij is dat het literair 
gesproken niet zo'n best hoek is. Wei een literair hoogtepunt is in Nederland 
het werk van Multatuli, maar de Javaan kon toch maar mishandeld worden 
tot aan enige politiele acties toe. 
Over de uitwerking van de literatuur op de maatschappij zijn stellig interessan
te gedachtenspinsels te maken. Vaak immers zien we dat de ideeen uit een hoek 
even later in de wereld waarin het is verschenen een enorme opgang maken. 
Heeft het hoek deze uitgelokt, of heeft de fijner bewerktuigde auteur deze 
komst voorvoeld? Is het de literatuur die fungeert als paard voor de trekschuit, 
of zijn het vooruitgeworpen schaduwen waaraan de literatuur gestalte poogt 
te geven? Wellicht is het een combinatie van deze beide elementen, die in en 
door het hoek werken. Vast staat wei, naar ik meen, dat in het goede hoek toch 
altijd een protest tegen het bestaan-hier-en-nu van de schrijver is opgenomen; 
een protest, dat aangezien het hier en nu ook sociale elementen bevat, vaak ook 
een sociaal protest zal zijn. 

Dit protest kan waardevolle elementen bevatten voor een latere sociale reali
teit, het kan ook in letterlijke zin a-sociaal zijn. Ook hier ontbeert de overheid 
de maatstaf om tot eenjuist onderscheid te komen. Wat doet de overheid? Zij 
zoekt helpers uit de betreffende tak van kunst en vraagt die als arbiter op te tre
den. Daarmee spreekt ze uit: ik erken de kunst als een waardevol sociaal gege
ven, maar ik mis het nodige onderscheidingsvermogen. Gij, als persoon hebt 
die wellicht wei. 
De jury voor de staatsprijs oordeelt dan naar beste weten en kunnen en komt 
met haar, uiteraard feilbaar, oordeel voor den dag. Dat het feilbaar is weten 
wij uit de historie, omdat wij menigmaal verbaasd hebben gestaan om trent het 
oordeel dat vroegere, tot onderscheiden geroepen medemensen, hebben ge
had aangaande de literatuur van hun dagen. Hoe droevig dat ook is, het ver
sterkt toch weer onze historische kijk op een bepaald tijdvak, als we zien welke 
auteurs men het waard achtte te bekronen. 
Met andere woorden, als Gerard Kornelis van het Reve de P.C.Hooftprijs 
krijgt en door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk al
lerhartelijkst wordt gezoend, dan is dit alles volstrekt in de haak. Interessant 
daarbij is niet wat de overheid en haar representanten van het werk van Van 
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het Reve vinden, maar enkel of de samenstelling van de jury representatief kan 
worden geacht. 
Ruimte scheppen voor de kunst, dat betekent subsidiering van uitgaven, dat 
betekent ook de officiele erkenning van wie officieus zijn uitverkoren. Sociale 
bescherming van de kunstenaar betekent normloosheid van de overheid en het 
maken van praktische onderscheidingen aan personen, geen willekeurige, 
maarvakmensen. 
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DE PEN OP PAPIER 
Over status quo, ontwikkeling en revolutie 

Het artikel Het socialistisch experiment, dat Frans Grosfeld in bet november
nummer van dit blad gepresenteerd heeft, bevat vrijwel geen enkele zin, die 
niet mijn protest gewekt heeft. Of bij zulk een gebrek aan overeenstemming 
discussie tussen hem en mij mogelijk is, is daarom zeer de vraag; niettemin 
heb ik gemeend naar de pen te moeten grijpen: de wijze, waarop Grosfeld 
zijn in wezen volstrekt aprioristische beweringen poneert, kan op sommige 
lezers wellicht een indruk van 'wetenschappelijkheid' maken; in bet onder
staande hoop ik aan te tonen, dat dit een valse schijn is, waardoor men zicb 
niet moet Iaten bedriegen. 

Daar de beperkte plaatsruimte mij natuurlijk verbiedt om al mijn protesten 
onder woorden te brengen, zal ik mij tot enkele hoofdpunten moeten bepalen. 
Het eerste hoofdpunt dan lijkt mij, dat bet begrip status quo, dat in Grosfelds 
artikel een centrale plaats inneemt, wetenschappelijk volkomen onbruikbaar 
is. De maatschappelijke ontwikkeling, met de eraan ten grondslag liggende 
ontwikkelingen van geestelijke, technologiscbe en economiscbe aard, is een 
continu proces, waarin nimmer sprake is van iets, dat men zinvol als 'status 
quo' zou kunnen aanduiden. In dat continue proces kunnen soms stroomver
snellingen optreden en af en toe treden schokken op (revoluties), die meestal 
niets anders doen dan dat zij veranderingen, die onder de oppervlakte reeds 
hebben plaats gevonden, plotseling aan bet Iicht brengen. Om een voorbeeld 
te geven: de moderne gescbiedvorsing betreffende de Franse Revolutie heeft 
aangetoond, dat de werkelijk ingrijpende veranderingen in Frankrijk-zowel 
op economisch en sociaal gebied als in de collectieve mentaliteit-zich veel 
meer voltrokken hebben in de uiterlijk 'rustige' periode tussen 1715 en 1789 
dan in de tumultueuze jaren daarna. 
Wie, zoals Grosfeld, die continue ontwikkeling miskent, is een revolutionair a 
priori; datis een kwestie van overtuiging en temperament-en ik ontken geens
zins, dat mensen zoals hij onder omstandigheden hun waarde hebben-, maar 
met wetenschap heeft bet niets te maken. 
Toch gaat het ook aan Grosfeld niet belemaal voorbij, dater ook niet-revolu
tionaire ontwikkelingsprocessen zijn. Niettemin bandbaaft hij zijn begrip sta
tus quo en dat brengt hem tot zulke zonderlinge uitspraken als ( op pagina 
463): 'Ret is ook de beweging naar dat perspectief, die in bet proces van haar 
ontwikkeling voortdurend de status quo ondermijnt en tot een boger niveau 
doet evolueren'. Een 'evoluerende status quo' is een contradictio in terminus 
of, minder geleerd gezegd, onzin. En hoe moet men zicb beweging denken, die 
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status quo tegelijk 'ondermijnt' en 'tot een hoger niveau doet evolueren'? 
lets ondermijnen is nu juist niet de weg om datzelfde tot een hoger niveau te 
brengen! Ook op pagina 471 werkt Grosfeld weer met het beeld van de status 
quo, die in beweging is, maar niettemin status quo blijft: 'Blijkt deze buiten
parlementaire aktie mogelijk zonder dat de krachten van de status quo ingrij
pen, dan is deze voldoende in ontwikkeling'. (Ook dit, tussen haakjes, is weer 
een hoogst zonderling beeld; dat de status quo 'voldoende in ontwikkeling' is, 
blijkt daaruit, dat de krachten van de status quo ... niets doen!) 
Hiermee komen we intussen al op een ander punt. Grosfelds betoog op pagi
na 47llaat zien, dat hij de 'status quo' tenslotte toch niet als een toestand van 
volstrekt immobilisme ziet: er is wei degelijk beweging in die status quo mo
gelijk. Maar Grosfeld blijft ook nu de continue maatschappelijke ontwikke
ling miskennen: die 'status quo in beweging' is bij hem kennelijk uitsluitend 
het resultaat van druk, die door bewust handelende en georganiseerde mensen 
wordt uitgeoefend. Zo wordt de grond van zijn voorliefde voor revoluties ge
heel duidelijk: het is een overtrokken voluntarisme, dat geen oog heeft voor 
de gedetermineerdheid van een groot deel van de maatschappelijke processen. 
Daarmee knoopt hij aan, niet bij Marx en Engels, maar bij Bakoenin, Blan
qui en Lenin. 
Hierbij aansluitend kom ik op een punt, dat in zijn politieke consequenties veel 
ernstiger is. 
Voortdurend spreekt Grosfeld in zijn artikel van 'de progressieve beweging' en 
deze wordt (pagina 471) bepaald door overeenstemming van een bepaald doe/ 
en bepaalde middelen. Nu is progressief een term, die niets anders inhoudt dan 
een streven naar vooruitgang op basis van het bestaande en die noch over het 
doel noch over de middelen iets zegt. Mensen, die ontreveden zijn met het be
staande en 'vooruit' willen, kunnen dan ook allen 'progressief' heten en toch 
onder ling sterk van mening verschillen over doel zowel als middelen; in een 
enigszins ontwikkelde en beschaafde samenleving is die pluriformiteit onder 
progressieven zelfs de enige normale toestand. Niets daarvan vindt men bij 
Grosfeld! In zijn gedachtengang is er voor onze tijd slechts een (nog wei mon
diale) 'progressieve beweging', d.w.z. die van de mensen, die het t.a.v. doel en 
middelen met hem eens zijn; daarbinnen ziet hij dan nog weer een kern van 
bijzonder verlichten: de socialisten. Met zin voor de werkelijkheid heeft dit 
niets te maken, wei met geborneerd fanatisme! 
In Grosfelds betoog-de plaatsruimte verbiedt mij om het met citaten te 
illustreren-heeft die ene 'progressieve beweging' ook slechts een tegenspeler: 
de befaamde status quo; die kan 6f met geweld terugslaan 6f uitwijken; in het 
eerste geval komt er revolutie van (de mogelijkheid, dat de 'status quo' de 
'progressievebeweging'voordienal vernietigt, komt bij Grosfeld niet op); in 
het tweede geval blijft de revolutie vooralsnog uit. 
Tegenover deze simplistische tweedeling moet het volgende opgemerkt wor
den. Een zich progressief achtende minderheid kan stuiten op het verzet-des
noods ook het gewelddadige verzet-niet slechts van de halstarrige voorstan
ders van de bestaande or de, maar ook van de vel en, die 66k verandering will en, 
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maar daarbij t.a.v. het doel of de middelen of beide van mening verschillen 
met bedoelde minderheid.Als die minderheid 'de progressieve beweging' van 
Grosfeld is, dan zijn allen, die zich ertegen verzetten, in zijn ogen 'per definitie' 
(om een van zijn geliefde termen over te nemen) 'status quo'; voor iets anders 
laat zijn tweedeling geen plaats. Wij kennen dat lied uit een recent verleden! 
In de jaren 1933-1945 waren het hier de nationaal-socialisten, die beweerden 
de 'nieuwe tijd' in pacht te hebben en die alles, wat zich tegen hen verzette, 
hoonden alsreactionair of conservatief (de term 'status quo' hadden zij in dit 
verband nog niet bedacht). De overweldigende meerderheid van ons volk, 
van liberalen tot communisten, haalde verlicht adem, toen aan hun gedoe een 
eind was gekomen, zelfs al ging dat gepaard met een in grote mate-in te grote 
mate-herstellen van de 'status quo' van v66r 1940. 
Ik twijfel er niet aan of Grosfeld zal de vergelijking tussen zijn 'progressieve 
beweging' en de NSB in oprechte verontwaardiging afwijzen. Over de vraag, 
of die afwijzing objectiefterecht is, zal ik straks nog spreken aan de hand van 
zijn beschouwingover 'linkse' en 'rechtse' dictatuur. Maar nu eerst nog een 
paar kleinere opmerkingen om te Iaten zien, hoe weinig echte wetenschap er 
aan Grosfelds verhandeling ten grondslag ligt. 
Op pagina 475 verdedigt Grosfeld eventueel revolutionair optreden van zijn 
'progressieve beweging' met een beroep op de geschiedenis: hogere vormen 
van democratie zijn altijd bevochten door de regels van de bestaande (lagere) 
democratie te negeren. Over wat 'lagere' en wat 'hogere' democratie is, zou 
veel te zeggen zijn, dat bier achterwege moet blijven. Wei wil ik opmerken, dat 
de door Grosfeld aangevoerde voorbeelden wei zeer zwak zijn. Zo zegt hij: 
'De arbeiders hebben destijds hun materiele belangen tot op zekere hoogte 
veilig gesteld door een georganiseerde macht te vormen, tegen alle formele en 
informele regels van de status quo in'. Onzin! De arbeiders hebben destijds 
niet slechts 'hun materiele belangen tot op zekere hoogte veilig gesteld', maar 
zij hebben ingrijpende staatkundige en maatschappelijke veranderingen weten 
afte dwingen; en zij hebben dat bereikt niet door alle toen geldende 'formele 
en informele regels' aan hun Iaars te Iappen, maar door aile hun toegestane 
rechten (persvrijheid, coalitierecht, stakingsrecht, vreedzame demonstraties, 
later ook het kiesrecht) ten volle te benutten! Natuurlijk: waar zulke rechten 
vrijwel of geheel ontbreken, rest slechts de onwettige, revolutionaire weg; maar 
de resultaten daarvan zijn meestal gering (men denke slechts aan het weinige, 
dat de Spaanse arbeidersklasse onder dertigjaar Franco-regiem heeft kunnen 
bereiken!) 
Direct na het boven geciteerde schrijft Grosfeld: 'De Tachtigjarige Oorlog 
wordt thans, niet toen, door de status quo zelfs voor honderd procent als een 
gerechtvaardigde verzetsdaad gezien'. Ongelukkiger voorbeeld is nauwelijks 
te bedenken! Ooze opstand tegen Philips II was een typisch conservatiefverzet, 
gericht op verdediging van de bestaande vrijheden tegen de aanslagen van de 
absolutistische en centralistische politiek van de koning. Dat in dat conser
vatieve verzet ook iets nieuws geboren werd, is slechts een bewijs, dat de histo
rische ontwikkeling een ingewikkelder proces is dan Grosfeld weet. 
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N og een enormiteit van Grosfeld wil ik signaleren: op pagina 4 7 5 zegt hij, dat 
de voorstelling, als zouden er waarden en normen zijn, die 'van aile tijden' 
zijn, gezeur is, daar 'de sociologie allang met deze voorstelling heeft afgere
kend'. Wei, de vraag, of er boventijdelijke waarden en normen bestaan, is een 
vraag van wereldbeschouwing offilosofie, die volstrekt buiten de competentie 
van de sociologie of van welke wetenschap dan ook valt; sociologen, die pre
tenderen dit vraagstuk te hebben opgelost, zijn geen wetenschapsmensen, 
maar ideologen-in-vermomming. De christenen en humanisten, die tezamen 
de overgrote meerderheid van de socialistische beweging vormen, aanvaarden 
overigens wel degelijk het bestaan van boventijdelijke normen: wil Grosfeld 
deze mensen als 'conservatieve zeurkousen' buitensluiten, dan wil hij de socia
listische beweging Iaten verschrompelen tot een wel heel kleine sekte! 
Tot slot wil ik ingaan op een der meest aanvechtbare gedeelten in Grosfelds 
artikel, nl. dat, waarin hij spreekt over het verschil tussen 'linkse' en 'rechtse' 
dictatuur. De opvatting, dat beide even afkeurenswaardig zijn, acht hij een 
'dooddoener': linkse dictaturen zijn wei degelijk beter dan rechtse (pagina 
468). 
Ailereerst: wat betekenen links en rechts? Grosfeld antwoordt eerst: links is 
progressief, rechts is conservatief. Dat is een gang bare terminologie, die echter 
aileen bruikbaar is t.a.v. democratische partijen. Zodra het over dictaturen 
gaat, rijst nl. direct de vraag: kan een dictatuur ooit progressief zijn of ver
tegenwoordigt zij altijd een achterlijke staatsvorm? In de tot dusver gang bare 
terminologie (bijv. prof. G.van den Bergh in zijn intreerede van 1936) werd 
het onderscheid tussen 'linkse' en 'rechtse' dictaturen dan ook anders gemaakt: 
'linkse' dictaturen zijn die, welke, gebaseerd als ze zijn op een optimistische 
visie op de menselijke rede, bedoeld zijn als tijdelijke overgangsfase naar een 
toestand van hogere vrijheid; deze dictaturen blijven dan ook 'links', ook 
wanneer die overgangsfase in de praktijk op de pessimistische opvatting, dat 
de mens altijd een harde hand behoeft om hem in het gareel te houden; zij 
zijn dan ook bedoeld als duurzame toes tan d. 
Grosfeld hanteert een heel ander criterium: het verschil tussen 'rechtse' en 
'linkse' dictaturen ligt voor hem in de vraag, of de dictatuur wordt uitgeoefend 
door eengesloten of door een open groep. Zijn definitie van de ,linkse' dictatuur 
lokt daarbij overigens enige vraagtekens uit: 'Een linkse dictatuur is een maat
schappijvorm onder de druk van de staat van beleg, waarin de macht berust bij 
een groep die openstaat voor toetreding van ieder . .. enz.'. Ten eerste is een 
dictatuur geen maatschappijvorm, maar een staatsvorm. En ten tweede smok
kelt Grosfeld met de zinsnede 'onder de druk van de staat van beleg' naast het 
kenmerk van de openheid nog een tweede kenmerk van de 'linkse' dictatuur 
binnen: zij is een reactie op druk, uitgeoefend door de vijanden van haar doel
stellingen. Dit is een vergoelijking van de 'linkse' dictatuur, die op zichzelf 
helemaal niet nodig is: een zekere vorm van dictatuur zou immers, ook zonder 
door vijanden opgedrongen 'staat van beleg' heel goed nodig kunnen zijn in 
Ianden, welker geringe ontwikkeling nog geen democratisch bewind toelaat. 
Doch Iaten wij dit verder rusten en bepalen wij ons tot het criterium van de 
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openheid. Als dit inderdaad bet verschil tussen 'linkse' en 'rechtse' dictaturen 
uitmaakt, dan zou Grosfelds conclusie, dat linkse dictaturen beter zijn dan 
rechtse, in theorie alleszins acceptabel zij n. 
Ik zeg: in theorie. Want zodra Grosfeld concrete voorbeelden gaat geven van 
wat volgens hem 'linkse' dictaturen zijn, wordt de zaak heel anders. Allereerst 
de Sowjetunie: daar is volgens Grosfeld de dictatuur pas 'na Lenin' verstard 
tot een gesloten dictatuur, die niet meer links, maar rechts is ( op pagina 469 
spreekt hij over een stalinistische verabsolutering van de status quo). Dit wijst 
op een schrikbarende onkunde van de geschiedenis van bet Russische commu
nisme. De conceptie van een streng gedisciplineerde, gesloten en door een 
alleenzaligmakend geachte ideologie bijeen gehouden partij werd door Lenin 
reeds lang v66r 1917 ontwikkeld; bet lag dan ook in de rede, dat deze partij, 
nadat zij in 1917 de macht veroverd had, vrijwel direct de gesloten heersers
kaste zou worden, die zij tot heden gebleven is. Stellig heeft dit systeem onder 
Stalin barbaarsere vormen aangenomen dan voor en na hem, maar daarom 
mag men nog niet 'stalinisme' noemen, wat in wezen inherent is aan bet leni
nistische communisme als zodanig. 
Daaraan moet nog toegevoegd worden, dater t.a.v. de openheid of gesloten
heid van de heersende groep absoluut geen principieel onderscheid te bespeuren 
valt tussen enerzijds bet communisme van Russisch type, anderzijds bet Itali
aanse fascisme en bet Duitse nationaal-socialisme. 
Het voorbeeld van de Sowjetunie is voldoende om te laten zien, dat Grosfeld 
zijn theoretische criterium van de 'linkse' dictatuur (de openheid) laat vallen, 
zodra bet om een concreet geval (bet communisme) gaat. Tegenover zijn be
schouwing zou ik mijn eigen mening aldus will en formuleren: inderdaad is niet 
elke dictatuur even slecht en inderdaad hangt de graad van goedheid of slecht
heid af van de mate, waarin een dictatuur de kring der deelhebbers aan de 
macht verruimt (waarbij moet worden opgemerkt, dat zij met elke verruiming 
minder dictatuur wordt). Wil men dit verschil met de termen 'rechts' en 'links' 
aanduiden, dan heb ik daar geen onoverkomelijk bezwaar tegen, mits men dan 
bet communisme, met zijn totalitaire ideologie, tot de 'rechtse' stromingen 
rekent en een regiem als dat van Franco zoal niet als 'links', dan tach als minder 
'rechts' dan bet Sowjet-stelsel beschouwt. Persoonlijk voel ik overigens 
geen behoefte om de gangbare terminologie zo om te draaien en baud ik me 
liever aan bet onderscheid, dat door Van den Bergh is gemaakt. Wat men Gros
feld moet verwijten is echter niet zijn ongebruikelijke terminologie, maar bet 
feit, dat hij die terminologie zelf verloochent, als bet over bet communisme 
gaat. Het communisme blijft voor hem 'links' en in zijn vocabulaire betekent 
dat, dat het communisme hem sympathiek is. 
Een enkele opmerking wil ik daaraan toevoegen t.a.v. wat Grosfeld schrijft 
over communistisch China. Als motiefvan de Chinees-communistische politiek 
ziet hij slechts bet proletarisch internationalisme, en daarmee is bet regime van 
Mao hem in de hoogste mate sympathiek. Of dat regime goed zal blijven 
dan wel ontaarden, hangt z.i. alleen van mis ('bet kapitalistische Westen') af: 
'Alleen het wegvallen van de op de kapitalistische groepsbelangen gebaseerde 
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westerse vijandigheid jegens China kan en de kans van een kapitalistisch her
s tel en het gevaar van een fatale verharding van het regime voorkomen' (pagi
na 469). Simplistischer en naiever kan het nauwelijks! Alsof dat 'proletarisch 
internationalisme', hoe zeer wellicht eerlijk gemeend, in de praktijk veel meer 
zou zijn dan een propagandamiddel! Alsof niet elke dictatuur het gevaar
niet de zekerheid, maar wel het levensgrote gevaar- van 'fatale verharding' in 
zich draagt! En alsof het Chinese communisme in wezen niet voor een groot 
deel Chinees nationalisme zou zijn, nationalisme, dat historisch zeer wei te 
verklaren is, maar dat niettemin ook gevaren in zich bergt, zelfs bij de meest 
vriendelijke houding van het Westen! 
Men begrijpe mij goed: ook ik ben voorstander van een tegemoetkomende 
politiek van het Westenjegens China. Maar dan op grond van overwegingen, 
zoals bijv. senator Fulbright die in zij n The arrogance of power ontvouwd heeft 
nl. van de erkenning, dat het Chinese nationalistische wantrouwen jegens het 
Westen op grond van een lange historische ervaring begrijpelijk is en door 
daden moet worden weggenomen. En niet, zoals Grosfeld, op grond van een 
niet-willen-zien van dat nationalisme en een nai'eve verwarring van Mao's 
'proletarisch-internationalistische' woorden met zijn 'realpolitische' daden. 
Mijn betoog is lang geworden. Tochmoesthet fragmentarischblijven en heb 
ik mijn eigen inzichten er niet dan slechts zeer ten dele in kunnen uiteenzetten. 
Over het vraagstuk waarom het bier gaat, dat van wettige en revolutionaire 
rniddelen ter bereiking van maatschappelijke veranderingen, is het laatste 
woord nog lang niet gesproken. Men zal dit vraagstuk echter aileen mogen 
behandelen op grond van een nuchtere wetenschappelijke analyse. 
Mijn grote bezwaar tegen Grosfeld is nujuist, dat hij, ondanks de valse schijn 
van het tegendeel, zo'n wetenschappelijke analyse achterwege laat: op grond 
van zijn temperament heeft hij a priori gekozen voor de revolutie als middel bij 
uitstek. 
En mijn tweede grote bezwaar is, dat hij in geborneerd irrealisme 'de vooruit
gang' vereenzelvigt met het doe! en de middelen, die hij zelf juist acht en aile 
andersdenkenden, zij mogen dan de meerderheid vormen, daarbij tot 'status 
quo', dus tot vijanden van de 'menselijke soort', proclameert. Hij moge er op
recht van overtuigd zijn, dat de door hem bewandelde weg naar een 'hogere 
democratie' zalleiden, in werkelijkheid ligt aan het eind van die weg slechts 
de tyrannie. 

A.A.de Jonge 

Socialisme en Democratie 2 (1970) februari 99 



BOEKBESPREKING 

Ben gemiste kans, dr. A. D. Constandse en de nieuwe 'revolu
tionairen' 

Dr.A.L.Constandse is in de persoonlijke omgang, zoals zovele anarchistiscb 
georienteerde intellectuelen, een sympathiek man. Hij is bovendien van een 
verbluffende vitaliteit. Het lijkt wei of hij pas na zijn afscheid als dagbladredac
teur zijn gaven ten voile kon ontplooien. Vorigjaar bereikte bij de leeftijd van 
de sterken en tevens wellicbt bet hoogtepunt van zijn activiteit als sprekend en 
schrijvend publicist. 
Constandse voelt zicb kennelijk in de atmosfeer van de nieuw-linkse revolutie 
als een vis in bet water. Hij paradeert in vele linkse fora,protestbijeenkomsten, 
manifestaties etc. Hij beeft daarbij vaak het oor van de jonge generatie, een 
gunst die hij deelt met de grote pro feet van nieuw links, Hetbert Marcuse. Die 
klaagt nogal eens over misverstand bij zijn volgelingen, die hem meer aanroe
pen dan dat zij hem lezen. Constandse is in zoverre in het voordeel, dat hij meer 
onmiddellijk vanuit en over de actualiteit spreekt. Marcuse graaft, als van oor
sprong Hegeliaans filosoof, dieper, maar is ook duisterder. Het is de vraag, of 
zijn dialektische betoogtrant bij het betreurde misverstand vrijuit gaat: het 
misbruik van zijn heilloze conceptie van de 'repressieve tolerantie' is daarvan 
een voorbeeld. Maar ook van Constandse moet men vrezen, dat zijn optreden 
wei eens meer tot verwarring dan verheldering der geesten kan bijdragen. Zijn 
escapade inzake Erasmus' anti-semitisme ligt nog vers in het geheugen. 
Ook zijn bier te bespreken geschrift is bepaald niet geschikt om in de geesten 
van de contesterende generatie klaarheid en zuiverheid van begrip te wekken. 
Het lijkt erop, dat dr.Constandse hiermee zijn kans als ideoloog van de nieuw
linkse 'revolutie' in Nederland heeft gemist. Maar misschien heeft hij die pre
tentie nimmer gekoesterd. 

'Anarchisme van de Daad'1 is wei duidelijk een reactie op het verschijnsel van 
de extremistische buiten-parlementaire oppositie. Het oproer van de Amster
damse Provo's, de Berlijnse Apo's en de Parijse Enrages riep bij hem de herin
nering op aan de anarchisten uit het verleden. AI moet hij vooropsteilen, dat 
dit anarchisme eigenlijk met de Tweede Wereldoorlog was ondergegaan en dat 
de huidige 'revolutionairen' dit anarchisme meer als provocatie dan als werke
lijk doel hanteren. Bij aile geengageerdheid verlenen deze vooropstellingen zijn 
beschouwingen toch een element van aarzeling en onzekerheid, van scepsis 
zelfs, die hem bij de uiterst zelfverzekerd en arrogant optredende nieuwe gene
ratie verdacht kunnen maken. 
Eigenlijk weet men niet wat een jeugdige 'vernieuwer' met deze rommelige 
rhapsodie van aile mogelijke heel- en half-anarchistische bewegingen, groepe-
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ringen en vooral groupuscules en Einzelganger uit een vorige en deze eeuw aan 
moet. Max Stirner, Proudhon, Bakoenin, Kropotkin, Reclus, Domela Nieu
wenhuis, Tolstoi: allen en nog velen meer passeren de revue. Het zijn aller
minst allemaal 'mannen van de daad': Stirner, Reclus, Benjamin Tucker e. a. 
waren typische penvoerders van de revolutie. De titel van het hoek is dan ook 
misleidend. Als de eigenlijke 'anarchisten van de daad', de Russische terroris
ten en de Franse 'autobandieten' aan de beurt komen, ontbreekt een dieper
gaande analyse van de motieven en de sociale, psychische en anthropologische 
achtergronden. Constandse had bier eerder bij Camus en zijn 'L'homme revol
te' te rade kunnen gaan dan bij het wel gekritiseerde, maar verder onbekend ge
laten proefschrift van Mr.Enthoven over dit onderwerp. In elk geval komen we 
weinig verder met Constandse's veronderstelling, dat anarchistische plegers 
van aanslagen wel niet meer complexen zullen hebben gehad dan moderne 
guerrilla -strij ders. 
Die guerrilleros en hun heiligen, 'Che' natuurlijk voorop, keren wel telkens in 
het verhaal terug. Evenals andere populaire thema's, zoals de Parijse Commu
ne (een rijk herdenkingsnummer, straks in 1971), de Russische revolutie oflie
ver de verloochening daarvan, ondanks de invloed van Tolstoi of de Machno
en andere anarchistische revolutionairen, de Spaanse burgeroorlog, met name 
de nogal 'opgewerkte' rol der anarchosyndicalisten daarin, het Zuidslavische 
experiment, ook een dankbare bron van wishful thinking. Mao en Castro ont
breken evenmin. Rusland, Zuidslavie, China, Vietnam en Cuba mitsgaders 
alle minder ontwikkelde Ianden zijn, getuige Herbert Marcuse, geroepen het 
-uiteraard libertaire-socialisme te verwezenlijken, 'als zij zich vrij willen 
maken'. Tenslotte komen we, langs de merkwaardige omweg over Paul Lafar
gue en Oscar Wilde, bij de provo's, de studentenrevolutie, de 'sexuele, morele, 
intellectuele en politieke rebellie' der Amerikaanse jeugd en de Franse Mei
revolte uit. W at daarop volgt over het anarchisme in de Lage Landen doet als 
een soort aanhangsel aan en vormt bepaald een anti-climax. 
In de weergave der historische feitelijke gegevens troffen ons nogal eens on
nauwkeurigheden: '1848', de Februari-revolutie, was niet socialistisch, on
danks wat Tocqueville daarover schrijft; van het Louvre werd in 1871 aileen 
de bibliotheek verwoest; Gambetta was geen reactionair, Clemenceau is nooit 
voor socialist versleten (wel was Briand eens een vurig anarchist!); de sociaal
revolutionaire meerderheid in de Russische Constituante van begin 1918 was 
niet overwegend 'rechts' en het waren de bolsjewisten en niet de anarchisten, 
die deze vergadering uiteenjoegen. Waarschijnlijk speelde de haast dr.Con
standse bij deze en andere verschrijvingen parten. 
Andere misvattingen zijn van principieler aard. Zo irriteert de neiging, bet 
Marxisme stelselmatig een 'staatslievendheid' toe te dichten, die de uiteinde
lijk op afsterving van de staat gerichte opvatting, het duidelijkst door Engels 
geformuleerd en n. b. door Constandse zelf geciteerd, onrecht doet. Eenzelfde 
ambivalentie, maar dan in andere richting, jegens de Marxistische theorie en 
praktijk blijkt uit de eigenaardige voorrang, die de communistische wereld be
zit voor het bereiken van het libertair-socialistische paradijs. Deze ook door 
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Marcuse betoonde voorkeur wordt dan gelegitimeerd met de aanvaarding van 
de socialisatie der productiemiddelen als beslissend criterium, een typisch dog
matisch Marxistisch stokpaardje. 
Het bedenkelijkst echter is de tendentie, die in wezen wellicht op een aan het 
anarchisme inhaerente mystieke in slag berust, om in het niets en niemand ont
ziende protest, het 'instinct der vernietiging', maar ook de daadwerkelijke, ge
welddadige destructie zelf, een kracht tot hervorming en vernieuwing te zien. 
Op grond van deze fundamentele misvatting wordt geheel met de realiteit in 
strijd aan het Franse syndicalisme van v66r 1914 een wezenlijk succes ten bate 
van de toestand der Franse arbeidersklasse toegekend. 'Wat de CGT met 
haar directe actie en permanent protest tegen uitbuiting heeft bereikt ter verbe
tering van de arbeidsvoorwaarden der Franse arbeiders is nauwelijks te schet
sen' .. Inderdaad: de heilloze 'stakingsgymnastiek' (bij Constandse een posi
tieve factor!), de revolutionaire en anti-militaristische woordenkraam hebben 
er alleen toe bijgedragen dat de arbeidersorganisaties en de arbeidsvoorwaar
den in Frankrijk lange tijd tot de zwakste en slechtste van heel de Westerse we
reid behoorden en ten dele nog behoren. Als het aan het anarcho-syndicalis
tische NAS, dat ook nog wel een 'renaissance' zal beleven, gelegen had, stond 
het er in Nederland net zo voor. 
De dialektische kunstgreep, die Constandse hier uithaalt, is de libertaire revo
lutionaire methodes en hun aanpassingaan de laat-20ste eeuwse 'revolutie' der 
contesterenden te legitimeren als een in wezen zegenrijke, in hervorming en 
vernieuwing resulterende beweging. Het zou niet moeilijk zijn aan te tonen, dat 
hier juist het kerntekort van alle anarchisme door alle tijden heen gelegen was. 
Constandse voert er in dit geschrift reeds heel wat materiaal voor aan. Zijn ei
gen twijfels inzake het droombeeld van de staatloze maatschappij, zijn ver
zuchting dat het dilemma van het anarchisme hierin ligt, dat politiek een kwes
tie van macht is, zijn wanhoopssprong desnoods de persoonlijke vrijheid van 
de anarchist op te offeren aan een guerrilla, die tot nieuwe autoritaire forma
ties voert, spreken duidelijke taal. Daarom had Constandse ons en ook de 
nieuwe generatie heel die litanie van allerlei revolutionaire rhetoriek, van 
Proudhon tot en met Rudi Dutschke en Cohn-Bendit kunnen besparen. 
Hoeveel beter had hij, met zijn ongetwijfeld gescherpt waarnemings- en aan
voelingsvermogen, zijn gerijpte geestelijke ervaring, de heetgebakerde genera
tie van onze tijd niet voor de illusies kunnen waarschuwen van het 'verkorte 
revolutionaire perspectief', dat ook en juist via grote, maar in een droomwe
reld verdwaalde, geesten zo onnoemelijk veel onheil heeft teweeggebracht, al 
zal niemand de kritisch-zuiverende werking van revolutionaire en anarchis
tische ideeen en manifestaties in bepaalde historische situaties, op grond van 
een gefundeerde, redelijke overtuiging willen ontkennen. 
Constandse is waarachtig toch oud en wereldwijs genoeg om te beseffen, dat in 
onze, tot in alle hoeken met materiele en geestelijke explosiva beladen wereld 
de hartstochten te ontketenen en een kwetsbare, onvolmaakte, maar zelfs 
tegenover haar felste geestelijke belagers nog altijd tot tolerantie geneigde de
mocratie, te helpen opblazen, een levensgevaarlijke 'happening' is. Constand-
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se ziet het zeer wei: aileen de democratie biedt de ruimte voor haar 'contesteer
ders', haar met de 'consequenties van haar eigen beginselen te confronteren'. 
Maar laat ons dan oppassen niet voor de tweede maal die ruimte uit naam van 
een fatale dialectiek te misbruiken. 
Wij zouden toch na twee wereldoorlogen en de ravages daarin en daarna aan
gericht, na de manifestatie van peilloze afgronden van haat en misdaad, na alle 
gevoels- en geweldsorgien, die deze 20ste eeuw te zien heeft gegeven, voorzich
tiger dienen te zijn en wat zuiniger moeten omgaan met het beetje gezond ver
stand, het geringe restant aan zin voor realiteit en gematigdheid, dat ons gela
ten is en waarop het voortbestaan van deze wereld is aangewezen. 

B.W.Schaper 

1. Dr. W. L. Constandse, Anarchisme van de Daad, van 1848 tot heden. Uitg. Kruse
man, Den Haag 1969, prijs f 10,90. 

Ben genadeloze analyse 

Beyond the European Community door F.A.M.Alting von Geusau, 
Sijthoff, Lei den, 1969 

De schrijver is vooral gemteresseerd in de wisselwerking van de samenwerking 
binnen de 'zes' van de EEG met de relaties en verdragen die de lid-staten af
zonderlijk of gezamenlijk verbinden met derde Ianden. Als uitgangspunt 
neemt de auteur de veranderingen, die zich in de afgelopen twintigjaren heb
ben voorgedaan in het internationale politieke krachtenveld, waarbinnen het 
kleine Europa van de 'zes' een nieuwe weg naar blijvende samenwerking zocht. 
Vervolgens wordt uit de doeken gedaan hoe zich het proces van besluitvor
ming binnen de EEG afspeelt. Niet geheel ten onrechte constateert Alting 
von Geusau dat de door de verdragen beoogde evenwichtige driehoeksver
houding van Raad, Algemene Vergadering en Commissie verworden is tot een 
hofhouding-achtige toestand met de Raad op de troon, de Commissie en na
tionale ambtelijke deskundigen in vaste paleisdienst en de !eden van Europees 
Parlement en Sociaal Economisch Comite als kamerheren in buitengewone 
dienst. Deze pseudo-monarchie functioneerde slecht omdat alles neerkwam 
op de Raad, die een in zichzelf verdeeld huis was. 
Het kernstuk van het boek wordt gevormd door de hoofdstukken, die de rol 
van de Gemeenschappen als partner in internationale onderhandelingen be
schrijven. Het hier gebodene is vooral interessant voor diegenen, die geinte
resseerd zijn in wat niet werd bereikt. De associatieverdragen, de mislukte toe
tredingsonderhandelingen met Engeland, de Kennedy-ronde en de in de kiem 
gesmoorde pogingen tot een gemeenschappelijke handelspolitiek met de Oost
Europese Ianden passeren de revue. De auteur constateert opal deze terreinen 
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een fundamenteel gebrek aan bereidheid tot samengaan, waardoor ook de in
terne ontwikkeling werd geremd en zelfs stop gezet. 
Wie zou denken, dat aile verdere pogen tot integratie onbegonnen werk is, al
thans in de ogen van ooze chroniqueur der Europese ouderdomskunsten, ver
gist zich. Er is een uitweg of liever er zijn meerdere uitwegen. Wei is er een 
grondige herwaardering nodig van de doelstellingen en middelen der Europese 
politiek. Men moet van de fouten, ook van die gemaakt in het recente verleden 
willen leren. Dan zal blijken dater een veelzijdig patroon van samenwerkings
vormen moet worden gecreeerd. V oor de technologie is er een ander kader no
dig dan voor de landbouw. Voor het monetaire beleid is de Groep van Tien het 
meest passende kader. Gecoordineerde ontwikkelingshulp is bij uitstek een 
zaak voor het gehele geindustrialiseerde Westen. 
Juist, omdat het hoek vanuit een deels Atlantische en deels pragmatische in
stelling en anderzijds met veel kennis van zaken is geschreven vormt het in
teressante lectuur. Het prikkelt tot nadenken en tot tegenspraak. Wei is het 
jammer, dat bij de presentatie van het vele feitenmateriaal over de externe re
laties van klein-Europa het engagement van de auteur het moeilijk maakt de 
objectieve gegevens van de subjectieve interpretatie te scheiden. 
Overigens is de keuze van het extern-politiek aspect van de Europese integratie 
kenmerkend voor de eenzijdigheid van het hoek en de visie van de auteur. De 
rol die men als gemeenschap naar buiten wil en kan spelen is niet los te maken 
van de inhoud en de kwaliteit die men aan het bestaan en de samenleving bin
nen de gemeenschap wenst te geven. Die kwaliteit verkrijgt men niet automa
tisch uit de kwantitatieve verruiming van materiele welvaart door de economi
sche integra tie. Dat vereist ruimte voor politieke bewustwording en democra
tische besluitvorming over de grenzen heen. De mensen moeten weten, ja zelfs 
willen weten, wat ze met de resultaten van de functionale integratie voor hen
zelf willen doen. Dat besef en dat stuk bewustwording van de Europese Ge
meenschap als kader voor de aanpassing en de vernieuwing van samenlevings
verbanden is achtergebleven bij de feitelijke ontwikkeling. Het zal ook in de 
toekomst het voornaamste knelpunt in de ontwikkeling van de Europese inte
gratie blijven. Die kant van de zaak komt bij Alting von Geusau niet of 
nauwelijks aan bod. Hij wekt zelfs de indruk, dat een meer bevoegd en beter 
gelegitimeerd gezelschap dan het Europees Parlement tot nu toe is geweest er 
ook niet meer van had kunnen maken. 
Voor Alting von Geusau zal het wel onbegonnen werk zijn. Wie de toekomst 
van Europa niet in handen wil geven van een pragmatisch-futurologische 
braintrust en anderzijds niet wil blijven steken in de begrenzingen van het 
oude nationalisme moet geloven en weten dat het toch de moeite waard is. 

Dr.Ir .A.P. Oele 
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TER NAGEDACHTENIS AAN 

Geert Ruygers 
nemen wij hieronder een van zijn laatste geschriften op. 
Ruygers was eind 1969 bij de vergadering van de Verenigde Naties, als lid 
van de parlementaire delegatie. Met uitvoerige brieven hield hij de Tweede 
Kamerfractie op de hoogte. Als afronding schreef hij op 26 januari 1970: 

Aan de /eden van de fractie 

VERENIGDE NATIES, ASSEMBLEE 1969 

Op verzoek van Den Uyl volgt hier voor de fractie nog een nabeschouwing 
over de jongste Assemblee en het Nederlandse Verenigde Naties-beleid. 
Twee verschillende visies op de buitenlandse politiek botsen in deze tijd 
herhaaldelijk op elkaar. In de afgelopen maanden werden beide visies tref
fend door heel verschillende figuren onder woorden gebracht. Op een bij
eenkomst van de Interparlementaire Unie in New Delhi zei Indira Ghandi: 
'foreign policy is a reflection of domestic preoccupations'. Ongeveer ter
zelfdertijd stelde Hans Morgenthau: 'that today every nation which refuses 
to accept the primacy of foreign policy over domestic policies has doomed 
itself'. 
Het is de zwakte van de Verenigde Naties, dat de politieke besluitvorming 
nog al te vaak wordt beheerst door een gezindheid, die in de formulering 
van Indira tot uitdrukking komt. Het is de sterkte van de Verenigde Naties, 
dat in een steeds meer interdependente wereld zij de enige instelling is, die 
de hoop vertolkt, dat in toenemende mate Morgenthau gelijk zal krijgen. 
Daarin ligt ook de functie van ieder creatief Verenigde Naties-beleid. Met 
name in dit jaar van de 25-jarige herdenking behoort dit het centrale uit
gangspunt te zijn. 
In verband met de Verenigde Naties spreken over de voorrang van 'inter
national policy over domestic policies' heeft aileen zin, als men bet bestaan 
aanvaardt van een mondiaal algemeen welzijn, dat uitstijgt boven aile 
nationale 'welzijns' en dat niet automatisch tot stand komt, als ieder land 
aileen eigen aspiraties en belangen nastreeft. Het nieuwe in de na-oorlogse 
ontwikkeling is die, dat voor het eerst in de geschiedenis dit mondiale alge
meen welzijn bezig is een politieke realiteit te worden. In de komende 25 jaar 
zal het zich voordoen als een zich uitdijende zaak. 
Op het ogenblik moeten de vo1gende concrete punten tot het mondia1e 
algemeen welzijn worden gerekend: 
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1. vrede en veiligheid; 
2. de tegenstelling tussen de rijke en de arme Ianden; 
3. de tegenstelling tussen de blanke en gekleurde volken; 
4. de mensenrechten; 
5. de liquidatie van aile koloniale verhoudingen; 
6. de human environment; 
7. the common heritage of world resources. 
Dit zijn dan ook de centrale punten, waaraan een Verenigde Naties-beleid 
moet worden getoetst. 
De fractievorming in de Assemblee heeft ook geleid tot zoiets als de groep 
van de westelijke Ianden. Scherp afgebakend is de groep niet. Soms zijn bet 
de NATO-landen, soms de OESO-landen. In bet algemeen is bet de club 
van de rijke, blanke wereld. De club is allerminst een eenbeid, maar als 
geheel draagt zij in de V.N. toch bet stempel van: conservatief, ongeenga
geerd, remmend, formalistisch, met weinig fantasie en creativiteit. Bij de 
opricbting van de V.N. had de club van de rijke, blanke Ianden de meerder
heid, nu is zij een minderheid geworden. Door bet aantal kan zein de V.N. 
niet Ianger de dienst uitmaken. Het beeft geleid tot een toegenomen gedes
interesseerdbeid en een neiging om zijn eigen gang te gaan buiten de V.N. 
om. Zij heeft de kans gemist om, in plaats van de macbt van bet aantal, als 
minderheid een aansprekend, creatief beleid te ontwikkelen, ofschoon ze 
daartoe over voldoende invloed van de wereld beschikt, over tecbnische 
kennis en financiele middelen. 

Als men nu vraagt wat de plaats van Nederland is in deze westelijke groep, 
dan stoot men op een fundamentele inconsistentie in bet Nederlandse V.N.
beleid. In de politieke cornmissie voor de belft (vraagstukken voor vrede en 
ontwapening), overwegend in de tweede commissie (ontwikkelingshulp) en 
de zesde commissie (juridiscbe zaken) gaat bet Nederlandse beleid uit van 
een gezindheid, die in de boven aangehaalde formule van Morgenthau tot 
uitdrukking komt. In deze gevallen beboort Nederland in de westelijke groep 
tot de linkervleugel. Maar in de andere gevallen, met name in de cornmissies, 
waar bet gaat over rassenvraagstukken, koloniale vraagstukken en mensen
rechten behoort Nederland eerder tot de rechtervleugel. In deze zaken ligt 
bet Nederlandse beleid doorgaans in de lijn van Belgie, Engeland en de 
Verenigde Staten, terwijl bijvoorbeeld Frankrijk en de Scandinavische 
Ianden op deze punten meer onafhankelijk manoeuvreren. Opvallend is dat 
dit stuk Nederlands beleid minder dan vroeger tegenwicht krijgt van de 
beide andere rijksdelen. 
Koloniale en rassenvraagstukken, en mensenrechten, vormen in bet Neder
landse V.N.-beleid aldus een minder ontwikkeld gebied. Zowel op de Per
manente Missie in New York als op bet departement is de bebartiging van 
deze vraagstukken onderbezet. Enkele goede jongere krachten op bet de
partement bebben waarschijnlijk nog te weinig gewicht om een frissere be
nadering te kunnen doorzetten en de besluitvorming moet over te veel 
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schijven lopen. Het gebrek aan belangstelling wordt merkbaar, als aan door 
de V.N. georganiseerde enquetes niet eens wordt deelgenomen of door een 
neiging zich bij stemmingen over resoluties eerder aan anderen te confor
meren dan tot een eigen standpuntbepaling te komen. 
Dit alles klemt vooral in betrekking tot de vraagstukken van Zuidelijk 
Afrika. De onwil van de westelijke landen, vooral Engeland en de Verenigde 
Staten, aan deze problemen werkelijk iets te doen brengt de Afrikaanse 
Ianden in de verleiding van jaar tot jaar in de Assemblee scherpere resoluties 
in te dienen, die, ook als ze worden aangenomen, toch een dode letter blijven. 
Dit heeft geleid tot een verstarde, antithetische situatie, waarbij de discussies 
zich voltrekken in een steeds meer vergiftigde atmosfeer. Het zijn niet de 
westelijke landen geweest, die de laatste jaren enig initiatief hebben ont
wikkeld om deze ban te doorbreken, maar tijdens de jongste Assemblee de 
Afrikaanse Ianden met de indiening van het Manifest van Lusaka. Nyerere 
is de voornaamste auteur van het Manifest en de tekst is zonder twijfel een 
overwinning geweest van de gematigde Mrikaanse landen, niet zonder moeite 
bereikt. Zullen de westelijke landen de uitgestoken hand aannemen? Deze 
vraag hangt over de komende Assemblee. Als er geen respons zou komen 
van de westelijke landen, kan dit slechts leiden tot een verdere verscherping 
der verhoudingen. Onze taak bij de komende begroting is daarom de poli
tieke betekenis van het Manifest kras te onderstrepen en de Regering te 
pressen om initiatieven te nemen, teneinde over de problemen van Zuidelijk 
Afrika in plaats van de confrontatie eindelijk weer tot een dialoog tussen de 
blanke en gekleurde wereld te komen. 

Op grond van mijn ervaringen op de afgelopen Assemblee wil ik voor het 
Nederlandse beleid nog de aandacht vragen voor de volgende punten. 
1. Na aanvankelijk voor de komende 25-jarige herdenking van de V.N. 
nauwelijks enige belangstelling te hebben getoond, is de Regering daarna 
overgegaan tot de oprichting van een nationaal co mite, dat aan deze zaak 
iets moet gaan doen. Wat en hoe? Bij eenpolitiekeherdenkingis het vanmeer 
belang om te kijken naar de komende 25 jaar dan naar de afgelopen 25 jaar. 
Hoe kunnen de Verenigde Naties als instelling worden versterkt en uit
gebouwd? Welke initiatieven kan Nederland daartoe nemen, eventueel 
samen met anderen? Dat zijn vragen, waar een creatiefV.N.-beleid op moet 
zijn gericht. 
2. Op het gebied van de ontwapening zijn dit jaar de belangrijkste pun ten: 
de SALT-besprekingen, het verdrag inzake denuclearisatie van de zeebodem, 
de kwestie van de B. en C.-wapens en de vraag, of en hoe het Protocol van 
Geneve van '25 moet worden aangepast aan de moderne situatie. Ik neem 
aan, dat al deze punten in de ontwapeningsnota van Van der Stoel verder 
aan de orde komen. 
3. Het Midden-Oosten blijft een van de meest kritieke punten in de inter
nationale spanningen van het ogenblik. Bijzondere aandacht verdient daar
bij de zaak van de Palestijnse vluchtelingen. Aan de ene kant is vrede in 
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het Midden-Oosten ondenkbaar zonder een oplossing voor het drama van 
deze vluchtelingen, waarbij een grootscheepse hulpverlening via de V.N. niet 
zal kunnen worden gemist. Aan de andere kant is er een toenemende infil
tratie van de El Fatah in de kampen en het lijdt geen twijfel, dat enkele 
Arabische Ianden deze ontwikkeling stimuleren, teneinde aldus in en rondom 
Israel een Vietcong-situatie te creeren. Daarmee komt de internationale 
hulpverlening in opspraak en is de zaak van de Palestijnse vluchtelingen in 
een kritieke situatie terecht gekomen, welke dit jaar in de V.N. heel bijzon
dere aandacht zal vragen. 
4. Bij de behandeling van het door Zweden aan de orde gestelde vraagstuk 
van de 'human environment' heeft in 1968 Nederland in de achterbak 
gelegen. Toen het punt in New York aan de orde kwam, konden in Den Haag 
enkele departementen het niet met elkaar eens worden, zodat Nederland 
niet eens aan de discussie deelnam. In de richtlijnen voor de jongste Assem
blee was op dit punt niets opgenomen. De delegatie is toen haar eigen gang 
gegaan, slaagde erin aan de ongunstige situatie van het voorafgaande jaar 
een einde te maken en een plaats te krijgen in de voorbereidende commissie, 
die de grote conferentie van 1972 in Stockholm gaat voorbereiden. Als de 
zaak van de human environment voor een land ter wereld een knellende 
zaak is, dan is het voor Nederland als een van de meest dichtbevolkte Ianden 
ter wereld. Onze fractie zal de regering moeten pressen in deze zaak een 
meer actieve rol te gaan spelen dan tot nu toe is geschied. 
5. Met heel veel moeite is het tenslotte gelukt op de afgelopen Assemblee de 
sociale declaratie aangenomen te krijgen, hetgeen nochtans een voorwaarde 
was om in de planning van het tweede ontwikkelingsdecennium een aantal 
concrete sociale doelstellingen iiberhaupt opgenomen te krijgen. Nog steeds 
kost het de nodige moeite in de aanpak van de ontwikkelingsproblematiek 
de sociale aspecten voldoende tot hun recht te laten komen. Nog steeds is er 
de neiging om ontwikkeling enerzijds uit te drukken in economische groei
percentages, terwijl het veel beter is om te steilen: ontwikkeling is groei (niet 
aileen economisch) gepaard met verandering. Als we als fractie in deze 
richting invloed willen uitoefenen, ontkomen we niet aan een keuze. Het is 
onmogelijk om in het komende decennium aile sociale vraagstukken in de 
ontwikkelingslanden tegelijk aan te pakken en op te lossen en daarom moe
ten we prioriteiten steilen. Persoonlijk denk ik aan de volgende drie: 
a. De werkloosheid in de ontwikkelingslanden. Voor al deze Ianden tezamen 

bedraagt die gemiddeld 20%. Voor een aantallanden als India bijv. nog 
meer. D.w.z. dat in een land als India jaarlijks miljoenen worden geboren, 
voor wie op de dag van geboorte vaststaat, dat ze nooit in hun Ieven aan 
zinvoile arbeid toe zullen komen. Voor iedere socialistische partij zou dit 
een van de centrale punten die de aandacht verdienen, moeten zijn. 

b. De urbanisering. Het rijkste land van de wereld slaagt er nauwelijks in om 
van New York met rond 10 miljoen inwoners een leefbare stad te maken. 
Rond I 990 echter zuilen steden als Bombay, Calcutta en Rio de Janeiro 
tussen de 25 en 30 miljoen inwoners teilen. Als de planning daarvoor niet 
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reeds nu ter hand wordt genomen, kan bet niet anders dan tot een on
voorstelbare eilende leiden. 

c. bet eerste ontwikkelingsdecennium eindigt met enkele honderden mil
joenen meer analfabeten dan waarmee het begonnen is. Het onderwijs 
moet daarom een veel grotere aandacbt krijgen. 

6. Wat betreft de problematiek van de ontwikkelingslanden is voor 1970 de 
voorbereiding van bet 2e ontwikkelingsdecennium bet allesoverheersende 
punt. Het nieuwe decennium zal in de V.N. op 24 oktober worden afgekon
digd in bet kader van de 25-jarige herdenking en op driekwart van de essen
tiele punten moeten de beslissingen in de komende 8 maanden nog vallen. 
Het nieuwe ontwikkelingsdecennium wordt door aile ontwikkelingslanden 
ervaren als een testcase, of over de Verenigde Naties werkelijk kan worden 
gesproken als een 'family of nations'. Voor de toekomst van de V.N. is 
deze zaak daarom van centraal politieke betekenis. 
Momenteelliggen op tafel het Pearson-rapport, bet Jackson-rapport en het 
indicatieve wereldplan van de F AO. In de komende maand komen daarbij 
het rapport van de Comrnissie-Tinbergen en bet Peterson-rapport, dit laatste 
een advies aan Nixon over bet ontwikkelingsbeleid van de V.S. in de komen
de jaren. De bele discussie over het tweede decennium zal zicb in de komende 
maanden op deze vijf rapporten concentreren. Over bet indicatieve wereld
plan van de F AO zal in de zomer een grote internationale conferentie in 
Den Haag plaatsbebben. 
In deze situatie zou onze partij onder de maat blijven, als we de discussie 
over bet ontwikkelingsbeleid zouden maken tot een 'reflection of domestic 
preoccupations'. 
De discussie over dit beleid moet in de eerste plaats gaan over de vraag, wat 
Nederland kan doen in de voorbereiding van bet tweede decennium, zulks 
zowel wat betreft de taaksteiling als wat betreft bet scbeppen van een zo 
goed mogelijk klimaat rondom de start. Zodra de doelsteilingen van het 
tweede decennium bekend zijn, komt de vraag aan de orde, welke verande
ringen nodig zijn in het Nederlandse beleid teneinde aan de verwezenlijking 
van bet tweede decennium de maximaal mogelijke bijdrage te leveren. Een 
vooruitgescboven positie van Nederland in de Verenigde Naties op bet punt 
van het ontwikkelingsbeleid kan aileen op deze wijze worden waar gemaakt. 
De voorafgaande zes pun ten, plus bet Manifest van Lusaka bieden voor onze 
fractie voldoende aanknopingspunten voor een actuele, constructieve bij
drage in een discussie over bet Nederlandse V.N.-beleid. 
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S. ROZEMOND 

Politiek expressionisme 

Met een links beleid haal je meer uit je Ieven. Een mooie verkiezingsleus als we 
dat konden waarmaken. Maar hooguit mogen we zeggen dat onze aandacht 
zich in die richting beweegt. De richting van een socialistisch cultuurbeleid in 
de ruime zin van het woord. 

Cultuurpolitiek begint bij de bouw van woningen waarin ieder zich kan thuis
voelen, geluiddicht, met logeerkamer en ruimte voor liefhebberijen-streef
datum het jaar tweeduizend zoveel. Zij eindigt pas wanneer allen overeen
komstig hun sluimerende gaven en behoeften creatieve bezigheid vinden: 
overal huis aan huis levenskunstenaars. Een aparte kaste van artiesten valt 
tegen die tijd niet meer aan te wijzen, als was het maar omdat het kenmerk 
van kunst dan niet Ianger ligt in de kwaliteit van het voortbrengsel maar enkel 
in de bevrediging die ieder voor zich uit zijn scheppingen put. Die toestand 
wordt het toppunt van expressionisme, want alles zal draaien rond de uiting 
zelf. Door tussenkomst van nieuw-links heeft onze partij dit ideaal geerfd 
van provo, dat weer teruggreep op de COBRA-groep van beeldende kunste
naars. Voor die artistieke school telt vooral dat de schilder zelf ver:flucht op
snuift en stoeit met zijn materialen en opwellingen. 
Wie aan die opvatting een ruimere toepassing wil geven stuit al meteen op 
het probleem dat mensen-behalve gelegenheid tot expressie-ook graag er
kenning voor hun uitingen vinden. Geen nood zolang het om Karel Appel en 
een handvol anderen gaat: zij hebben volop talent en naar hun werken is 
vraag genoeg. Maar stel dat tien miljoen landgenoten aan het verven slaan. 
Dan daalt de gemiddelde kwaliteit en het aanbod overspoelt de markt. Hoe
velen vinden dan nog een plaats in de publieke gunst? 
Ik schreef vlotweg dat de kwaliteit zal teruglopen. Maar is dat wei zo zeker? 
Komt dat nu juist niet in tegenspraak met de expressionistische leer? Want 
als we de mens kostbaarder achten dan fijn goud, dan moet eigenlijk, telkens 
als iemand zijn verf en zijn ziel over het doek uitstort, het resultaat waarde 
hebben. Dat mag dan zo zijn, een feit blijft wel dat een gevoel van erkenning 
op zijn minst genomen veronderstelt dat zo'n werk de medemensen aan
spreekt. En dit leidt weer tot de vraag of men, wanneer ieder zijn hart recht
streeks op de materialen aansluit, elkaar nog wel verstaat. 
De kans Iijkt niet gering dat zulk soort uitingen, vooral indien gebruikelijke 
werkwijzen en vormen worden verlaten, door anderen onbegrepen blijven. 
Een aanwijzing daarvoor zou kunnen liggen in de omstandigheid dat heden
daagse kunstuitingen dikwijls zo moeilijk toegankelijk zijn. 
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De regels van de kunst 

Ontegenzeggelijk vereenvoudigt een zekere naleving van gangbare regels de 
overdracht van artistieke gevoelens. Dat kan ook haast niet anders, want 
toonafstanden, kleurencombinaties en zelfs-naar het schijnt-proporties 
berusten niet op willekeurig getroffen afspraken of toevallig gegroeide ge
woonten. Nee, hun gelding is objectief verklaarbaar. Alle primitieve volken 
kwamen tot dezelfde toonafstanden, verfijnd naargelang hun muziek is op
gebouwd met :fluit, snaren of ezelsvel: allerlei trillingsgetallen staan tot elkaar 
in vast verband. 
Evenzo gaat groen met rood, blauw met oranje samen niet op grond van per
soonlijke voorkeur of traditionele smaak, maar doordat die kleurenparen aile 
tinten van het daglicht in zich verenigen. En psychotogen menen dat het niet 
anders is met vormen en verhoudingen: de wijsgeer die aannam dat de mens 
de cirkel nog uit een vorig leven moet kennen, had blijkbaar betere papieren 
dan hijzelf kon vermoeden. 
Kennelijk is er een innerlijke verwantschap die mensen toestaat om met te
kens, klanken enzovoorts elkander hun gevoelens mee te delen. Die gemeen
schappelijke gol:flengte is voor wederzijdse erkenning uiteraard onmisbaar. 
Toch wordt kunst niet tot avontuur en bevrijding, als zij getrouw regels en 
vormen naleeft. Elke expressie moet zich losmaken van wat gangbaar is, tot
dat zij zelf weer vertrouwd raakt en op haar beurt gaat dienen als achter
grond voor nieuwe emoties. Zo is de chromatiek van Liszt en Wagner van 
een grandioze ontdekking tenslotte afgesleten tot doorsnee-filmmuziek. Een 
eeuw geleden werd het ritme in de poezie verbroken, maar de betovering is 
voorbij nu versvoet en metrum uitzondering zijn geworden. 
Voor een gevoel van bevrijding is een regelmaat nodig, waarmee de creatie 
op gespannen voet komt. 

Juist de kans om een persoonlijke stijl te ontwikkelen in een spel met eigen 
strengheid opent voor de amateur rijke beloften op een volwaardige culturele 
bijdrage, zonder dat hij zich geroepen voelt om zijn tijd vooruit te snellen. 
Doch vergt zo'n doorbreking van zelfgekozen regels, wil zij de buitenstaander 
boeien, niet toch weer ongewone gaven? De mens zocht immers niet aileen 
zelfexpressie maar ook andermans erkenning? Wat heeft een cultuurpolitiek 
ooit te bieden aan de velen zonder creatief talent? De uitvlucht als zou ieder
een in aanleg kunstzinnig zijn en als zou het onderwijs die aanleg slechts aan 
het licht hoeven brengen, bevredigt nauwelijks. Want zo al van nature de ver
schillen in begaafdheid kleiner zijn dan nu lijkt, dan nog is de pedagogiek niet 
ontwikkeld die ieders remmingen in de eerste kinderjaren overwint. Is het 
expressionisme dan toch alleen voor een elite weggelegd? 
Het antwoord is uiteraard dat cultuur meer omvat dan kunst-, dat er tal 
van andere gebieden zijn waar het leven gestalte krijgt. Maar liggen daar de 
kansen voor de minder begaafden gunstiger? 
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Sociaal contract 

Een van die andere wegen tot zelfverwerkelijking is de democratisering. Ging 
het zojuist om de sociale dimensie van een spel met estetische regels, nu kom 
ik aan het culturele aspect van het spel met sociale regels. 
Het samenstel van voorschriften dat men de rechtsorde noemt verschilt al 
meteen hierin van het estetisch recept, dat het van vitaler belang is voor de 
samenleving, maar in tosser verband staat tot de natuur. Een computer kan 
beter een welluidende symphonie schrijven dan een billijke wet. Merkwaar
digerwijs valt over smaak vruchtbaarder te twisten dan over goed gedrag. 
Zo kan het gebeuren dat sommige aardbewoners onze verering voor Rameau 
gemakkelijker kunnen navoelen dan onze afschuw van weduweverbranding. 
Vroeger heeft men wei gemeend dat rechtvaardigheid eveneens uit de kennis 
der natuur kon worden gedestilleerd. Na de aanvankelijk nog met water
kracht aangedreven uurwerken van de middeleeuwen, kwam de renaissance 
tot de gewaarwording dat alles werkt met de regelmaat van een klok. Van 
Da Vinci, die een vogel een wiskundig functionerend instrument noemde, 
leidt een volgende stap naar de gedachte van Galilei dat het boek der wijs
heid is geschreven met driehoeken, vierkanten en cirkels. Bij Descartes kwa
men goddelijk en natuurlijk bestel samen te vallen. 
Weldra werd de mens in die orde ingepast, waarna Benthem kon oordelen 
dat ons welzijn zich telkens rekenkundig laat vinden uit een optelsom van 
voor- en nadelen. En onze tijdgenoot prof. Wertheim schreef dat rechtsgevoel 
'de vorm is, waarin wij ons instinctmatig rekenschap kunnen geven van de, 
vaak in feite zeer ingewikkelde, gunstige of ongunstige psychisch-sociale 
werkingen van het recht.' 
Hier valt een directe vergelijking te trekken met Leibniz, die weleer tot de op
vatting kwam dat muzikaal genot bestaat uit een reeks onbewust en ijlings 
uitgevoerde rekensommen met trillingsgetallen. Het verschil is aileen dat die 
trillingen onveranderlijk zijn, terwijl de billijkheid met de omstandigheden 
wisselt. Het rechtsgevoel gaat bij zijn berekeningen meer subjectief te werk 
dan de zintuigen in de estetiek. De gedachte aan een naar tijd en plaats be
stendig natuurrecht is dan ook wei voor goed verlaten. Geschiedvergelijking 
en volkenkunde hadden een onloochenbare verscheidenheid aan rechtsop
vattingen aan het Iicht gebracht. Trouwens de natuurwetenschap zelf leert 
dat aarde en kosmos, door onomkeerbare processen, aan voortdurende evo
lutie onderhevig zijn. 
Dit neemt niet weg dat er altijd en overal onderlinge afspraken nodig zijn, 
wil een samenleving en zelfs de menselijke soort kans maken zich te hand
haven. De voorstelling van zaken dat aile mensen in een denkbeeldig 'sociaal 
contract' een stuk vrijheid inleveren tot nut van het algemeen, is nog steeds 
bruikbaar en aanschouwelijk. Wei dient de inhoud van deze stilzwijgende 
overeenkomst zich doorlopend aan te passen. Nu waarschuwt Marcuse dat 
het sociaal contract veel meer vrijheden inperkt dan strikt nodig zou zijn. En 
wei doordat bij wijzigende omstandigheden vaker regels worden toegevoegd 
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dan afgeschaft. Om hetzelfde in termen van Freud te zeggen: vroegere cul
tuurstadia hebben een afscherming van neigingen uit het onderbewuste ge
boden, waar die heden kan worden gemist. Neem het beginsel: wie niet wil 
werken zal ook niet smakelijk eten. 
Die regel stamt uit een tijd toen er handen tekort waren om in de bestaans
behoeften te voorzien. Maar sindsdien is de arbeidsverdeling een eigen leven 
gaan leiden en camoufieert zij een stuk vlucht voor de verveling. Baudelaire 
wist een eeuw geleden al dat vermaak saaier is dan werk. Tegenwoordig zijn 
mensen die zichzelf kunnen amuseren broodnodig, als pioniers van een 
nieuwe tijd. Maar de onderbezetting in de dienstverlenende sector dan? Toe
gegeven. Doch aan boterproducenten, weggepromoveerde ambtenaren en 
sales promotors voor wasmiddelen wordt evenmin aangezegd, zich ten ar
beidsbeurze te laten inschrijven als loodgieter of bejaardenverzorger. Dit 
rechtsbeginsel is dus minstens aan herformulering toe. 
Vergelijkbare voorbeelden leveren uiteraard het huwelijksrecht op. 
Hier ligt een ruim terrein braak voor eigentijdse expressie. Spontaniteit en 
avontuur kunnen de rechtscultuur ontwikkelen door het sociale contract tel
kens te ontdoen van de sporen van tijdgebondenheid of simpelweg bemoei
zucht van vroegere wetgevers. Maar dit is een uitingsvorm die tenslotte zijn 
beslag moet krijgen in de volksvertegenwoordiging als wetgevende macht. 
De parlementaire weg is evenwel doorgaans lang en wekt frustratie bij de
genen die de vernieuwing met begrijpelijk ongeduld tegemoetzien. Onwettige 
acties van betrokkenen brengen meermalen een stroomversnelling teweeg. 
Zijn zij daarom ook heilzaam? Enige terughoudendheid is uiteraard geboden, 
maar hoe verhoudt zich dat vermaan tot de cultuurpolitieke eis dat een 
rechtsorde moet bruisen van de dynamiek? 

Onder en hoven de wet 

Allereerst is het goed te bedenken dat de meeste rechtsregels zijn geschreven 
ter bescherming van zwakkeren. Wie de wet overtreedt of gehoorzaamt al 
naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de sterkste. Voorts moet 
men aannemen dat de strafwet over het algemeen die rechtsbelangen op het 
oog heeft, die al dan niet terecht aan vroegere wetgevers het meest ter harte 
gingen. Tenslotte geldt bij de strafwet meer dan elders dat, als de samen
leving zich niet teweerstelt tegen schending van het ene verbod, de gelding 
van aile overige artikelen wordt ondermijnd. De rechtsgenoten worden na
melijk niet zozeer van delicten weerhouden door een bepaalde strafbedrei
ging: volgens Langemeijer, die als geen ander de rechtspraktijk en menswe
tenschappen in zich verenigt, berust de werking van de strafwet vooral hierop 
dat 'de van kindsbeen af opgedane ervaring, dat bepaalde feiten strafbaar 
zijn, deze maakt tot zodanige, die de grote meerderheid der mensen in het 
geheel niet overweegt.' Het komt er dus op neer dat, zelfs al is een regel in het 
algemeen of in een concreet geval overbodig of onbillijk, straffeloze overtre
ding toch in wijder verband een schadelijke nawerking kan hebben. 
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Kfm hebben, want het hoeft niet altijd. De balans kan ook doorslaan ten 
gunste van de rechtsbreuk. Doch dit uiteraard aileen bij uitzondering. De 
voorwaarden zijn voor mijn gevoel drie in getal: de kwaal moet erger zijn dan 
het mid del; dit mid del moet doelmatig zijn; en de wettige middelen moeten 
zijn uitgeput. Wat houdt dit bijvoorbeeld in voor bezettingsacties met het 
oog op onderwijsvernieuwing? 
Mijns inziens het volgende. 
-De bezetters moeten een omschreven doel, een blauwdruk voor een alter

natief voor ogen hebben. Zonder dien kan van doelmatigheid niet worden 
gesproken. 

-Dit alternatief moet voldoende langs wettige wegen zijn gepropageerd 
(door activiteiten binnen politieke partijen, bewerking van kamerleden, 
overreding via ingezonden stukken). Deze eis mag men bij studenten ge
rust hoog opschroeven, omdat zij in hun denkvermogen en uitdrukkings
vaardigheid toch al bevoorrecht zijn. 

-Bij de afweging van middel en kwaal moet niet aileen de lokaalvredebreuk 
in gebouw X worden geteld maar het verminderde respect voor gemeen
schapsbezit in het algemeen en verminderde invloed van de wet in het alge
meen. En wat de kwaal betreft moet een belang van de rechtsgemeenschap 
als geheel op het spel staan. 

Dit laatste is natuurlijk niet eenvoudig nate gaan. Het parlement is de nor
male spreekbuis van aile rechtsgenoten en wil men daartegen opbieden dan 
moet men zich opwerpen als erkende woordvoerder. Maar hoe trekken we 
de kring van belanghebbenden? 
Bij de aanleg van een zebrapad is dat wei doenlijk, maar bij het onderwijs? 
Niemand zal ontkennen dat met name het beroepsonderwijs meer beoogt dan 
de zelfontplooiing van de studerende. De verwerkte leerstof en het gerijpte 
inzicht zullen ten goede komen aan de maatschappij-niet van vandaag, 
maar voor de toekomst. Hoe kunnen ooit alle belanghebbenden bij het 
kweekschoolonderricht van morgen zich Iaten horen? 

Kiezen of delen 

Toch moeten we toe naar een beleving van de democratie in kJeinere een
heden. Dit is een onmisbare tegenhanger van de bestuurlijke schaalvergro
ting. Wei dienen we ons te hoeden voor de illusie dat daarmee aile frustraties 
van de geadministreerden kunnen worden weggenomen, ook al zouden in die 
kJeinere kring de ongeduldigen bereid zijn om hun acties op te schorten tot 
zich een spontane meerderheid aftekent. Want aan wie schenkt een stempro
cedure eigenlijk voldoening? 
Democratie is een stelsel voor de meest billijke belangenbehartiging. Buiten
parlementaire actie kan een middel zijn om de gelijkheidsgedachte verder te 
ontwikkelen. Maar wie democratie en activisme ziet als een atelier voor zelf
expressie overschat beide of misbruikt ze ten behoeve van een elite. Demo
cratie is er juist ook voor hen die de gave van het woord ontberen. 

114 Socialisme en Democratie 3 (1970) maart 



Wanneer de rechtscultuur zich moet concentreren rond de wetgeving dan 
komen we op het gebied van de internationale betrekkingen helaas niet erg 
ver. Wie is daar de wetgever en wie zorgt voor een gelijke tred met de dyna
miek der volkeren? Verdragenrecht en internationale organisaties kunnen 
aileen slagvaardig reageren met medewerking van aile partijen. Meestal heeft 
elke aangesloten regering of tenminste elke grote mogendheid een vetorecht. 
V olop reden voor gevoelens van machteloosheid! 
Klachten zijn dan ook niet van de Iucht: deNA VO is conservatief; het vol
kenrecht kweekt fossielen omdat het dient ter bescherming van een eenma
lige afbakening van belangen; de V.N. is statisch omdat daar aileen de rege
ringen aan bod komen, die per definitie gebaat zijn bij bestendiging van een 
bestaande toestand. Stemmen gaan op om de rug toe te draaien aan de samen
werking op intergoevernementeel niveau en zich rechtstreeks te wenden tot 
de volkeren zelf, met voorbijgaan van hun overheden. Daar valt iets voor te 
zeggen: meer en meer zal oppositie een internationaal karakter aannemen. 
Ideologieen, communicatiemiddelen, public relations hebben een bereik over 
alle grenzen heen, ook al staan vooral democratische regimes aan die buiten
landse druk bloat. 

Klaar staan met alternatieven 

Maar ook hier is een waarschuwing op haar plaats tegen een neiging om
uit teleurstelling over volkenrecht en samenwerkingsverbanden-de buiten
wereld te gebruiken als object van onze geldingsdrang. Om te beginnen moet 
ieder die internationale politiek bedrijft zich telkens een scherp omlijnd doel 
voor ogen halen. Wie zijn gemoed Iucht met protesten aan bet adres van de 
halve wereld moet desgevraagd wei klaar staan met alternatieven op Ianger 
zicht. Daarbij komt dat buitenlandse politiek bepaald meer is dan een optel
som van de binnenlandse politiek van alle andere Ianden. Nu een wereld
oorlog niet aileen een einde zou maken aan onze noordelijke beschaving 
maar ook aan aile hoop op ontwikkeling van bet zuiden, is er veel aan ge
legen om de vrede tussen de grate mogendheden te helpen bewaren. Veilig
heidsafspraken en wapenbeheersing mogen dan weerbarstige stof vormen, 
dit neemt niet weg dat zij tezamen met een wereldwijde arbeidsverdeling tot 
de voornaamste oogmerken van internationale politiek behoren. De samen
leving van volkeren staat of valt met het gezag van intergoevernementele of 
bovennationale instanties: om de welvaart te spreiden en om tienduizend 
kernwapens in toom te houden. 
Ook in Europa moet een vredeskader verrijzen, dat meer is dan een moment
opname-, dat indruk maakt en bevrediging schenkt. Verzoening tussen vi
tale volkeren valt nu eenmaal niet in een vloek en een zucht te bereiken. 
Helaas zullen internationale contacten van mens tot mens, meer nog dan an
dere terreinen van politieke werkzaamheid, wei voor lange tijd een elitair 
karakter blijven dragen. 
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,Klootjesvolk' 

Kunst, rechtscultuur en democratie-, aile drie bieden zij mogelijkheden tot 
zelfverwerkelijking, maar aile drie toch in bescheiden mate. Met name voor 
de minder talentvollen liggen hier weinig kansen. Rechtse studenten plach
ten te spreken van klootjesvolk. Dat woordgebruik is nu door linkse activis
ten overgenomen. Wederom door tussenkomst van de provo's. Een hunner, 
Duco van Weerlee, schreef daarover: 'Men heeft die terminologie zo gei"n
terpreteerd als zouden wij ons een eilte voelen die zich ver verheven acht hoven 
de massa. 
Dat zou inderdaad een bedenkelijk trekje zijn, Maar wij gaan daarentegen 
de straat op (de eel in) omdat we dat klootjesvolk willen wakker maken. Het 
klootjesvolk wekt onze woede op omdat het een gemakzuchtig conglomeraat 
is dat zijn principiele menselijke vrijheden verraadt, dat zijn huis meubileert 
met roomkloppers ( elektriek met verzilverd handvat) en teevees, zich laat 
vergiftigen door uitlaatgassen, zich laat tuchtigen door een autoritair machts
apparaat, zich vrijwillig in slaafse aanbidding van geld en luxe laat leiden 
naar de vo/gende beperking van de menselijke vrijheid. De cynici hebben ge
lijk gekregen: in wezen zijn aile mensen kapitalisten.' 
Ik vind die kritiek, die nog steeds opgeld doet, onbillijk voor de minder be
gaafden. Wat moeten zij in een maatschappij waar aileen op en top uitge
kiende vergadertechnieken en public relations nog aan hun trekken komen. 
Zij zelf zijn niet eens geholpen met gelijke onderwijskansen die de beste man 
op de juiste plaats brengen. Evenmin kunnen zij de schaarste van hun onge
polijste arbeidskracht in looneisen omzetten: de automatisering prijst hen 
uit de markt en de aanvoer van buitenlandse werkkrachten doet de rest. 
Als cultuurbeleid en democratisering iets wiilen betekenen dan mogen zij 
hieraan niet voorbijgaan. Wie rekent buiten de postduivenhouders, sport
vissers, voetbalsupporters, huismoeders en televisiekijkers maakt zich schul
dig aan elitementaliteit. Wat hij zou moeten doen-, wat onze partij zou 
moeten doen is gevolg geven aan de besluiten van het Haags congres om met 
inschakeling van aile deskundigen waarover we beschikken aan de weet te 
komen wat de meeste mensen zouden willen. Gaan hun intiemste wensen uit 
naar een nieuw bankstel en een roomklopper met zilveren handvat? Of zijn 
er velen die ook als consument wiilen worden verlost uit de spiraal van na
volging en bewustzijnsverenging? 's Avonds speculeren de reclamespots in 
miljoenen huiskamers tegelijk op snobisme en een hang naar exclusiviteit. 
De kijkers mogen zich uitleven. Jawel, in een keuze tussen handelsmerken 
van ingredienten voor absurde manlijkheid en vrouwelijkheid! 
In twintig jaar tijd zijn steden en dorpen, Iucht en water, nabuurschap en 
herderlijke zorg onherkenbaar veranderd. Heeft het klootjesvolk aldus ge
kozen? Of heeft het socialistisch denken een paar zaken over het hoofd ge
zien en op hun beloop gelaten? Het spreekt vanzelf dater geen weg terug is. 
Trouwens hoever terug? Naar de ongerepte natuur, de watermolens, de 
krukasaandrijving, de stoommachine, electromagnetiek, atoomkracht? Of is 
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natuur voor ieder niet anders dan de eigen kinderjaren? Zullen verkeersop
stoppingen straks hun sentimentele waarde krijgen? Zal een vleugje Pernis 
bet komende geslacht weemoedig stemmen zoals ons de geur uit een hoef
smederij? Met andere woorden, heeft de menselijke soort een onbeperkt aan
passingsvermogen met-zoals de cybernetici beweren-een ingebouwde ther
mostaat voor het geval dat de ketels van de vooruitgang te beet worden? Willen 
de mensen vorm geven aan de staatsinrichting ofvooral aan hun eigen bestaan? 
Willen zij wellicht, op grond van wetenschappelijk verantwoorde en gelllu
streerde prospectussen, het Nederland van morgen en voor hun kinderen 
kiezen? Het zijn allemaal vragen voor beginners. Dus ook voor de meesten 
van ons. 
Met een links beleid haalt de kiezer meer uit zijn !even. Maar waar droomt 
de kiezer eigenlijk van, behalve dan over de keuze van een wasmiddel of van 
een Commissaris van de Koningin? 
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DR. A. A. DE BOER 

W etenschapsbeleid en 
economische politiek 
De wetenschap dient ter bevrediging van onze nieuwsgierigheid en tot ver
rijking van onze kennis. Politiek gezien is belangrijker dat de wetenschap bij
draagt tot de verhoging van de welvaart. De resultaten van de research ver
hogen de industriele activiteit en dragen zo bij tot de economische groei. 
Als doelstelling op zichzelf heeft de economische groei uiteraard beperkingen. 
Toch is bet interessant nate gaan of men de vraag kan beantwoorden hoe 
men kwantitatief de invloed van de research op de economische groei kan 
begroten. Er zijn op dit gebied verschillende analyses verricht maar het is een 
riskante onderneming de economische groei kwantitatief aan de verschillende 
oorzaken-waarvan de research er een is-toe te rekenen. Onderzoekingen 
leiden tot de veronderstelling dat onderzoek en onderwijs de belangrijkste 
bijdrage tot de economische groei leveren. Sommige auteurs spreken van 80 
a 90%. Afgezien nog van het feit dat de verschillende factoren die de econo
mische groei bepalen onderling te sterk afhankelijk zijn om een toerekening 
van een bepaald aandeel in de economische groei aan de research mogelijk te 
maken, heeft een dergelijke kwantificering altijd iets kunstmatigs omdat een 
aantal imponderabele en belangrijke factoren als management en concen
tratie zich niet Iaten kwantificeren. 
De tevredenheid waarmee het bestaan van een dergelijke relatie niettemin 
vaak geponeerd wordt, heeft bovendien het ongewenste neveneffect dat men 
de stimulering van de research op zichzelf als een belangrijke bijdrage tot de 
economische groei beschouwt-en het daarbij laat. De berekeningen be
treffende de invloed van research op economische groei zeggen namelijk in 
het geheel niets over het veel belangrijker probleem of de bestedingen aan 
wetenschappelijk onderzoek optimaal zijn, dat wil zeggen of zij op andere 
wijze gestructureerd niet een grotere bijdrage zouden leveren. 
Men kan mutatis mutandis hetzelfde zeggen over de micro-economische kant 
van dit probleem, dat wil zeggen over de vraag of de bloei van een bedrijf 
functie is van de bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek. W anneer wij 
ook hier het probleem eerst in zijn eng-economische interpretatie bezien, 
kunnen wij de vraag stellen naar de relatie tussen de investeringen in weten
schappelijk speurwerk enerzijds en de rentabiliteit van de onderneming 
anderzijds. Interessant is in dit verband dat beleggingsdeskundigen in toe
nemende mate beginnen te twijfelen aan het bestaan van een kwantitatief 
aanwijsbaar verband tussen de mate waarin ingehouden winsten in het be
drijf worden gestoken voor wetenschappelijk onderzoek en de groei van bet 
bedrijf. 
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Bepaalde sectoren van het bedrijfsleven zijn in sterkere mate research-inten
sief dan andere en bet behoeven niet deze bedrijven te zijn die bet sterkst 
groeien. Bovendien-en dat wordt vaak vergeten-beerst er in sommige sec
toren een concurrentiestrijd om de gulden van de consument te verwerven 
door bet op de markt brengen van steeds nieuwe of quasi-nieuwe produkten. 
Dit heeft misschien wel een positief effect op de groei van bet bedrijf dat 
deze strijd wint, zij bet soms ten koste van andere bedrijven. Ret houdt te
vens in dat er in dergelijke sectoren veel research wordt verricht waarvan bet 
nut op zijn zachtst gezegd betwijfeld kan worden. Bovendien schuilt in deze 
gang van zaken een keuze voor bepaalde richtingen in de research die niet 
altijd de meest gewenste keuze behoeft te zijn. Immers, de grote bedrijven 
zijn het best in staat researchstaven aan te houden en ontwikkelingswerk te 
doen verrichten; het is echter geenszins zeker dat juist de grote bedrijven door 
het ontwikkelen van hun produktenpakket en bet scheppen van behoeften in 
hun sector de beste bijdrage leveren tot de toeneming van bet welzijn. 
Van Ravestijn en Van Ravestijn hebben in een tweetal artikelen in Ret Fi
nancieele Dagblad1 deze problematiek beschreven vanuit bet standpunt van 
de belegger. Zij constateren dat voor een zeer grote onderneming een op 
zichzelf misschien belangrijke vinding nauwelijks meer enige invloed heeft 
op de groei, althans niet een effect dat te vergelijken is met het effect van een 
dergelijke vinding in de tijd dat bet bedrijf nog niet zo groot was. 
Een ander aspect waarop Van Ravestijn en Van Ravestijn wijzen is dat, 
naarmate wetenschap en techniek gecompliceerder worden, ook de veelheid 
van mogelijkheden en daarmee de keuzeproblemen groter worden. De mo
gelijkheden worden zo groot dat men zich beperkingen moet opleggen. In die 
keuze en beperking schuilen de grootste problemen, want, aldus Van Rave
stijn en Van Ravestijn, wetenschap en ontwikkeling blijken een loterij met 
vee! nieten waarvan niemand kan zeggen welke lijnen van onderzoek de 
beste en de vruchtbaarste zullen zijn. Vaak liggen de resultaten van een 
onderzoek naast bet werkterrein van de onderneming, en men heeft dan de 
keus tussen het betreden van nieuwe terreinen of het achterwege Iaten van de 
verdere ontwikkeling. 

Economische groei en welzijn 

De conclusie voor de belegger is dat, hoe onmisbaar wetenschappelijk onder
zoek en ontwikkelingswerk ook zijn, hoge uitgaven voor research niet altijd 
een factor vormen die een steeds voortdurend hoog groeitempo van de 
onderneming garandeert. Daarom verwachten de aangehaalde auteurs dat 
de 'researchexplosie' voorbij is-althans voor bet bedrijfsleven. Hun obser
vatie vanuit een andere optiek dan de onze leidt tot een conclusie die met de 
onze vergelijkbaar is: voor wat betreft de bedrijfsresearch die van zo groot 
belang is voor de technische ontwikkeling moet men zich afvragen of de 
maatstaven die worden aangelegd bij bet bepalen van de keuze van de rich-

Socialisme en Democratie 3 (1970) maart 119 



ting waarin het ontwikkelingswerk geleid wordt, per definitie overeenkomt 
met de keuze die voor welvaart en welzijn de meest wenselijke is. 
Enerzijds kan men dus vaststellen dat de research weliswaar de economische 
groei bevordert, maar dat dit geenszins wil zeggen dat deze bijdrage optimaal 
is. Anderzijds is de economische groei op zichzelf geen maatstaf voor toe
nemend welzijn. Tenslotte is de besluitvorming in de sector van de industriele 
research niet afgestemd op bepaalde welvaarts- of welzijnsdoelstellingen, 
maar op de rentabiliteit en de continulteit van het bedrijf. Dit betekent dat 
noch de economische groei op zichzelf, noch de levensvatbaarheid van de 
bedrijven als maatstaf voor het welslagen van het wetenschappelijk onder
zoek kunnen dienen. 
Men zal derhalve bij het opstellen van een wetenschapspolitiek niet kunnen 
volstaan met het in overheidsregie doen verrichten van niet-commercieel 
onderzoek en er verder van uitgaan dat industriele research vanzelf tot de 
gewenste resultaten leidt. Om dit te preciseren moet ik een indeling maken 
naar terreinen van onderzoek waarop verschillende maatstaven worden aan
gelegd. Ik wijk daarbij af van de standaardindeling in zuiver wetenschappe
lijk onderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling, omdat ik wil onder
scheiden tussen drie andere gebieden die elk een eigen benadering vragen: 
a.onderzoek dat moet lei den tot commercieel interessante projecten; 
b.onderzoek op gebieden die voor het welzijn van belang zijn, doch geen 

directe commerciele waarde hebben; 
c.rnilitaire- en prestigeresearch die als bijprodukt resultaten Ievert die uit 

commercieel en/ofwelzijnsoogpunt van belang kunnen zijn. 
Groep (a) omvat de sector van de voornamelijk technische research die ge
baseerd kan zijn op eigen zuiver onderzoek of dat van anderen. Het commer
cieel belang is hier maatgevend; de structuur van de materiele welvaart 
wordt bepaald door de vraag, vaak door een gelnduceerde vraag. Onder deze 
groep valt het onderzoek dat wordt afgekapt omdat het commercieel niet 
interessant is. 
Groep (b) om vat zaken die typisch de zorg zijn van de overheid, zoals me
disch onderzoek en research in de sector van de maatschappijwetenschappen, 
alsmede een deel van het zuiver wetenschappelijk onderzoek zoals dat bij
voorbeeld aan de universiteiten geschiedt. 
Groep (c) spreekt voor zichzelf. Hoewel nietiedereenheteensisoverde om
vang van de 'fall out' is het wei zeker dat in deze sector interessante resul
taten geboekt worden. 
De geschetste situatie moet geconfronteerd worden met de doelstellingen van 
een wetenschapsbeleid dat men enigszins vaag en academisch zou kunnen 
formuleren als het streven naar een gebruik van financiete rniddelen en van 
intellect, teneinde resultaten te bereiken die zo goed mogelijk bijdragen tot 
de bevrediging van onze behoefte aan uitbreiding van kennis en onze be
hoefte aan verbetering van onze levensomstandigheden en van ons levens
geluk. 
Wat is het resultaat van deze confrontatie? 
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Prioriteiten bepalen 

Groep (a) brengt de meest principiele complicaties met zich mee. In dit ver
band heb ik twee opmerkingen gemaakt die aan de hand van een concreet 
voorbeeld verbonden kunnen worden met de vraag naar de wijze waarop een 
wetenschapspolitiek moet worden geconcipieerd. 
Ik bedoel hier ten eerste de opmerking dat de keuze, genomen door het be
drijfsleven met betrekking tot hetgeen de consument wordt aangeboden niet 
noodzakelijkerwijs beantwoordt aan onze wensen met betrekking tot de in
dustriele ontwikkeling. De tweede opmerking waarop ik doel is de stelling 
dat er een spanningsverhouding kan ontstaan tussen de wens om politiek bij 
te schaven op korte termijn en het verlangen ingrijpende structuurverande
ringen te realiseren op langere termijn. Wanneer de Ieiding van een bedrijf 
voor de keuze staat of een bepaalde ontwikkeling zal worden voortgezet of 
niet, dan gelden daarvoor bepaalde maatstaven. Een bedrijf in de elektrische 
sector kan kiezen tussen het verder ontwikkelen van een voor massa-con
sumptie goed geschikt artikel als kleurentelevisie of van een belangrijke 
apparatuur die een bijdrage kan leveren tot de verbetering van een bepaalde 
geavanceerde techniek. Het is mogelijk dat op grond van economische en 
commerciele gronden voor het eerste gekozen wordt terwijl het misschien op 
grond van andere meer algemene overwegingen aantrekkelijker zou zijn in
dien de Ieiding van het bedrijf de keuze ten gunste van het tweede zou doen 
uitvallen. 
Ik laat bij deze algemene presentatie van het probleem in het midden welke 
die andere algemene overwegingen zijn. Zij zullen functie zijn van een priori
teitenbepaling waartoe men komt op grond van ideeen betreffende de wense
lijke ontwikkeling van de samenleving. 
In een dergelijk geval zijn er twee noodzakelijke reacties van politieke zijde 
nodig, nauw met elkaar verbonden maar te vaak nog met elkaar verward of 
niet altijd voldoende van elkaar onderscheiden: 

l.Op lange termijn gezien zou men moeten streven naar een nieuwe structuur
van de industriele besluitvorming waarbij een ongewenste keuze ten ge
volge van een tegenstelling tussen enerzijds de belangen van het bedrijf en 
anderzijds de vastgestelde prioriteiten niet meer mogelijk is. 

2.0p korte termijn zou men een wetenschapspolitiek moeten ontwerpen 
waarbij de besluitvorming ten gunste van het op grond van de gestelde 
prioriteiten te prefereren alternatief ook voor het bedrijf bet meest aan
trekkelijk wordt, dus zonder (of v66r) dat de onder (1) bedoelde structuur
verandering is gerealiseerd. 

Mutatis mutandis kan men een overeenkomstige redenering toepassen op 
vele andere terreinen van de politieke praktijk. Waar men echter steeds reke
ning mee moet houden, of het nu gaat om wetenschapsbeleid, industriepoli
tiek of infrastructuurplanning, is de complementariteit van de beide benade
ringen. Waar men voor moet waken is, zich met (2)-het bijsturen-te-
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vreden te stellen of zich ertoe te beperken over (1)-de nieuwe maatschap
pij-te filosoferen. 
Het hangt uiteraard van de politieke instelling af of men de neiging heeft op 
(1) of op (2) de meeste nadruk te leggen of bereid is de beide complementaire 
facetten van de politiek te bezien. 
De conclusie kan dus getrokken worden dat de politicus bij het formuleren 
van een wetenschapspolitiek betreffende wat hier groep (a) is genoemd twee 
taken heeft. Hij moet in het kader van een algemeen politiek programma een 
bijdrage leveren en trachten tot een aanvaardbare globale conceptie te komen 
waarvan het wetenschapspolitieke aspect deel uitmaakt. Hij zal daarnaast 
een programma voor vandaag moeten opstellen dat met het eerste harmo
nieert maar daarvoor nooit in de plaats kan treden. 
De uitwerking van dit thema is verschillend voor verschillende bedrijfs
takken. Aangezien het niet mijn bedoeling is om hier die uitwerking te geven 
beperk ik mij tot enkele algemene opmerkingen. 

V erspreiden van kennis 

Voor wat betreft geavanceerde technieken waaraan men deel wil nemen moet 
men in het kader van een wetenschapspolitiek komen tot een programma 
waarin duidelijk prioriteiten gesteld worden en waarin een keuze wordt ge
daan tussen verschillende mogelijkheden, rekening houdend met de vaardig
heden waarover wij thans reeds op wetenschappelijk, technisch en industrieel 
gebied beschikken. Overheidsprogramma's-zo mogelijk op internationaal 
niveau-zullen het aantrekkelijk moeten maken bepaalde onderzoekingen te 
entameren, zoals dat bijv. in de V.S. gebeurt. Men hoede zich er echter voor 
dit per definitie als een afdoende politiek te beschouwen indien men althans 
constructieve ideeen heeft met betrekking tot de in een verdere toekomst te 
prefereren structuur van de industrie. 
Een andere mogelijkheid die wei eens is geopperd is het stimuleren van de 
coordinatie van de bedrijfsresearch wanneer die zich beweegt in een bepaalde 
richting, zulks om de ontwikkeling te versnellen en onnodig dubbel werk te 
verrichten. Hier dient echter gewezen te worden op een aantal moeilijkheden 
en gevaren. 
Evenals bij de eerstgenoemde mogelijkheid stuit men hier op de problemen 
verbonden met de verspreiding van kennis. In het eerste geval is die kennis 
verworven met behulp van publieke middelen en er zal dus misschien een 
bredere bekendheid aan moeten worden gegeven dan de betrokken bedrijven 
zouden wensen. In vele gevallen blijkt echter dat een bedrijf dat deelneemt 
aan een gezamenlijk project daardoor een zekere know-how verwerft die 
toch een voorsprong betekent ten opzichte van degenen die van de versprei
ding van de kennis profiteren. In het tweede geval-het stimuleren van de ge
zamenlijke research-moet men rekening houden met de daaruit haast auto
matisch voortvloeiende gezamenlijke patentpolitiek, die weer kan leiden tot 
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een ondoorzichtige kartelvorming. Soms kan de gezamenlijke research dan 
ook tot averechtse resultaten lei den. In de pharmaceutische industrie bijvoor
beeld is de bereidingswijze van geneesmiddelen patenteerbaar. Theoretisch 
zou hierdoor het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen en goedkopere be
reidingswijzen worden gestimuleerd. In werkelijkheid echter kan het leiden 
tot het besteden van researchwerk aan het zoeken naar medisch weinig rele
vante derivaten van bestaande geneesmiddelen en, in het geval van gezamen
lijk uitgevoerde research, tot het gezamenlijk patenteren van een bereidings
wijze en het daardoor bevriezen van de belangstelling voor een goedkoper 
alternatief. De deelnemende industrieen zullen in dat geval al vanzelf de 
vraag opwerpen hoe men het produkt dat volgens een gezamenlijk patent is 
vervaardigd, zal afzetten. 
Uit deze voorbeelden blijkt hoezeer men bij het opstellen van een weten
schapspolitiek te maken heeft met aspecten van de politiek met betrekking 
tot de bescherming van de industriele eigendoms-, en de concentratie-, con
currentie- en kartelpolitiek. Het is de bestudering van deze problemen die 
deel moet uitmaken van de opstelling van een wetenschapsbeleid. 

Prestige-research 

Met betrekking tot de andere groepen van onderzoek kan ik na deze con
clusie kort zijn. 
Op het gebied van de research die voor het welzijn van belang is ligt de pro
blematiek iets anders dan in geval (a). Het omlijnen van dit gebied kan echter 
consequenties hebben: het impliceert dat men een commerciele aanpak van 
bepaalde vormen van onderzoek (pharmaceutische research bijvoorbeeld) 
niet gewenst acht. Ook hier dus weer een duidelijk verband met andere sec
toren van de politiek. 
Breed opgevat omvat (b) eveneens het onderzoek in de sector van bijvoor
beeld de sociale wetenschappen in dienst van de wetenschappelijke bege
leiding van de politiek. Militaire- en prestigeresearch tenslotte staan mij 
tegen en ik laat het graag aan eventueel gei:nteresseerden over om daarover 
uit te weiden. 

Een opmerking tot slot. Ik heb mij hier voornamelijk beperkt tot toegepaste 
research; een scherpe gebiedsindeling, hobby van vele publicisten, heb ik bij 
de schets van de grote lijnen achterwege gelaten. Ik wil echter niet nalaten te 
waarschuwen tegen het vaak gehoorde misverstand dat de grens tussen fun
damentele research en toegepaste research samenvalt met de grens tussen de 
vrij willekeurige projectenkeuze die leidt tot het onverwacht eureka en de 
research die behoorlijk gepland en geleid kan worden. In werkelijkheid 
echter geldt voor beide sectoren van onderzoek dat het milieu waarin de 
onderzoeker werkt en de vrijheid waarin hij werken kan van de grootste be
tekenis is. Een wetenschapsbeleid kan dus nooit een tot in details vastgelegd 
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werkprogramma zijn, gebaseerd op diepvriesprognoses. Het gaat hier veeleer 
om een politieke en intelligente (het een vloeit niet automatisch uit het andere 
voort!) begeleiding en beoordelen van het gebeuren, waarbij het scheppen 
van een gezond researchmilieu een belangrijke factor is. 
Concluderend kan dus gezegd worden dat bij het opstellen van een weten
schapsbeleid rekening gehouden moet worden met de noodzaak twee com
plementaire gebieden te bestrijken; de correctie op wat thans gebeurt en de 
vervanging daarvan-zonodig-door een weldoordacht systeem waardoor 
het entameren van waardevolle research en de mogelijkheid tot het zo effi
cient mogelijk voltooien daarvan wordt bevorderd in het kader van het hui
dige milieu. Daarnaast: het concipieren van een wetenschapspolitiek op tan
gere termijn die gelntegreerd wordt in een algemene politiek. Hiertoe dient 
de relatie tussen de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek en an
dere facetten van de maatschappijstructuur onderwerp uit te maken van een 
diepgaande analyse. 

I. 12 juni 1969 en 3 juli 1969-dr.H.P.W.van Ravestijn en drs.H.P.N.van Ravestijn: De 
invloed van research bij groeiaandelen. 
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DRS. A. A. VAN AMERINGEN 

SER-advies: 
compromisoplossing 
Naar een nieowe ondememingsstructuor 

De zitting van de Sociaal-Economische Raad van 19 september 1969 heeft 
een on-Nederlands verloop gehad door een coup de theatre van een aantal 
kroonleden. Er werd met een klap een impasse overbrugd waarop men enkele 
jaren had vastgezeten. En dan nog wei in de vorm van een compromis-for
mule die een waarlijk origineel karakter had en waarvan, zover ons bekend, 
in de voorafgaande jarenlange discussies noch in de literatuur ooit sprake 
was geweest, en waarvoor ook geen buitenlands voorbeeld model had ge
staan. Een dergelijke irregulaire gang van zaken vormt een inbreuk op een 
goede Nederlandse traditie, zeker op het gebied van de vormgeving van het 
sociaal-economische bestel. Dit ongewone tafereel geeft de creatie die daaruit 
ontstaan is op zichzelfwel enig recht op onze sympathie. 

Het zou de moeite waard zijn de motieven te analyseren waardoor de twee 
tegenover elkaar staande partijen van werkgevers en werknemers zich hebben 
Iaten leiden en verleiden om zich ver-de een minder, de ander meer?-van 
hun uitgangspositie te Iaten weglokken. 
De SER legt in de pre-ambule van zijn rapport sterk de nadruk op de huidige 
maatschappelijke ontwikkeling, het algemeen gevoel van onbehagen dat zich 
op talloze terreinen vertoont en de democratiseringstendensen die zich overal 
aan het voltrekken zijn. 
Het paradoxale in de situatie is dat aan de dag van de 19e september een 
proces van tientallen jaren vooraf gegaan is dat op die datum zijn climax 
heeft gekregen. De democratiseringsexplosie, die hooguit van de laatste paar 
jaar dateert, kon aileen in deze laatste periode daarop dus enige vat krijgen 
maar heeft dit niet gedaan. Het enige zichtbare effect hiervan heeft zich dus 
aileen afgespeeld op de dag zelf toen misschien onder invloed van het lawaai 
in andere werelden de werkgeversknieen iets sneller knikten dan het geval zou 
zijn geweest indien bet elders allemaal pais en vrede zou zijn geweest. Maar 
daar staat tegenover dat de werknemersknieen nog net iets eerder knikten 
dan die van de werkgevers. 

Het evolutieproces waar wij op doelen heeft zich zo traag voltrokken dat het 
misschien voor een groot deel alweer vergeten is en het daarom de moeite 
waard is bet in het kort nog even te releveren. 
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Getrapte democratic 

In de denktrant van de eerste jaren na de bevrijding werd aan de constellatie 
van het individuele bedrijf niet al te veel waarde gehecht. Alles water gedaan 
moest worden zou op het hoogste niveau in de boezem van collectieve top
organen moeten worden beslecht in het kader van een veelomvattende micro
planning. Voor de realisering daarvan diende men weliswaar over het appa
raat van het bedrijfsleven te beschikken, doch daarvoor kon men beter terug
vallen op het niveau van de bedrijfstak dan van de individuele onderneming. 
Op deze gedachtengang stoelde de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en 
het is helemaal niet zo vreemd dat deze op wetgevingsgebied dezelfde auctor 
intellectualis als het Centraal Planbureau had, t.w. Ir.H.Vos. Hoewel ten
slotte zeer vee! veranderd is bij de vormgeving van de wet op de PBO moet 
in de socialistische wereld van die tijd toch wei voldoening hebben bestaan 
over het democratische stempel dat op deze apparatuur gezet kon worden. 
D.m.v. de principes van de getrapte democratie en de paritaire vertegenwoor
diging van werkgevers en werknemers in de bestuurszetels, meende men de 
toen maximaal bereikbare democratie in het bedrijfsleven te hebben ver
wezenlijkt. 
Dat wil niet zeggen dat men aan een verdergaande doorbreking van de demo
cratisering binnen de bedrijven helemaal niet geloofde. Ret punt was al op
genomen in het eerste programma van de Partij van de Arbeid, maar het 
kreeg een veellagere prioriteit dan de PBO. Dit bleek wei uit de gang van 
zaken. 
In 1948 heeft Minister van Maarseveen (eerste ministerie-Beel) aan de Stich
ting van de Arbeid advies gevraagd over de herziening van het vennoot
schapsrecht met de strekking vooral de medezeggenschap tot zijn recht te 
laten komen. Eerst in 1956 kwam de Stichting er eindelijk toe aan de Minister 
te antwoorden dat zij er niet was uitgekomen en het bijltje er bij neer moest 
leggen. 
In de inmiddels verstreken acht jaar waren de desillusies met betrekking tot 
de PBO veel duidelijker aan het licht gekomen, terwijl de levenskracht en de 
expansiedrang van het Nederlandse bedrijfsleven na 1950 weer indrukwek
kende dimensies gingen aannemen. Daarmee began ook de groei van de eco
nomische macht weer meer aandacht te trekken. 
Ook ten aanzien van dit verschijnsel was men al tot het inzicht gekomen dat 
er met de PBO niets viel te bereiken. 
Vandaar de totstandkoming van de Wet Economische Mededinging in 1958. 
Met het reveil van het bedrijfsleven werd niet alleen de invloed die de be
drijven op de buitenwereld en ten opzichte van het algemeen belang uit
oefenden weer meer actueel, maar ook het probleem van de interne machts
verhoudingen, de oligarchische en ondemocratische structuur van de onder
neming. De veranderde situatie en de gewijzigde inzichten brachten in 19 53 de 
WBS ertoe een commissie in te stellen voor de herziening van het vennoot
schapsrecht. Ook deze commissie, die onder leiding stond van prof.Valkhoff, 
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heeft weer zes jaar nodig gehad om tot een rapport te komen. Ondertussen 
was bet socialistische getij in 1956 op een hoogtepunt gekomen als gevolg 
van het verkiezingssucces van dat jaar. Het toen optredende kabinet-Drees 
schreef de hervorming van de onderneming in zijn programma. Misschien 
hebben de daarbij betrokken partijgenoten gedacht dat zij hier gemakkelijk 
spel zouden hebben omdat zij de vruchten zouden kunnen plukken van de al 
drie jaar bezige WBS-commissie. Hoe dan ook, Minister Samkalden liet al 
spoedig van zijn ongeduld blijken en drong erop aan dat de commissie op 
korte termijn met haar materiaal voor den dag zou komen, zodat hij zijn 
departement verder aan het werk zou kunnen zetten ter uitvoering van het 
betreffende punt van het kabinetsprogramma. Ook in socialistische kringen 
kon men het echter niet zo gemakkelijk met dit onderwerp klaren. Samkalden 
trad af in 1958 en eerst in 1959 kwam het rapport van de WBS over 'de her
vorming van de onderneming' beschikbaar. 

Staatscommissie: vier jaar geen zorgen 

Ondanks de olifantendracht heeft dit rapport destijds wei een schokeffect te
weeggebracht. De meesterlijke vormgeving van secretaris Vander Stoel heeft 
hiertoe bijgedragen. De voorstellen leken voor toenmalige opvattingen zo 
radicaal dat ongetwijfeld zelfs enkele !eden van de commissie van hun eigen 
moed zijn geschrokken. Toch was er daardoor zoveelleven in de brouwerij 
gebracht dat het kort daarna optredende rechtse kabinet-De Quay er niet 
omheen kon de koe bij de horens te pakken en dat dan ook volgens Neder
landse stijl gedaan heeft door het instellen van een Staatscommissie o.l.v. 
prof. Verdam. 
Daardoor was men meteen voor die kabinetsperiode van de zorg af. 
De commissie Verdam kwam a! in 1964 met een rapport, er is dus wei duide
lijk sprake van een tempoversnelling tegenover de Stichting van de Arbeid en 
de WBS-commissie! Het na De Quay optredende kabinet-Marijnen heeft zijn 
dadendrang op dit gebied weten te beteugelen door de hele materie nog eens 
opnieuw ter ad vies voor te leggen en nu aan de SER. Deze kop zonder Iichaam 
van de PBO was tenslotte het meest levensvatbaar gebleken en men heeft er 
dankbaar gebruik van gemaakt om de zaak weer eens naar een volgend ka
binet af te wentelen. Multatuli zou op zo'n moment zijn Iezer waarschuwen 
dat het verhaal eentonig dreigt te worden en wij sluiten ons gaarne bij dit 
voorbeeld aan. 
Daarmee wordt niets ten nadele van de door ons reeds als levenskrachtig ge
brandmerkte SER gezegd. Deze heeft zich met stoere energie op het vennoot
schapsrecht geworpen en fragmentsgewijze belangrijke adviezen uitgebracht 
resp. ten aanzien van de jaarrekening van de n.v.'s, het enqueterecht en de 
ondernemingsraden. Deze rapporten zijn op hun beurt weer in wetsont
werpen omgezet waarvan enkele al geruime tijd bij de Tweede Kamer liggen. 
Als laatste schakel in deze door de SER geregen productieve ketting is het 
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advies van 19 september 1969 inzake de ondernemingsstructuur tot stand ge
komen. Gesteld dat dit in 1970 tot een wetsontwerp leidt en in 1971 de hele 
serie wetten wordt afgekondigd, dan heeft bet hele voorbereidingsstadium 
niet veel minder dan een kwart eeuw geduurd. Dit alles heeft zich dan afge
speeld in de gezapige Nederlandse trant van bet jarenlang schrijven van rap
porten over rapporten met betrekking tot rapporten. Van enige accelererende 
invloed van revolutionaire vernieuwingspogingen is geen sprake geweest. Er 
is eerder aan te nemen dat de Nederlandse staatsmachinerie voor dergelijke 
invloeden immuun is. Indien men zou proberen op een boger toerental over 
te schakelen, zou de zaak vermoedelijk uit de lagers lopen. Want daarop is 
deze machinerie echt niet berekend. 

Wat gaat er nu veranderen? 

l.Tot goed begrip van de consequenties van bet SER-rapport moet men 
steeds voor ogen houden dat de voorstellen aileen betrekking hebben op 
ondernemingen met een eigen vermogen van f I 0 miljoen of meer en I 00 of 
meer werknemers. Hoeveel dat er precies zijn en welk deel van bet totale 
Nederlandse werknemersbestand onder bet nieuwe recht zou vallen, is niet 
bekend. Kennelijk is de voorbereidingsperiode toch nog te kort geweest om 
in de meest essentiele dokumentatie te voorzien. 

2.De positie van de Raad van Commissarissen ten opzichte van de directie en 
de aandeelhoudersvergadering is versterkt. Het benoemingsrecht van direc
teuren wordt van de aandeelhoudersvergadering overgeheveld naar de 
Raad van Commissarissen. Het instituut van de Raad van Commissarissen 
wordt verplicht gesteld voor de betreffende categorie van ondernemingen, 
terwijl bet gezag van de Raad van Commissarissen ook nog wordt vergroot, 
doordat er een aantal besluiten bindend wordt voorgeschreven welke niet 
zonder toestemming van dit college kan worden genomen. 

Wat nu bet belangrijke punt van de samenstelling van bet aldus in gezag ge
groeide commissarissencollege betreft, hebben de drie vakcentrales de door 
hen gestelde eis van paritair evenwicht niet kunnen bereiken. In plaats daar
van is er een nogal wonderlijk brouwsel te voorschijn gekomen dat als eerste 
kenmerk heeft dat bet principe van cooptatie-in de overgrote meerderheid 
van de gevallen reeds van oudsher bepalend voor de benoeming van commis
sarissen-nu formeel wordt erkend. 
De benoeming van commissarissen wordt niet meer in han den gelaten van de 
vergadering van aandeelhouders, maar in principe zullen de commissarissen 
in de toekomst hun eigen opvolgers aanwijzen. De SER heeft in de inleidende 
beschouwingen van zijn rapport wei vastgesteld dat de praktijk van cooptatie 
voor- en tegenstanders kent, maar op bet pro en contra van dit systeem 
wordt verder niet ingegaan, integendeel, men wil de bestaande werkelijkheid 
in formeel en bindend recbt omzetten. 
Eenzelfde ontwikkeling heeft men indertijd gezien bij de Kamer van Koop-
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handel. De voornaamste functies van deze colleges zijn echter van advise
rende aard, de commissarissen krijgen in bet systeem beslissingsrecht. Er zou 
wellicht aanleiding geweest kunnen zijn op de merites van bet cooptatieprin
cipe wat nader in te gaan; de SER doet dit niet en geeft er de voorkeur aan 
bet benoemingsstelsel met bepaalde waarborgen te omkleden. 
Deze komen hierop neer dat aanbevelingen voor benoemingen van nieuwe 
commissarissen kunnen worden gedaan door de Raad van Commissarissen 
zelf, de algemene vergadering van aandeelhouders, de gekozen !eden van de 
ondernemingsraad en door de directie. Op grond van deze aanbevelingen 
stelt de Raad van Commissarissen vervolgens een enkelvoudige voordracht 
voor benoeming op waarop de aandeelhoudersvergadering en de gekozen !e
den van de ondernemingsraad hun fiat moeten geven. Weigeren zij dit, dan 
kan de Raad van Commissarissen in beroep gaan bij de SER die daarvoor 
een speciale beroepscommissie zal instellen. Verklaart de commissie bet be
roep gegrond, dan moet de Raad van Commissarissen de benoemingsproce
dure weer van de aanvang af opnieuw aan de gang brengen. 

Vreemde positie voor commissarissen 

Ook deze procedure doet weer niet erg paritair aan. Men zou kunnen vol
houden dat van de vier instanties die aanbevelingen kunnen doen voor de 
benoeming van commissarissen, drie, t.w. de Raad van Commissarissen, di
rectie en aandeelhoudersvergadering, een min of meer gesloten en homogene 
groep vormen zonder veel belangentegenstellingen, uitzonderingen daarge
laten. De directie die haar benoeming te danken heeft aan de commissarissen, 
zal in bet algemeen al gauw geneigd zijn deze naar de ogen te kijken. In feite 
kan dan worden verwacht dat af en toe aileen de ondernemingsraad als spel
breker optreedt. 
Daar komt nog de eigenaardigheid bij dat de Raad van Commissarissen zo
wel moet oordelen over voorstellen van hemzelf als van de drie andere in
stanties. Aannemende dat niets menselijks hen vreemd is, zullen de commis
sarissen tegenover hun eigen voorstel ongetwijfeld bet meest sympathiek 
staan. 
3.Het is natuurlijk een heel handige oplossing geweest bij meningsverschillen 

terug te vallen op een hogere instantie die buiten bet strijdperk staat, een 
commissie van de SER. Men kan aannemen dat deze op de gebruikelijke 
wijze tripartite zal worden samengesteld en daardoor waarborgen biedt 
voor een onafhankelijke beslissing. Tocb zal bet bij deze samenstelling 
moeilijker zijn tot een bevredigende oplossing te komen dan bij de zake
lijke problemen waarmee de SER in bet algemeen beeft te maken. Deze be
roepscommissie zou moeten oordelen over personen, d.w.z. zowel over de 
persoon die voorgesteld wordt voor de commissarissenfunctie als over de 
personen die reeds dee! uitmaken van de Raad van Commissarissen. Im
mers een juiste beoordeling van een kandidaat kan slechts plaatsvinden in 
het Iicht van de bestaande formatie van bet college. 
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Enige normen voor dit precaire waarderingsoordeel over personen worden 
niet gegeven. Men kan ervan uitgaan dat het oordeel in het algemeen ge
vraagd zal worden over figuren met een smetteloze reputatie. Vervolgens 
zal de SER-commissie moeten vaststellen of zij geschikt zijn voor het com
missarissenambt. 
Men moet daarbij bedenken dat dit alles zich in de openbaarheid zal af
spelen. Indien de SER oordeelt dat meneer X niet voldoende gevoel heeft 
voor sociale belangen of dat er iets aan zijn financiele inzicht hapert of dat 
hij weinig ervaren is in het managersvak of in een andere n.v. gezeten heeft 
of zit waar het niet al te best is verlopen, dan krijgt deze figuur een publiek 
brandmerk en doet er beter aan te emigreren, in elk geval uit vennoot
schapsland. 

Men is in Nederland nogal huiverig-en misschien terecht-voor het kraken 
van particuliere reputaties. Onze dagbladen houden de goede gewoonte de 
namen van verdachten met initialen aan te duiden. Dit is in deze situatie na
tuurlijk onmogelijk. 
Waar men bij gebrek aan duidelijk omschreven normen zal aarzelen de voor
gestelde persoon publiekelijk te brandmerken, ligt het niet voor de hand te 
verwachten dat de SER-commissie vaak het veto van de ondernemingsraad 
zal kunnen steunen. Misschien zal men af en toe op zachtzinnige wijze er aan 
toevoegen dat bij de bezetting van toekomstige vakatures zou moeten worden 
gestreefd naar een meer veelzijdig samengesteld college van commissarissen. 
4.Iets meer vertrouwen kan men hebben in het preventieve effect van de voor-

gestelde procedure. Geen onderneming en geen Raad van Commissarissen 
zal het aangenaam vinden indien bekend wordt dat de ondernemingsraad 
een benoemingsvoorstel heeft verworpen. Zeker een herhaling van zo'n ge
beurtenis zou schadelijk zijn voor de image van een onderneming. Het ligt 
voor de hand te verwachten dat er binnenskamers overleg zal worden ge
pleegd tussen vertegenwoordigers van commissarissen, directie en onder
nemingsraad teneinde zich er bij voorbaat van te vergewissen dat er geen 
conflict ontstaat hetwelk naar binnen en naar buiten schadelijk zou zijn 
voor de onderneming. Er valt aan te nemen dat in het gros der gevallen op 
vrij korte termijn deze procedure gesmeerd zallopen en de voordracht van 
commissarissen een even formeel karakter zal krijgen als het gros van aile 
voordrachten. 

Commissaris voor belang van gehele onderneming 

5.Een principiele moeilijkheid zal er ongetwijfeld blijven ten aanzien van het
geen men zich voorstelt, vanuit de verschillende kampen, van de ideale 
samenstelling van de Raad van Commissarissen. Men is het er langzamer
hand over eens dat elke commissaris bereid en in staat moet zijn voor het 
belang van de gehele onderneming op te komen. Commissarissen die de 
zaken vanuit een belangenhoek zien functioneren niet op de wijze die door 
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het ondernemingsbelang wordt vereist. Belangentegenstellingen die er zijn, 
mogen zeker niet naar de Raad van Commissarissen worden overgebracht. 

Als men daarvan uitgaat, zal men vervolgens naar een zodanige samenstel
ling kunnen streven dat de verschillende aspecten van het ondernemingsbeleid 
daarin op enigszins evenwichtige wijze zijn vertegenwoordigd. Dan denkt 
men allicht aan een formatie waarin naast deskundigen op juridisch, com
mercieel, financieel en technisch gebied ook nog een of meer met een inslag 
van sociale deskundigheid worden aangetrokken. In dit opzicht vertonen on
getwijfeld veel commissarissencolleges een lacune. Toch zijn wij van mening 
dat in de werkelijk grote ondernemingen, waar het hier om gaat, niet zoveel 
behoefte bestaat aan al deze speciale facetten van deskundigheid. De directie 
hoort in haar staf over deze specialisten te beschikken en kan desgewenst 
externe adviseurs aantrekken. 
Duplicering van dit deskundig arsenaal in de vorm van de Raad van Com
missarissen lijkt nauwelijks zinvol. 
Limperg heeft indertijd de commissaris als vertrouwensman van het maat
schappelijk verkeer gezien. Daarmee is de praktijk in overeenstemming door 
commissarissen te kiezen met klinkende namen die geacht kunnen worden 
het publieke vertrouwen te schragen. Daar dit publieke vertrouwen in het 
verleden min of meer geidentificeerd werd met dat van de financiele wereld of 
de beurs, wekt het geen verwondering dat men hier steeds en opnieuw is 
teruggevallen op een beperkte coterie. 
Indien men ervan uitgaat dat het college van commissarissen niet een veel
zijdig opgebouwde verzameling van specialisten moet zijn, maar een groep 
mensen met ervaring en gezag die met elkaar in een redelijke mate zowel 
ondersteuning van als tegenwicht tegenover de directie kunnen leveren, zal 
men uitbreiding ook niet moeten zoeken in de richting van het aantrekken 
van sociale of sociologische experts. Men zal dan moeten denken aan per
sonen die over een behoorlijk gezag en vertrouwen beschikken in de kring 
van werknemers, even goed als een groot dee! van de huidige commissarissen 
een dergelijk soort goodwill heeft in financiele kringen. Het zal niet gemakke
lijk zijn een laag aan te boren die aan dit vereiste voldoet ook omdat een der
gelijk vertrouwen aileen dan goed gefundeerd kan zijn indien de betreffende 
figuur eveneens over de nodige ervaring in het bedrijfsleven beschikt. Een 
man of vrouw mag nog zo sympathiek of populair in grote kringen van de 
werknemerswereld zijn, de vertrouwensfunctie in een commissariaat kan hij 
of zij aileen waarmaken indien men het bedrijfsleven niet aileen van de 
buitenkant heeft bekeken. 
Het lijkt waarschijnlijk en het is ook goed dat de vernieuwing van het com
missariaat zich slechts geleidelijk zal kunnen voltrekken zodat men een 
beetje op zijn gemak naar de mensen zal kunnen zoeken die voor een derge
Iijke functie in aanmerking komen resp. daarvoor kunnen worden getraind. 
Het lijkt noodzakelijk een limiet te stellen voor de cumulatie van commissa
riaten. Juist nu de commissarisfunctie qua inhoud en verantwoordelijkheid 
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wordt verzwaard, a1 b1ijft bet dan een nevenfunctie, lijkt bet onmogelijk zicb 
op rede1ijke wijze van dit ambt te kwijten indien men naast zijn boofdberoep 
meer dan drie, vier of vijf commissariaten beeft. Deze begrenzing vinden wij 
voora1 van be1ang voor de nieuwe categorie die men boopt aan te trekken. 
Juist waar de keuzemoge1ijkheid bier vooralsnog beperkt zal zijn, moet men 
de benoembare figuren bescbermen tegen de verleiding van a1 te grote eet-
1ust. 

Blik op de toekomst 

Wij bebben de indruk uit contacten in verschi11ende kringen dat men de 
tbans gevonden compromisop1ossing niet anders dan a1s een tussenfase ziet, 
een etappe op weg naar een meer integra1e democratisering van de onderne
ming. In we1k tempo dit proces zicb zal vo1trekken, we1ke andere etappes 
zullen moeten worden gepasseerd en wat men als een redelijk eindstadium 
zou kunnen zien, bet zijn allemaal open vragen waarover de grootst moge-
1ijke onenigbeid bestaat, ook in de twee kampen zelf. Hoe men ook over de 
tbans bereikte oplossing moge denken en boever men baar ook verwijderd 
vindt van bet ideaal van een integrale democratisering, bet scbept bet voor
deel van een tijdsruimte voor bet opdoen van ervaringen op beperkte scbaal. 
Deze tijdsruimte is in elk geval nuttig voor opvoeding en opleiding en voor 
bet met elkaar leren omgaan van figuren met verscbillende achtergrond in 
bet boogste leidinggevende college van de onderneming. De 23 jaar die been
gegaan zijn met de voorbereiding van deze op1ossing zijn als een onberste1-
baar tijdsverlies te bescbouwen als men bedenkt wat men in die periode niet 
allemaal had kunnen bereiken met praktiscbe vingeroefeningen. Want bet 
zou wei eens kunnen zijn dat als in 1971 dit nieuwe bestel in werking treedt, 
bet geduld niet meer allerwege aanwezig is om biermee op een rustige en ver
standige wijze ervaring op te doen. Geforceerde haast bij bet streven naar bet 
overspringen op weer een verdergaande fase zou de democratiseringsge
dacbte in diskrediet kunnen brengen. Zeker de overijling brengt scbade toe 
aan bet doelmatig functioneren van de onderneming. Weliswaar boort men 
de bewering dat de medezeggenschap een dergelijke welzijnsverbetering van 
de werknemers betekent dat deze daarvoor een offer aan materiele welvaart 
over zouden moeten hebben. 
Ret is ecbter de vraag of de werknemers een dergelijk offer zouden accep
teren in de vorm van stagnatie van inkomensgroei die bet gevolg zou kunnen 
zijn van bet minder ordelijk en minder efficient functioneren van de gedemo
cratiseerde onderneming. 

132 Socialisrne en Democratie 3 (1970) maart 



DR. P. H. VAN GORKUM 

SER-ad vies ondernemingsraad: 
een zwarte dag 
voor de democratie 

Het verzoek van de redactie zo bondig mogelijk een fundamentele benade
ring te geven van het SER-advies inzake de hervorming van de onderneming, 
lijkt me erg moeilijk. De hervorming van de structuur van de onderneming is 
nu eenmaal een van de meest centrale vraagstukken in elke samenleving. Het 
is gemakkelijker staatsrechtelijke vernieuwingen in te voeren dan onderne
mingen te democratiseren. Belangen en weerstanden zijn daar aanmerkelijk 
groter. Daarom lijkt het me in dit bestek niet haalbaar een fundamentele be
nadering te geven. Het zou ook wat onbillijk zijn tegenover de Staatscom
missie Verdam die er vijf jaar over gestudeerd heeft (1960-1965) en de SER 
die er vervolgens eenze1fde termijn mee bezig is geweest (1965-1970). 

Aan de andere kant is het SER-advies zelf niet zo ingewikkeld noch erg her
vormend. Eerder worden bepaa1de (o1igarchische) tendensen in het bedrijfs
leven versterkt. Daarom zou ik bier willen volstaan met het tegenover elkaar 
plaatsen van het vakbondsstandpunt dat in de SER is ingebracht en het uit
eindelijke compromis dat tot stand is gekomen. Conclusies daaruit zijn ook 
zonder achtergrondkennis niet zo moeilijk te trekken. 

Vakbondsvoorstel 

In de discussies rood dit SER-advies is vooral het accent komen te liggen op 
de wijze waarop de Raad van Commissarissen moet worden samengesteld. 
Dat dit college straks de hoogste macht in de onderneming zal vormen, uit
gerust met vergaande bevoegdheden, heeft tot nu toe in de kommentaren 
weinig tegenstand ontmoet, zodat ik dit punt zou willen Iaten rusten. 
Maar dat juist door deze grote machtspositie van de Raad de samenstelling 
ervan meer accent heeft verkregen Iigt voor de hand. 
Welke voorstellen hadden de drie vakcentrales gezamenlijk op dit punt in de 
SER ingebracht en wat is er tenslotte uitgekomen? 
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In de benoemingsprocedure ging het om drie pun ten: 

Vakbondsvoorstel 

1. Wie zijn bevoegd namen elke aandeelhouder 
van kandidaten te noemen? 

2.Wie mogen de voordracht 
opmaken? 

3. Wie mogen kiezen? 

elke werknemer 

elke zittende commissaris 

vakbonden 

een speciaal op te rich ten 
orgaan dat paritair is 
samengesteld uit vertegen
woordigers van de arbeids
component (O.R.) en de 
kapitaalscomponent (alg. 
verg. van aandeelhouders) 

alle werknemers en aile 
aandeelhouders met dien 
verstande dat het totaal 
van de door aandeelhouders 
uitgebrachte stemmen een 
stemgewicht heeft dat gelijk 
is aan het totaal van de 
stemmen die door de werk
nemers zijn uitgebracbt 

SER-compro
mis 

alg. verg. van 
aandeel
houders 
gekozen leden 
O.R. 
Raad van 
Comm. be
stuur ( directie) 

zittende 
Raad 
van 
Commis
sarissen* 

* Aan dit punt is nog een clausule verbonden die in bet SER-advies als volgt 
omschreven is: 
'De door de raad van commissarissen op te stellen enkelvoudige voordracht 
tot benoeming van een commissaris bij deze vennootschappen is onderwor
pen aan de verklaring van geen bezwaar van de algemene vergadering van 
aandeelbouders en van de gekozen leden van de ondernemingsraad en geldt 
als benoemingsbesluit nadat deze verklaring is afgegeven. 
De verklaring van geen bezwaar of de weigering tot bet afgeven daarvan 
wordt binnen een maand nadat de voordracbt aan de algemene vergadering 
van aandeelbouders en de ondernemingsraad is medegedeeld, aan de raad 
van commissarissen kenbaar gemaakt. 
Indien de algemene vergadering van aandeelbouders of de ondernemings
raad de verklaring van geen bezwaar weigert, kan de raad van commissa
rissen in beroep gaan bij de SER. Deze beroepen worden bebandeld door 
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een commissie ex artikel 43 van de wet. De beroepsprocedure wordt zodanig 
geregeld dat op korte termijn wordt beslist. Indien de commissie oordeelt dat 
de weigering van de verklaring ongegrond is, verleent de commissie de ver
klaring van geen bezwaar. Acht de commissie de weigering gegrond, dan 
rust op de raad van commissarissen de taak de benoemingsprocedure op
nieuw in gang te zetten.' 

Balaos 

Een vergelijking tussen vakbondsvoorstel en SER-compromis geeft duidelijk 
aan welke veren de vakbondsbestuurders hebben moeten Iaten. 
Een dergelijke eenzijdige vergelijking zou echter niet geheel billijk zijn. Daar
naast moeten ook tegenover elkaar geplaatst worden het SER-compromis 
zoals het thans tot stand is gekomen en de huidige praktijk van het bedrijfs
leven. 

Welke winst is dan geboekt? 

Kort samengevat zou ik de volgende pun ten willen noemen : 
l.De grote winnaar is zonder meer de zittende raad van commissarissen. De 

winst is vooral verkregen ten koste van aandeelhouders en voor een deel 
ook van de directie. 
Hoewel commissarissen in de meeste grote ondernemingen reeds belang
rijk aan invloed gewonnen hadden, (via oligarchische regelingen) is het feit 
dat die positie thans niet aileen versterkt, maar vooral ook wettelijk ge
regeld wordt en algemene geldigheid krijgt, de belangrijkste winst. 

2.0m bij de winnaars te blijven, ook de SER heeft niet slecht geboerd. Zij 
heeft het laatste woord gekregen bij de vraag of een 'opstandige' onder
nemingsraad of aandeelhoudersvergadering in het gelijk zal worden ge
steld. Ondernemingsraden en aandeelhoudersvergaderingen zijn in dit op
zicht geheel afhankelijk geworden van de SER. 

3.0ok de O.R. heeft misschien iets gewonnen, al ben ik geneigd daarbij een 
vraagteken te zetten. De O.R. mag voortaan namen noemen en een ver
klaring van geen bezwaar weigeren. 

Daartegenover staat echter dat de O.R. een enorm stuk medeplichtigheid op 
zich neemt, zonder gelijkwaardige machtsmiddelen daarvoor in de plaats te 
krijgen. Aile commissarissen die niet door een veto1 getroffen zijn zitten daar 
nu met instemming van de O.R. 
4.De grote verliezers zijn ongetwijfeld de werknemers. Zij hebben niets ge

kregen. AI wil de ironie dat men moeilijk van verliezers kan spreken als er 
niets te verliezen is. 

5.Grote verliezers zijn zeker ook de aandeelhouders. Na wat zein de prak
tijk a! voor een belangrijk deel waren kwijt geraakt, is daar nu nog het een 
en ander bijgekomen. Vooral juridisch gezien zijn de verliezen aanzienlijk. 
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6.De vakbonden zelf bebben ongeveer quitte gespeeld. Ze zijn afgevoenl van 
de lijst van instellingen die namen mogen noemen, maar krijgen via de 
SER belangrijke invloed terug. Tocb nog winst. 

7.De directies bebben ook verloren. Zij mogen tbans weliswaar namen noe
men, maar in de praktijk hadden zij via oligarchische regelingen veelal 
aanmerkelijk verdergaande bevoegdbeden. 

Samenvattend zouden wij bet 'wonder van Den Haag' een zwarte dag voor 
de democratie willen noemen. De oligarchisering van het bedrijfsleven is via 
een welwillend cooptatiesysteem de beersende leer geworden in vennoot
schapsland. 
Tenzij ... voorkomen kan worden dat dit SER-advies wet wordt. Maar wie 
kan tegen een 'unaniem' SER-advies op? 

l.De term veto die in dit verband thans algemeen gebruikt wordt is eigenlijk niet juist. Een 
veto is onherroepelijk. Het 'veto' van de O.R. kan echter door de SER herroepen worden. 

In S & D van april over bet SER-advies 'de hervorming van de on
derneming': 

PROF. MR. P. SANDERS: Een Stille revolutie 

DR. w. A. A.M. DERoos: Niet over ijs van een nacht. 
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PROF. DR. A. LIJPHART 

Op weg naar een presidentieel 
stelsel? 
OPMERKINGEN OVER DE ADVIEZEN VAN DE STAATSCOMMISSIE CALS-DONNER 

Het belangrijkste voorstel van de staatscommissie Cats-Donner is om in de 
Grondwet een nieuw artikel op te nemen, luidende: 'Bij de verkiezing van de 
Tweede Kamer wordt tevens gestemd, volgens regels bij de wet te stellen, 
over de vraag wie zal worden belast met de Ieiding van het te vormen kabinet. 
Behaalt een der gestelde kandidaten bij deze verkiezing van de Tweede Ka
mer de volstrekte meerderheid van de daarbij uitgebrachte stemmen, dan 
wordt hij door de Koning belast met de vorming van een kabinet, waarvan 
hij de Ieiding heeft. '1 In de discussies over dit voorstel inzake een verkozen 
formateur en over het hieraan verwante idee van een verkozen minister-pre
sident (waarvoor geen meerderheid bestond) heeft de commissie zich inten
sief bezig gehouden met de verschillen tussen parlementaire en presidentiele 
stelsels. Zoals reeds eerder is opgemerkt, heeft de commissie zich nadrukke
lijk uitgesproken voor het handhaven van het parlementaire stelsel. Op 
grond van deze overweging was de meerderheid tegen de rechtstreekse ver
kiezing van de minister-president en was een grote minderheid tegen de ver
kiezing van de formateur: deze wijzigingen zouden namelijk een aantasting 
van het parlementaire stelsel betekenen.2 

Wat zijn nu precies de verschillen tussen parlementaire en presidentiele stel
sels en de voor- en nadelen van deze stelsels?3 Het belangrijkste verschil is dat 
in een parlementair stelsel de regering het vertrouwen van het parlement 
moet hebben om aan het bewind te blijven, terwijl in een presidentieel stelsel 
de president voor een vaste termijn wordt aangewezen en niet afzetbaar is. 
Een tweede belangrijk verschil is dat de president rechtstreeks door de kiezers 
wordt gekozen; in parlementaire stelsels wordt de regering meestal door het 
staatshoofd benoemd, maar is daarna meteen afhankelijk van de steun van 
een meerderheid in het parlement, wat dus neerkomt op een indirecte aan
wijzing of 'verkiezing' door het parlement. 4 

De staatscommissie zelf wijst voorts op 'het ontbreken van een strikte schei
ding der machten in het parlementaire stelsel' in tegenstelling tot het presi
dentiele stelsel.6 Op dit punt bestaat echter geen essentieel verschil. Natuur
lijk volgt uit de onafhankelijkheid van president tegenover parlement een 
grotere afstand tussen deze organen, maar bijvoorbeeld in het Amerikaanse 
presidentiele stelsel wordt de 'separation of powers' gecomplementeerd door 
de zogenaamde 'checks and balances.' Hieronder wordt verstaan het recht 
van de president om zijn veto uit te spreken over door het congres aanvaarde 
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wetsvoorstellen, de controle van bet congres op de uitvoerende macht door 
mid del van bet budgetrecht en bet enqueterecht, enz. 
Beide stelsels hebben natuurlijk hun voor- en hun nadelen en bet valt moeilijk 
te zeggen welk stelsel in het algemeen bet beste is. Bovendien komt het 
slechts zelden voor dat de overgang van het ene naar het andere stelsel serieus 
overwogen wordt, zodat een dergelijke algemene discussie slechts weinig 
practisch nut heeft. Wel kan echter gewezen worden op enkele duidelijke 
voordelen die een presidentieel stelsel biedt voor een moderne ontzuilde 
maatschappij waarin grote drang naar een verdere democratisering van het 
politieke stelsel bestaat. In de eerste plaats geeft de rechtstreekse verkiezing 
van de regeringsleider de kiezers meer invloed over de samenstelling van de 
regering en over de richting van het regeringsbeleid. Dat houdt echter niet in 
dat het rechtstreeks verkiesbaar stellen van overheidsfunctionarissen altijd 
het juiste antwoord is op bet streven naar democratisering. De resultaten van 
empirisch onderzoek op het terrein van politiek gedrag wijzen eenstemmig op 
de betrekkelijk geringe politieke belangstelling en participatie van de ge
middelde staatsburger.6 Dit betekent dat wat zeer democratisch lijkt-bij
voorbeeld de rechtstreekse verkiezing van de meeste functionarissen, ge
regelde volksraadplegingen door middel van referenda, algemene vergade
ringen van alle betrokkenen, enz.-in feite niet democratisch is: hierdoor krij
gen actieve en vaak extreme minderheden de gelegenheid om de veelal pas
sieve meerderheid hun wil op te leggen. Voor dit gevaar behoeft men bij de 
rechtstreekse verkiezing van de regeringsleider echter niet beducht te zijn, 
omdat deze hoogste functionaris zozeer in het middelpunt van de politieke 
belangstelling staat. 

Verschillen overdreven 

Een tweede, misschien iets minder in het oog springend voordeel van een 
presidentieel stelsel voor een moderne ontzuilde maatschappij is dat het, door 
parlement en regering onafbankelijk van elkaar op te stellen, politieke oppo
sitie in bet systeem inbouwt. Dit kan grotere openheid, levendigheid en dui
delijkheid met zich meebrengen. Hier dacht de meerderheid van de staats
commissie echter anders over. Wel geeft zij toe dat een dergelijk stelsel de 
aantrekkelijkheid bezit 'dat het de verschillen veel sterker in de openbaarheid 
brengt en dus als regel een veel levendiger politiek schouwspel oplevert', 
maar concludeert dat 'de te betalen prijs te hoog is.' Een presidentieel stelsel 
bezit namelijk niet de gunstige eigenschap van een parlementair systeem om 
'de verschillende gezichtspunten van de aanvang af naar elkaar te buigen en 
met elkaar te coordineren. '7 

De grote meerderheid van de commissie, die hier aan het woord is, geeft 
echter een overdreven voorstelling van dit verschil. Ook in een presidentieel 
stelsel is samenwerking tussen regering en parlement nodig, ofschoon dit dik
wijls op een andere manier geschiedt. In een presidentieel stelsel zal de coor-
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dinatie immers vaak plaatsvinden op basis van wisselende meerderheden in 
het parlement in plaats van een vaste groep van regeringspartijen. 
Voorts kan in een presidentieel stelsel het parlement wetsvoorstellen op hun 
merites beoordelen en de alternatieven onder ogen zien zonder te worden 
be!nvloed door de angst een kabinetscrisis te veroorzaken. Het parlement 
heeft duidelijker een eigen taak en eigen verantwoordelijkheid voor de wet
geving. Met 'meer duidelijkheid in de politiek' wordt vaak naast deze duide
lijke verantwoordelijkheden ook bedoeld duidelijke totaalprogramma's van 
partijen of regeringen. Dit stimuleert een presidentieel stelsel inderdaad in 
mindere mate dan een parlementair stelsel, maar in een maatschappij waarin 
verzuildheid en ideologie een steeds geringere rol spelen, is dit ook minder 
noodzakelijk. Het streven naar dit soort duidelijkheid verraadt een heimwee 
naar een ideologisch getint verleden en berust dus in feite niet op een pro
gressief maar op een reactionair uitgangspunt. 
Natuurlijk zou de stap van een parlementair naar een presidentieel systeem 
een enorm grote overgang betekenen, waartoe niet lichtzinnig besloten mag 
worden. Aan de andere kant moet er op gewezen worden dat een dergelijke 
overgang zou kunnen aansluiten bij bestaande Nederlandse tradities. 
Zo heb ik reeds elders het dualisme beschreven als 'een traditie die neigt naar 
het presidentiele systeem.'8 De Engelse politicoloog K.C.Wheare noemt het 
'a constitutional dualism accepting the independence of legislature and exe
cutive.'9 Bovendien staat het Nederlandse volk blijkens verscheidene en
quetes positieftegenover het idee van een verkozen minister-president. 
In het verkiezingsonderzoek van de Vrije Universiteit in 1967 was 50 procent 
voor en slechts 37 procent tegen een dergelijk voorstel.10 

De parlementaire en presidentiele stelsels zijn de belangrijkste vormen van de 
verhouding tussen regering en parlement in democratisch geregeerde Ianden, 
maar er zijn veel varianten en mengvormen onder de veelheid van huidige 
stelsels, stelsels die in het verleden bestaan hebben, en theoretisch denkbare 
systemen. In de eerste plaats komt men stelsels tegen als dat van de Franse 
Vijfde Republiek, waarin men zowel een rechtstreeks gekozen president met 
een vaste ambtstermijn van zeven jaar als een minister-president, die afhanke
lijk is van het vertrouwen van het parlement, aantreft. Is dit nu een presiden
tieel of een parlementair stelsel? Omdat tot nog toe de president zich niet 
aileen als staatshoofd maar ook als regeringsleider heeft opgesteld, moet 
Frankrijk tot de presidentiele stelsels worden gerekend; het is zelfs een ex
treem presidentieel stelsel omdat de bevoegdheden van het parlement op
zettelijk zeer beperkt zijn gehouden.U 

Andere varianten vloeien logisch voort uit de eerder genoemde twee essen
tiele verschillen tussen parlementaire en presidentiele stelsels: aanwijzing van 
de regeringsleider door het parlement dan wei door de kiezers, en afhanke
lijkheid dan wel onafhankelijkheid in zijn verhouding tot het parlement. Dit 
leidt tot de volgende typologie: 
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parlement 

regeri ng(sleider) 
aangewezen door: 

kiezers 

regering(sleider): 

afhankelijk onafhankelijk 
van parlement van parlement 

parlementair 
stelsel A 

stelsel 

presidentieel 
stelsel B 

stelsel 

Stelsel A zou een zwak presidentieel stelsel genoemd kunnen worden. 
De regering is niet afhankelijk van bet vertrouwen van bet parlement, maar 
mist de legitimering en derhalve de politieke kracht van een recbtstreekse 
verkiezing. Een voorbeeld is Zwitserland, waar de ministers door het parle
ment voor een vaste periode worden gekozen (zonder dat er overigens een 
regerings/eider wordt gekozen). In bet Amerikaanse stelsel kan zicb een der
gelijke situatie voordoen als geen van de kandidaten voor bet president
schap een meerderheid (in bet kiescollege) weet te behalen. In dat geval be
slist het Huis van Afgevaardigden. Indien dit in de Verenigde Staten de nor
male methode van verkiezing zou worden, zou de politieke positie van de 
president stellig achteruitgaan. Van stelsel B zijn geen empirische voorbeel
den te noemen. Dit bypothetische stelsel zou een zeer moeilijke verbouding 
en wellicht kwalijke spanningen tussen regering en parlement scheppen, om
dat een door de volkskeuze gelegitimeerde regering door bet parlement 
(misschien zelfs herhaaldelijk) ten val zou kunnen worden gebracbt. 
Deze typologie kan ook de twee concrete door de staatscommissie behandelde 
voorstellen, die een wijziging van de positie van de regering behelzen, ver
duidelijken. Het door de grote meerderheid van de commissie verworpen 
voorstel tot rechtstreekse verkiezing van de minister-president lijkt enigszins 
op stelsel B, maar verschilt in een zeer belangrijk aspect. Het plan boudt in 
de 'rechtstreekse verkiezing van de minister-president-zonodig in twee ron
den of in de vorm van een alternatieve stem', maar in een confiictsituatie valt 
niet aileen de regering, maar 'valt' bet parlement ook; d.w.z. een onoplos
baar conflict tussen de minister-president en zijn regering enerzijds en bet 
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parlement anderzijds leidt tot nieuwe verkiezingen van beide organen.12 Hier
door wordt de scheve verhouding van stelsel B vermeden. Het is duidelijk dat 
dit voorstel zeer dicht bij het presidentiele stelsel komt. Het enige verschil is 
in feite dat de minister-president geen vaste regeerperiode heeft, waarbij 
echter niet wordt gerekend op veelvuldige ontbindingen en vervroegde ver
kiezingen. Dit is mijns inziens een kwalitatieve versterking van het presiden
tiele stelsel, omdat een werkelijk onoplosbaar conflict aan de kiezers kan 
worden voorgelegd zonder op het einde van de vaste termijnen te moeten 
wachten. De meerderheid van de commissie vond-terecht-dat het parle
mentaire stelsel door dit voorstel zou worden aangetast en aanvaardde het 
daarom niet.13 

Het tweede voorstel (de verkozen formateur), waar wei een krappe meerder
heid voor bestond, wijkt echter niet sterk van het eerste af. lndien een kandi
daat voor het minister-presidentschap de volstrekte meerderheid behaalt, 
wordt hij automatisch regeringsleider. Hij kan vervolgens door het parlement 
ten val worden gebracht, maar dit leidt tot ontbinding van het parlement en 
nieuwe verkiezingen zowel voor het parlement als voor de minister-presi
dent.14 Kortom, in het geval dat een kandidaat meer dan 50 procent van de 
uitgebrachte stemmen behaalt, is het tweede voorstel gelijk aan het eerste. 
Als geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid behaalt, dan zal de 
kabinetsformatie op de normale manier plaats vinden. Het tweede voorstel 
lijkt er dus op neer te komen dat de kiezers bij elke verkiezing uitmaken of zij 
een parlementair dan wei een soort presidentieel stelsel wensen. Maar zelfs 
als geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid behaalt maar een van 
hen wei een relatieve meerderheid van bijvoorbeeld 35 of 40 procent, dan zal 
de druk toch groot zijn om hem tot minister-president te benoemen. De 
grote verdienste van dit voorstel is dat het een grote stap is op weg naar een 
presidentieel stelsel zonder echter onverbiddelijke dwang in die richting uit 
te oefenen. 
De staatscommissie is ook met een voorstel gekomen om wijziging aan te 
brengen in het kiesstelsel. Met behoud van het principe van evenredige ver
tegenwoordiging wil zij de volgende bepaling aan de Grondwet toevoegen: 
'De wet kan het land in afzonderlijke kiesgebieden verdelen, in elk waarvan 
ten minste tien leden worden gekozen.' Zij denkt daarbij aan twaalf districten 
met tien tot vijftien zetels per district.15 Vergeleken met het originele en ver
nuftige voorstel van de verkozen formateur, toont dit voorstel geen opmer
kelijke originaliteit. In aile democratische Ianden die kiesstelsels op basis van 
evenredige vertegenwoordiging hebben, wordt hetland eerst in kiesdistricten 
verdeeld en geldt de evenredigheid slechts in elk afzonderlijk district. De 
enige uitzonderingen zijn Nederland en Israel, waar het gehele land als een 
district beschouwd wordt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat nog vijf !eden 
van de commissie van oordeel waren 'dat de invoering van twaalf kiesge
bieden een hoogst ongewenste beperking van het beginsel der evenredigheid 
zou betekenen.'16 Dit voorstel is juist bijna de kleinst mogelijke wijziging die 
in het kiesstelsel zou kunnen worden aangebracht. De commissie heeft ook 
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de mogelijkheid van indeling in slechts vier kiesgebieden besproken, maar 
dit zou nauwelijks enige verandering in de totale verkiezingsuitslag veroor
zaken.17 Gemeten naar internationale maatstaven is de verdeling in ongeveer 
twaalf kiesdistricten de meest voor de hand liggende aanpassing van bet kies
stelsel. Bovendien is het politiek gezien ook de meest voor de hand liggende 
oplossing, omdat het aileen de kleine partijen schaadt en de grotere partijen 
(d.w.z. de Grote Vijf van de naoorlogse periode en D'66) min of meer be
voordeelt.18 
Indien dit voorstel geheel op zichzelf zou staan, zou men het kunnen be
schouwen als niet meer dan een handige zet om gevestigde belangen veilig te 
stellen en de hervormers de pas af te snijden. Ook de levendigheid in de po
Iitiek kan er nauwelijks door verhoogd worden.19 Gekoppeld aan het voor
stel van de verkozen formateur past het echter goed in het kader van de po
litieke vernieuwing. Het bevoordeelt natuurlijk inderdaad de grotere par
tijen, maar de partijen zullen deze bevoordeling nodig hebben om in de ge
Iegenheid te zijn tot onderlinge combinaties (bijvoorbeeld de aanwijzing door 
twee of meer partijen van een gezamenlijke kandidaat voor bet minister
presidentschap) en vernieuwingen te komen. Dit geldt vooral voor de eerst
volgende jaren waarin de ontzuiling zich ongetwijfeld zal voortzetten, maar 
waarin tevens de oude schotjesgeest in bepaalde sectoren nog een rol van be
tekenis zal blijven spelen. Elke poging tot nauwe samenwerking met andere 
partijen en tot politieke vernieuwing zal daarom op tegenstand uit deze hoek 
stuiten. Wat de grotere partijen betreft zou dit gemakkelijk tot uittreding van 
ontevreden minderheden en derhalve tot versnippering en verzwakking kun
nen Ieiden.20 De geringe beperking van de evenredigbeid die de staatscom
missie heeft voorgesteld kan deze partijen de nodige zekerheid verschaffen 
tegenover conservatieve druk in eigen gelederen en dus ook de nodige vrij
heid om onorthodoxe wegen in te slaan. 
Met deze twee waardevolle voorstellen heeft de staatscommissie een uiterst 
belangrijke bijdrage geleverd tot de politieke vernieuwing in Nederland. Het 
is te hopen dat zij door regering en parlement serieus in overweging zullen 
worden genomen. Bovenal moet gehoopt worden dat de twee voorstellen niet 
ontkoppeld zullen worden en dat aileen de verandering van het kiesstelsel 
aanvaard zal worden. Uitsluitend met elkaar zijn de twee voorstellen op her
vorming gericht-waarbij het voorstel van de rechtstreeks gekozen formateur 
het zwaartepunt vormt. 

1. Tweede rapport, p.l91. 
2.T.z.p.,pp.173, 178. 

I 3.In bet verleden werd over deze problematiek door politicologen dikwijls uitvoerig en 
· heftig gedebatteerd; vgl. D.K.Price, 'The Parliamentary and Presidential Systems', Pu

blic Administration Review, jrg.3, no.4 (herfst 1943), en de repliek door H.J.Laski in 
jrg.4, no.4 (herfst 1944). 

4.D.V.Verney noemt daarnaast nog negen andereverschillen, die echter niet van essen
tieel belang zijn en waarop ook vele uitzonderingen bestaan. Zie zijn boek Analysis of 
Political Systems (Londen, Routledge and Kegan Paul, 1959), pp.l7-56. Verney zegt 
bijvoorbeeld dat de uitvoerende macht in parlementaire stelsels verdeeld is tussen staats-
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hoofd (eventueel een monarch) en regering, terwijl een president deze twee functies in 
zich verenigt. Hij geeft hiermee een negatief amwoord op de door een van de !eden van 
de staatscommissie (dr.A.J.Verbrugh) gestelde vraag: 'Kan een monarchie blijven func
tioneren met een minister-president, wiens gezag rechtstreeks door de volkskeuze wordt 
gelegitimeerd?' (Tweede rapport, p.183). Monarchie en presidentieel stelsel sluiten elkaar 
tot nog toe empirisch wel, maar logisch zeker niet uit. Deze combinatie van stelsels 
wordt bijvoorbeeld door Democraten '66 gepropageerd; over de wenselijkheid hiervan 
kan men het oneens zijn, maar de theoretische mogelijkheid staat buiten kijf. Zie J.P.A. 
Gruijters, Daarom D'66 (Amsterdam, Bezige Bij, 1967), pp.43, 70-71. 

5.Hier is de meerderheid van 14 commissieleden, die tegen de verkozen minister-president 
zijn, aan het woord. Tweede rapport, p.173; zie ook pp.175-176. 

6.R.A.Dahl concludeert dat de gewone man van nature geen politiek wezen is: 'the chan
ces are very great that political activity will always seem rather remote from the main 
focus of life.' Dahl, Who Governs? Democracy and Power in a1z American City (New 
Haven, Yale University Press, 1961), pp.224-225. Vgl. R.Michels, Zur Soziologie des 
Parteiwesens in der modernen Demokratie (Stuttgart, Kroner Verlag, 1925). 

1.Tweede rapport, p.175. 
8.Lijphart, 'Kentering in de Nederlandse politiek', p.247. 
9.K.C. Wheare, Legislatures (New York, Oxford University Press, 1963), p.97. 

1 O.Sociaal-Wetenschappelijk Instituut van de V. U., De Nederlandse kiezers in 1967: Enkele 
eerste resultaten van een landelijke enquete (Amsterdam, Agon Elsevier, 1967), p.64. 

11. V gl. S.H.Hoffmann, 'Succession and Stability in France', Journal of International Af
fairs, jrg.18, no.l (1964), pp.86-103, en M.Beloff, 'The Separation of Powers in the Con
stitution of the Fifth Republic', Parliamentary Affairs, vol.12, no.l (winter 1958-59), 
pp.37-46. 

12. Tweede rapport, p.172. 
13.T.z.p.,p.173. 
14.Deze laatste bepaling komt niet voor in de 'uiteenzetting van het voorstel' (t.z.p., pp. 

177-78), maar uit de discussie tussen de voor- en tegenstanders blijkt dat de commissie 
eenstemmig van oordeel is dat deze bepaling in de praktijk aan het voorstel verbonden 
zal zijn (t.z.p., pp.179-180, 184-185). 

15.T.z.p., pp.204-205. 
16.Eerste rapport, p.41. 
17. T.z.p., pp.91-92. 
18.Zie de berekeningen in bijlage II van het Eerste rapport, pp.85-90. Vgl. ook p.84 en 

Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering, pp.169-70. 
19.Wel kunnen twee andere kleine wijzigingen, die de commissie voorstelt, de Ievendigheid 

enigszins bevorderen: de afschaffing van de opkomstplicht en de vergroting van het 
effect van de voorkeurstem (Eerste rapport, pp.56-60). 

20. V gl. Lijphart, 'Kentering in de Nederlandse politiek', pp.236-238. 
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IR. H. VREDELING 

Naar een Progressieve 
Europese Partij ? 

Doch een gerechtvaardigde eis tot precisering van onze kant is dat wij aan
geven hoe het proces van het vormen van een wereldregering moet worden 
begonnen. In het voorgaande heb ik a! gesteld dat het begin in Europa 
moet zijn. 
(Prof.dr.J.Tinbergen in een artikel in 'De Nieuwe Linie' van 10-1-1970) 

Louis van Gasteren, die bezig is met een filmopdracht van de Europese Com
missie over de EEG, vertelde eens dat hij voor deze film op bezoek was bij de 
heer Agnelli, directeur van de machtige Fiat-fabrieken. Over zijn concen
tratieplannen met Citroen en een Duitse automobielen-gigant vroeg Van 
Gasteren of hij daarbij geen moeilijkheden had met de politici. Agnelli ant
woordde dat zolang de politici bezig waren met onderling gekrakeel en pa
leisrevoluties in de nationale hoofdsteden, hij geen last van ze had. Op de 
vraag of de politici dan niet bevreesd waren voor zijn toenemende macht 
antwoordde Agnelli: 'Ze zien dat nu nog onvoldoende. Maar de eersten die 
dat in de gaten zullen krijgen, dat zijn de socialisten.' 
Intussen lijkt niets erop dat Agnelli's voorspelling in vervulling gaat. Het be
drijfsleven fuseert en integreert. De EEG ontwikkelt zich tot een reusachtig 
afzetgebied van 250 miljoen inwoners (als Engeland en de andere Ianden zijn 
toegetreden; nu zijn het er bijna 190 miljoen). Deze afzetmarkt, groter dan 
die van de USA of de Sovjet-Unie ontwikkelt zich echter vrij stuurloos tot 
een douane-unie zonder doordacht, doelbewust beleid. 
De economische, monetaire, sociale en handelspolitiek en het buitenlands be
leid blijven in handen van de deelstaten van dit zich economisch integrerende 
Europa. Nationaal is het met recht echter een deelbeleid geworden. Hoe 
kleiner hetland is, hoe minder wezenlijke invloed het heeft op de grote lijnen 
van de economische en sociale politiek, zowel in het grote geheel als in het 
eigen land. Nederland voert ongeveer 40% van zijn bruto nationaal produkt 
in en 35% uit. Een kleine 60% hiervan komt uit en gaat naar de BEG-part
ners. 
Door dit economische integratieproces wordt de nationale besluitvorming op 
velerlei gebied steeds minder relevant. Daarnaast wordt het ontbreken van 
een Europees beleid steeds meer relevant. 
Wij zijn in een soort twintigste-eeuws laissez-faire, laissez-passer systeem te
recht gekomen. Doch evenmin als in de vorige eeuw vinden leidinggevende 
politici dit werkelijk een probleem. 
Men constateert dit (soms) met zijn verstand, maar men gedraagt zich er 
niet naar in de dagelijkse politiek. Zo wordt er in Europa een reusachtig po-
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litiek vacuum geschapen, dat pas aan het licht zal komen als er intern een 
economische recessie optreedt, of indien er moeilijkheden van buiten komen, 
hetzij uit de Verenigde Staten, Oost-Europa, of uit de ontwikkelingslanden. 
Dan zal blijken dat men geen Europees instrumentarium geschapen heeft om 
hieraan het hoofd te bieden. En het nationale instrumentarium zal onhan
teerbaar blijken, zo het al niet averechts zal werken. 
De Europese verdragen kennen wei een instrumentarium. 
Men heeft een Europese Executieve, die voorstellen voor het beleid moet doen 
en de lopende zaken beheert. Deze beleidsvoorstellen worden goedgekeurd 
door de Raad van Ministers en gecontroleerd door het Europese Parlement. 
Bij juridische geschillen beslecht het Europese Hof van Justitie. Politieke ge
schillen beslecht de Raad van Ministers. 
Maar, met uitzondering van het Hof van Justitie wordt dit instrumentarium 
niet gebruikt. De Raad is geen besluitvormend orgaan maar een onderhan
delingsorgaan geworden. De Europese Comrnissie is geen Executieve maar 
een secretariaat van de Raad geworden. En het Europese Parlement is geen 
democratisch controle- en medebesluitvormend orgaan. Het enige voordeel 
van dit Parlement is dat althans een handvol parlementariers in Europa 
weet of vermoedt wat er aan de hand is. Soms trekken ze aan de bel, uiterst 
zelden met succes. Het zijn de meest gefrustreerde politieke figuren van 
Europa met de potentiele neiging (met Slauerhoff): om eindelijk door elk 
visioenfverraden zich te Iaten wervenfvoor het vreemdelingen/egioenfzo eervol 
anoniem te sterven. 

'Verbindings' bureau. 

En de politieke partijen? Laten we ons beperken tot de partijen die we het 
best kennen: de socialistische, althans de sociaal-democratische. 
Deze partijen hebben in de Europese gemeenschappen een Verbindingsbureau. 
Maar geen enkel apparaat. 
Wat doet dit Verbindingsbureau? 
Antwoord: niets, behalve af en toe een verklaring afleggen (zoals onlangs bij 
de Haagse Topconferentie; ik denk niet dater meer dan 25 partijgenoten in 
Nederland zijn die dat weten). Soms vergadert het bestuur. De nationale be
sturen vaardigen dan meestal hun tweede secretaris af, of een belangstellend 
partijgenoot. De helft komt gerniddeld P/2 uur te laat, de andere helft gaat 
11/ 2 uur te vroeg we g. Af en toe is er een congres; het laatste vond in 1966 in 
Berlijn plaats. Zo'n congres kan niets besluiten. Zelfs na unaniem besluit 
moet de aldus genomen beslissing nog goedgekeurd worden door de na
tionale partijbesturen. Meerderheidsbeslissingen heeft nog nooit iemand 
durven voorstellen en zouden in de tegenwoordige opzet ook zinloos zijn om
dat niemand eraan gebonden is. 
Een gezamenlijk program is er niet. Wel is er ooit eens een agrarisch program 
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aangenomen, waarvoor V ondeling het concept nog heeft gemaakt. Er zijn 
verscheidene vergaderingen aan besteed. 
Maar het is nooit door een van de partijen in de EEG-landen als zodanig 
aanvaard, noch heeft het daar ooit op de agenda gestaan. Droogzwemmen, 
meer is het niet geweest. 
Er zijn wei pogingen geweest om veranderingen te brengen in de opzet van 
dit Verbindingsbureau van de Socialistische Partijen in de Europese Gemeen
schappen. Deze pogingen zijn vooral ondernomen van de kant van de PvdA, 
al is er nooit van een vastbesloten actie sprake geweest. Zo diende het toen
malige partijbestuur van de PvdA een nota in op het congres van het Ver
bindingsbureau in Berlijn in november 1966, waarin de volgende punten 
samengevat werden neergelegd: 
a.Aan een verdere uitbouw van het gemeenschappelijk beleid van de EEG 

kunnen de democratisch-socialistische partijen slechts medewerken indien 
het Europese Parlement grotere bevoegdheden krijgt. 

b.Indien dit niet gelukt, dienen de Ministers in de Raad hun nationale parle
menten in de gelegenheid te stellen zich van te voren uit te spreken voor 
definitieve ontwerp-regelingen van de Europese Gemeenschappen. 

c.Bij belangrijke onderwerpen dient het Verbindingsbureau tezamen met de 
Socialistische Fractie van het Europese Parlement zich hierover uit te 
spreken. Deze uitspraak zal door de nationale partijen ten uitvoer worden 
gebracht. 

d.Het vertrouwen dat het Verbindingsbureau en de daarbij aangesloten par
tijen stellen in politieke geestverwanten in de Europese Executieve (de 
Europese Commissie) is mede gebaseerd op het vertrouwen dat deze zullen 
handelen overeenkomstig de uitspraak van het Verbindingsbureau en de 
Fractie van het Europese Parlement. 

e.De in het Verbindingsbureau vertegenwoordigde partijen tezamen met de 
Socialistische Fractie zullen zich tijdig voor 1970 uitspreken over de gang 
van zaken na 1970 met betrekking tot de democratisering van de besluit
vorming in de EEG. 

f. Een rechtstreeks verkozen Europees Parlement met werkelijk parlemen
taire bevoegdheden kan slechts functioneren op basis van Europese poli
tieke partijen. De bij het Verbindingsbureau aangesloten partijen geven 
het Verbindingsbureau opdracht een oplossing van de daarmede samen
hangende vraagstukken voor te bereiden. 

Met deze punten heeft de PvdA-afvaardiging op het congres in Berlijn van 
november 1966 echter geen voet aan de grond gekregen. 
Daarna ging iedereen naar huis en stortte zich weer in het kakelbonte 
partij gewoel. Het Achtste Congres van de Socialistische Partijen in de EEG 
moet intussen nog altijd gehouden worden. 
Inmiddels zijn we zonder verder onderling beraad de definitieve periode van 
de EEG binnengezeild na een EEG-Topconferentie in Den Haag, die een 
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resolutie van regeringsleiders en staatshoofden heeft opgeleverd, waaraan elk 
houvast voor een progressief beleid in Europa in de toekomst ontbreekt. 
Hier eindigt een droefverhaal. 

Fractie hangt in de Iucht 

0 zeker, men kan als men wil nog wel enkele optimistische verschijnselen 
signaleren. 
Zo bijvoorbeeld de Socialistische Fractie van het Europese Parlement, die 
zich vanafhet begin van de EEG in 1958 (en zelfs daarvoor al in de Gemeen
schappelijke Vergadering van de Kolen- en Staal Gemeenschap) als een poli
tieke fractie heeft gedragen in de grote lijn van de Europese politiek. 
Maar deze Europese Fractie hangt volledig in de Iucht. 
Deze fractie is niet gebonden aan enig Europees program van een Europese 
partij. Ze bedrijft haar politiek volledig 'pragmatisch', dat wil zeggen oppor
tunistisch en incidenteel. 
Zij ontvangt geen richtlijnen van een partijcongres, noch wordt ze ooit ter 
verantwoording geroepen. Indien men in de fracties vasthoudt aan nationale 
partijstandpunten ontstaan er alleen maar ruzies en verwarring. Dater dik
wijls toch nog zoiets als een fractiestandpunt naar voren komt is meer te 
danken aan de onderling gegroeide goede persoonlijke verhoudingen en indi
viduee1 inzicht en overwicht dan aan vaste uitgangspunten, gezamenlijke 
strategie of druk van de achterban. Het moet herhaald worden: de Socialis
tische Fractie van het Europese Parlement hangt volledig in de Iucht. 
En toch is dit Europese Parlement bet enige orgaan in de Gemeenschap waar 
werkelijk politiek gemaakt zou kunnen worden. 
Hier zouden parlementaire en buitenparlementaire actie elkaar kunnen ont
moeten in een democratische besluitvorming. Indien althans dit Parlement 
werkelijke bevoegdheden zou hebben en rechtstreeks gekozen zou zijn. Maar 
noch bet een noch het ander is het geval. 
Hoe kan men in deze vrij hopeloze situatie verbetering brengen? Sommigen 
verwachten veel van echte parlementaire bevoegdheden, anderen van recht
streekse Europese verkiezingen voor dit Parlement. 
Natuurlijk moet hiernaar gestreefd worden, zelfs verbeten, maar het is niet 
genoeg. Ook een werkelijk Europees Parlement met echte bevoegdheden of 
rechtstreekse Europese verkiezingen leiden niet tot een Europese politiek, in
dien hierbij niet wordt uitgegaan van een organisatorisch samenhangende 
achterban. Het organiseren van die achterban heet partijvorming. En omdat 
bet om Europese zaken gaat is hiervoor nodig Europese partijvorming. 
We zagen reeds dat de bestaande nationale partijen hier volledig verstek 
Iaten gaan. Dat is overigens niet aileen bij de Socialisten het geval. Ook de 
Christen-democratische en de Liberate Partijen kennen geen Europese partij
vorming. De Franse gaullisten zijn per definitie nationaal georganiseerd en 
ook de communisten gedragen zich in Europa als volstrekte partij-nationa
listen. 

Socialisme en Democratie 3 (1970) maart 147 



Europese actiegroep 

Ondertussen werpt de bestaande situatie de meeste blaam op de Socialisten. 
Ze zijn begonnen als een internationale beweging. Op een WBS-conferentie 
heeft S.L.Mansholt er terecht op gewezen dat na het mislukken van die inter
nationale socialistische beweging (bezegeld door de Eerste Wereldoorlog) de 
Socialistische Partijen zich geconcentreerd hebben op de machtsverovering 
in de nationale staat. De vervreemding van de Socialistische Internationale 
die in de arbeidersklasse aldus ontstond hebben zij op de koop toe genomen. 
Dat dientengevolge de Socialisten heel dikwijls niet meer genationaliseerd 
hebben dan zichzelf is meer dan een taalkundige paradox. Het kapitalisme, 
dat oorspronkelijk sterk nationaal gebonden was heeft zich sindsdien enorm 
sterk geinternationaliseerd, zo sterk zelfs dat het streven naar het socialisme 
binnen de nationale staat althans in West-Europa veellijkt op de houding 
van die Engelse arbeiders in de vorige eeuw die de machines vernielden. 
Wat dat betreft is de houding van de vakbewegingen realistischer. Ze hebben 
in de EEG een veel nauwere samenwerking dan de politieke partijen. De 
Europese vakcentrales van het Internationaal Verbond van Vrije Vakvereni
gingen hebben zich in april 1969 reeds omgevormd tot een Europees Ver
bond van Vrije Vakbewegingen met de mogelijkheid om beleidsbeslissingen 
met tweederde meerderheid van stemmen te nemen. 
De grootste zorg die men in het zich economisch en daardoor politiek inte
grerende Europa moet hebben is het volledig ontbreken van een politieke 
structuur. Door het falen van de partijpolitici ontbreekt het kader waar
binnen de vakbeweging kan opereren. Dat is een ernstig verwijt aan de poli
tici, omdat gebleken is dat zij nationaal wel in staat waren dit kader te 
scheppen. 
Om al deze redenen is de Progressieve Europese Partij gelanceerd als doel
stelling van een Europese Politieke Actiegroep. 
Over het ontstaan van deze actiegroep schreef ik reeds in 'Opinie' van 11 ok
tober 1969 en zal dit bier niet herhalen. 
Wei een enkel woord ter verdediging van het woord 'Progressief' in plaats 
van 'socialistisch'. 
V oorop moet staan dat de benaming niet doorslaggevend is. Anderzijds zegt 
de benaming 'Progressieve Partij' toch altijd nog iets meer dan een bena
ming als 'Partij van de Arbeid' als men de irrationele gevoelswereld (positief 
of negatief) om de laatste aanduiding een moment wegdenkt. Anderzijds is de 
omschrijving 'socialistisch' zeker Europees gezien verwarringwekkend. In 
West-Duitsland is het woord lange tijd tahoe geweest wegens het misbruik 
dat men in Oost-Duitsland maakte van dit begrip. Daarnaast is in die Ianden 
waar men onder het begrip 'socialistiscb,' meestal 'democratisch-socialistisch' 
verstaat een enorm verschil te ontdekken in de inhoud van dit bijvoeglijk 
naamwoord.1 

Maar er is meer. Als motto hoven dit artikel plaatste ik een uitspraak van 
Tinbergen. Hij ziet de Europese samenwerking als een begin van een wereld-
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regering. Ik geloof niet dat deze uitspraak (zeker niet van iemand als Tin
bergen) kan worden afgedaan met: Euro-ego-centralisme. Ret is inderdaad 
zo dat, zij het uit verschillende motieven, de trans-nationale samenwerking 
in de EEG aanstekelijk heeft gewerkt niet alleen op de overige Westeuropese 
Ianden, maar evenzeer op de Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand 
(COMECON) in Oost-Europa. De Afrikaanse associatie met de EEG heeft 
de onderlinge samenwerking tussen de Afrikaanse Ianden zeer versterkt, het
geen nog te meer gestimuleerd zal worden na Engeland's toetreding. De ge
meenschappelijke markt staat model voor een groot aantallanden in Latijns
Amerika voor hun eigen toekomstige samenwerking. 

Europa: grote invloed 

A1 deze gistende en bruisende, nu nog ongecoordineerde krachten tenderen 
naar een 'wereldregering', althans naar een trans-nationale samenwerking op 
mondiale schaal. Europa speelt daarin een vee! grotere rol dan vele Euro
peanen (met name in Nederland) dikwijls beseffen. Na de toetreding van 
Engeland is de EEG veruit de grootste handelspolitieke macht ter wereld met 
overal (Afrika, Zuid-Amerika, Azie) erfenissen uit een koloniaal verleden. 
Europa als instrument voor de vrede en als instrument voor de ontwikkeling 
van economisch achtergebleven delen van de wereld is geen loze kreet. Mits 
Europa zichzelf organiseert en zelf orde op zaken stelt. 
Als men nu terugkeert naar het interne politieke toneel binnen Europa, dan 
schrikt men van het beeld. De nationale politici worden tot dorps-politici die 
niet beseffen in welke tijd ze eigenlijk Ieven en welke kansen zij hebben. En 
omdat zij die kansen niet benutten ontbreekt ook de structuur waarbinnen 
acties van studenten, jongeren, kunstenaars als koplopers van hierna onge
twijfeld volgende acties van allerlei maatschappelijk nu nog gei:ntegreerde 
groepen tot blijvende veranderingen kunnen leiden. 
Daarom is het werk van een 'Europese Politieke Actiegroep' zo broodnodig. 
Omdat er een structuur geschapen moet worden binnen Europa waardoor 
een gecoordineerde actie tot blijvend succes kan leiden. 
Deze gecoordineerde actie is een ander woord voor politieke machtsvorming. 
De vraag is: moet deze politieke machtsvorming plaatsvinden langs de be
staande kanalen of moet het anders? Ret antwoord daarop is als zo vaak in 
het Ieven: het een en het ander moet gebeuren. 
De bestaande politieke structuren, die in de Westeuropese democratieen be
rusten op nationale partijen moeten er een dimensie bij krijgen. Maar die 
grotere dimensie ligt niet eenvoudig in het verlengde van de nationale politieke 
opties. Een gemeenschappelijke Europese landbouwpolitiek is geheel iets 
anders dan een nationale landbouwpolitiek. Dat geldt evenzeer voor de so
ciale, economische, technologische, monetaire, onderwijs- en cultuurpolitiek. 
En last but not least ook voor de buitenlandse politiek, waaronder de ont
wikkelingspolitiek ten opzichte van de derde wereld. 
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Actieprogram 

Wij .kunnen hier niet bet partijprogram voor een Europese partij op al deze 
onderdelen weergeven. 
Een ding staat daarbij van te voren vast: bet zal zeker niet zo zijn dat ieder
een die een nationaal partijprogram onderschrijft, daarom ook bet Europees 
program zal kunnen onderschrijven. In een dergelijk program zullen geen 
nationale stokpaardjes kunnen worden bereden. Het program zal vrijwel 
zeker niet alleen de nationale grenzen maar evenzeer de historisch gegroeide 
nationale partijpolitieke grenzen doorbreken. Het gescheiden optrekken van 
socialistische partijen en andere nationale progressieve partijen of progres
sieve groeperingen in weer andere nationale partijen is op Europese schaal 
zeker niet vanzelfsprekend, eerder onwaarschijnlijk. 
Betekent een Progressieve Europese Partij nu, dat de socialistische partijen 
daarin oplossen en een socialist zich hierin niet thuis zou voelen? Zo gesteld 
raken we aan de problematiek die Frans Grosfeld behandelt in zijn artikel 
'Het socialistisch experiment' (S. en D. van november 1969, p.461). 
Grosfeld hanteert een wat merkwaardig criterium voor de progressiviteit van 
een progressieve partij, namelijk of bet een minderheidspartij is en blijft. Zo
dra een dergelijke partij de meerderbeid behaalt is bet afgelopen. Want de 
meerderheid halen betekent regeren. Regeren is macht uitoefenen en macht 
corrumpeert. Aldus ongeveer Grosfeld. 
De consequentie van die stelling is dat bet socialisme nooit aan de macht 
mag komen, althans niet Iangs democratische weg. Grosfeld kent aan bet 
socialisme de rol toe van de voorhoede van het progressieve denken. Deze 
progressieve beweging moet een mondiale gerichtheid hebben, maar bet so
cialisme dient daarin als afzonderlijk georganiseerde eenheid op te treden. 
Deze typische elite-vorming binnen de progressieve mondiale beweging houdt 
Grosfeld consequent vol. Ook op bet nationale vlak. Volgens hem moet bet 
Nederlandse socialisme (dat hij overigens niet nader definieert) ook in de So
cialistische Internationale of in de Progressieve Europese Partij, die hij af
wijst, zijn organisatorische en ideologische onafhankelijkheid bewaren en ook 
daar bereid zijn de voorhoederol te spelen die de beslissende voorwaarde is 
voor bet bestaan van spankracht in de progressieve beweging. 
Het is nog een wonder dat hij deze elite-vorming niet nauwer definieert binnen 
bet Nederlands socialisme tot aan de grenzen van bet gewest Friesland of de 
Federatie Amsterdam van de Partij van de Arbeid. Elders zegt hij dat een 
socialisme ten dienste van de menselijke soort zich niet kan Iaten inperken 
door welke status quo dan ook op een stukje grond tussen een paar wille
keurige lengte- en breedtegraden. Graag akkoord, maar datzelfde socialisme 
kan zich evenmin Iaten inperken of de wet Iaten voorschrijven door welke 
elitegroep dan ook op datzelfde stukje grond. Weer ergens anders zegt hij dat 
bet socialisme zich beperkingen op moet leggen bij de keuze van haar bond
genoten (dat ben ik graag met hem eens) en nog sterker bij bet winnen van 
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!eden voor haar eigen organisatie. Dat Iaatste vind ik bedenkelijk klinken. 
Ballotage? Cooptatie? 
Een soort proeve van bekwaamheid? Ret is wel klassiek voor elke beweging 
waarbij de macht in handen is van een elite. Maar mijn idealen liggen ergens 
anders. 
Natuurlijk wijst Grosfeld de PEP af, gelukkig maar, al zou hij als hij zich 
aanmeldde niet geballoteerd worden. 

Geen pasklare blauwdruk 

Wat moet nude piaats zijn van de Progressieve Europese Partij? De Europese 
Politieke Actiegroep die de stichting daarvan in zijn vaandel heeft geschreven, 
heeft nog niet besioten tot de oprichting hiervan over te gaan. Wei wil zij be
staande nationale politieke partijen proberen te bewegen daarin op te gaan. 
Niet tangs de weg van een bureaucratische beslissing van een of ander partij
bestuur maar door de aanhang van de bestaande partijen te mobiliseren om 
tot oprichting van zo'n Europese Partij over te gaan en zich in afwachting 
daarvan door een individuele beslissing aan te sluiten bij de EPAG. Bij de 
stichting van een dergelijke partij zullen echter de bestaande nationaie pro
gressieve partijen geenszins een monopoiiepositie mogen innemen. Ook na
tionaal-politiek niet-georganiseerden moeten zich bij een dergeiijke PEP kun
nen aansluiten. De nationaie partijen en stromingen zullen zich op nationaai 
niveau tot eikaar kunnen verhouden ongeveer zoals dat nu in Nederland in 
het P AK het geval is, al is de Europese politieke relevantie van dit PAK als 
zodanig nihil. 
De besiuitvorming over Europese aangeiegenheden zullen de nationale par
tijen uit handen moeten geven aan het PEP-congres, dat met gewone meer
derheid moet kunnen besluiten. 
Een pasklare biauwdruk voor de PEP hebben we niet. 
Organisatorisch zal een gezond pragmatisme geboden zijn. Essentieel zijn het 
program en de politieke trans-nationaie actie in het beleid van dag tot dag. 
De grote moeilijkheid voor de bestaande nationaie partijen zai zijn de stap te 
nemen naar meerderheidsbesiissingen. Progressieve partijen vragen dit wei 
van de regeringen. Dat zij voor zichzeif dit weigeren, sterker nog de probie
matiek daarvan nog nooit onder ogen hebben gezien is beschamend. Hieraan 
een einde te maken is de grote, ondankbare en moeizame taak van de Euro
pese Poiitieke Actiegroep. Daarbij dient het motto hoven dit artikei de mede
werkers aan de PEP-in-oprichting voortdurend voor ogen te staan. 

l.In een toespraak van Franyois Mitterand onderscheidt hij vier soorten socialisme: het 
marxistisch socialisme, het linkse socialisme, het christelijk socialisme en het humanis
tisch socialisme ('Le Monde' van 1-2-februari 1970, p.7). 
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BOEKBESPREKING 
De rechten van de vrouw. Uitgave van de Nederlandse Economische Hogeschoo1, bevat
tende een vierta1lezingen gehouden in het kader van het studium generale voor de Rotter
damse academische gemeenschap in 1968/1969. 
J.E.Kool-Smit, 'De achterstand van de vrouw'; 
Andreas Burnier, 'Hebben vrouwen mannen nodig?'; 
Dr.H.Balner, 'De bevoorrechte vrouw'; 
Dr.M.Zeldenrust-Noordanus, 'Een gezamenlijke toekomst'. 

'De rechten van de vrouw' is een aardig boekje, hoewellangzamerhand over de 
vrouw en haar positie-in-de-wereld zoveel wordt gepubliceerd dat bet onder
werp min of meer afgekloven raakt en hoewel de titel wat vreemd koepelt 
over de vier voordrachten. Immers: over de rechten van de vrouw wordt 
nauwelijks iets vermeld. 

Om eens van achteraf te beginnen: De bijdrage van mevrouw Zeldenrust is 
bet meest verrassend. Ze legt als een goede lerares eerst geduldig uit wat bet 
rolbegrip, bet rolgedrag en de rolverwachtingen inhouden, maar vervolgens 
wijst ze op een factor in de manfvrouwverhouding, die te veel omgeven is met 
een sterk tahoe en die tot nu toe te weinig duidelijk naar voren is gehaald. Ze 
doelt niet op de sexualiteit, maar op bet taboekarakter van geld. 
'Je vraagt nog gemakkelijker naar een sexuele relatie dan naar wat iemand 
verdient' schrijft ze. Mevrouw Zeldenrust is van mening dat bet geldver
dienen door de man een veel diepergaande betekenis heeft dan aileen maar 
geld-op-tafel-leggen om bet gezin er van te Iaten Ieven. 
Hieruit verklaart zij de 'huidige machtsstrijd tussen mannen en vrouwen. De 
man won deze strijd tot nog toe steeds' ... 

De bijdrage van de enige man in bet gezelschap, dr.H.Balner, is eveneens 
aardig, omdat hij een volstrekt ander standpunt inneemt dan heden ten dage 
'in' is. Zoiets werkt altijd verfrissend. Hij vindt, dat de vrouwen in de westerse 
wereld een verrukkelijk Ieven leiden en dat bet huwelijk haar nujuist een vol
maakte gelegenheid geeft om zich vakbekwaamheid te verwerven voor een 
later (weer) uit te oefenen beroep! De enige stakkerd is de 'geleidelijk en sub
tiel ontrechte man'. 
Toch meen ik dat aan bet slot van zijn artikel de amusant-bouderende toon 
een bijklank krijgt, die minder leuk is. Bijvoorbeeld waar hij stelt dat '50% 
van dit vieze karwei (schrijver doelt op oorlogsvoering, zoals bijv. in Vietnam) 
door vrouwen zou kunnen worden opgeknapt. De wereld is overbevolkt, dus 
er is geen enkele reden om vrouwen selektiefte sparen'. 
Het boekje vertelt jammer genoeg niet, hoe het gehoor reageerde. 

Tot slot: bet artikel van mevrouw Kool is gewoon verstandig, zoals al haar 
artikelen. 

M.Rood-de Boer 
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DRS. J. M. DEN UYL 

Wie beslist er nu eigenlijk? 

Die vraag in de verkiezingsleus van de PvdA heeft bij de Statenverkiezingen 
een wat onverwacht antwoord gekregen. In elk geval was het aantal weg
blijvers groot genoeg om daar ruime aandacht aan te geven. Dat hoge per
centage thuisblijvers (22 % minder geldige stemmen dan bij de laatste ver
kiezingen onder de opkomstplicht) is in het algemeen uitgelegd als een 
protest tegen het politieke systeem. Bruins Slot schreef dat het wegblijven 
'tegen de Nederlandse politiek als geheel' gericht was. Hij knoopte er de 
opmerking aan vast dat 'een dergelijke situatie levensgevaarlijk is voor een 
democratie. Zij vormt een politieke leegte, die als het ware om dictatuur en 
fascisme roept' . 
Maar wordt een dergelijke loodzware uitspraak gemotiveerd door het ab
sentei:sme bij de stembus? Nederland vormde reeds lang een uitzondering 
(met Australie en Belgie) met z'n verschijningsplicht. Een opkomst van 
60 a 70 % bij provinciale verkiezingen is een vrij algemeen verschijnsel in 
parlementaire democratieen. Nederlandse kiezers kijken blijkbaar met even
vee! achterdocht als Denen of Fransen tegen de politieke partijen aan als 
hen wordt gesuggereerd, dat zij wat te beslissen hebben. 
Bij parlementsverkiezingen pleegt de opkomst in vergelijkbare Ianden echter 
hoven de tachtig procent te liggen. De kamerverkiezingen worden daarom 
een goede test. Ook zonder de uitkomst van die test te kennen is er reden 
genoeg zich zorgen te maken over wat is gebeurd. Want Bruins Slot heeft 
gelijk als hij zegt: 'Er is niet gekozen tussen regeringspartijen en oppositie. 
Er is gekozen tegen beide.' De crisis van het Nederlandse politieke systeem, 
die zich tegen bet einde van de jaren vijftig manifesteerde duurt onvermin
derd voort. Toen begon de partijvermenigvuldiging, de opkomst en neergang 
van de protestpartijen, PSP, Boerenpartij, 0'66. De roep om duidelijkheid 
werd een obsessie. De verwarring steeg. De Tweede Kamer met haar veertien 
fracties leverde een recordprestatie wat versplintering betreft. De buiten
parlementaire activiteiten nemen toe naarmate wie is wie in bet parlement 
moeilijker te beantwoorden wordt. 
'Ret enige wat werkt is beperking van het aantal partijen, een overzichtelijk 
districtenstelsel en politiek, die de mensen begrijpen.' Oat is een zinnige 
conclusie, die Laurens ten Cate trekt uit het massale wegblijven. Maar hoe 
dat te bereiken? 
Er is vooralsnog geen meerderheid in zicht voor de staatkundige hervor
mingen, die daarvoor nodig zijn. De voorstellen van de kleinst mogelijke 
meerderheid van de staatscommissie Cals-Donner, die een verbetering zou
den zijn, lijken in de bestaande politieke constellatie kansloos. Toch zal in 
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die ricbting gewerkt moeten worden. Zoa1s de kaarten nu liggen, krijgen we 
kamerverkiezingen waar meer dan twintig partijen zicb voor aandienen. 
In naam van de duidelijkheid. Nederland was een uitzondering met z'n 
opkomstplicbt, bet is bet nog steeds met een kiesstelsel gebaseerd op zuivere 
evenredigbeid, een ste1sel dat wel uitnodigt tot getuigen, maar niet tot poli
tiek, die de mensen begrijpen. Daarom zal bervorming van dat stelsel deel 
moeten uitmaken van een stembusakkoord, dat de PvdA sluit. 
De beboefte aan stembusakkoorden is door de gang van zaken bij deze ver
kiezingen versterkt. De neiging daartoe waarschijnlijk niet, want nocb het 
PAK, noch de combinatie van christelijke partijen is een succes gebleken. 
Waar de bestaande partijen hun eigen identiteit behielden kwamen zij in 
het algemeen iets sterker te voorschijn. Daarom lijkt bet het meest realistiscb 
af te zien van gemeenschappelijke lijsten, maar te zoeken naar partiele pro
gramakkoorden. D'66 neemt daarbij ondanks haar tegenvallende groei een 
sleutelpositie in. De gedachte, dat zij op haar eentje partijen kon Iaten ont
ploffen en een alternatief zou worden in de Nederlandse politiek is achter
haald. 
Om de reele mogelijkheden tot sanering van partijen en bestel af te tasten 
is het nuttig de positie van partijen nu te vergelijken met die in 1956. Toen, na 
de Drees-verkiezingen, stond de PvdA met 32,7% op haar na-oorlogse hoogte
punt en leek de doorbraak te slagen. De illusie duurde maar kort. In 1958 
kwam het verval. Het merkwaardige is evenwel dat sinds 1956 de confes
sionele partijen gestadig verder terrein hebben verloren; in 1956 tesamen 
precies 50 %, nu 41,7%. Dat verlies is niet bij links terecbt gekomen. Tegen
over de 32,7 % van de PvdA aileen in 1956 behaalden PvdA, PAK, PPR 
en PSP tesamen nu 27,6 %. De CPN kreeg toen 4,7, nu 4,4 %. Tussen links 
en de confessionelen groeiden VVD en D'66 van 8,8 % in 1956 tot 20 % nu. 
De conclusie ligt voor de hand, dat een reeel alternatief voor de bestaande 
regeringscombinatie aileen te vormen is bij samenwerking tussen de PAK
partners en D'66. 
Er is weinig twijfel mogelijk over het antwoord op de vraag of het deconfes
sionaliseringsproces voort zal gaan. Waarschijnlijk heeft de geringe opkomst 
de omvang van het proces versluierd. De Zweedse politicoloog Herbert 
Tuigsten toonde in zijn 'Political behaviour' (1947) reeds aan, dat in het 
algemeen de deelname aan de verkiezingen toeneemt met de toename van 
de welstand van de sociaa1 zwakkere groepen. Ben 1age deelname werkt 
daarom ten voordele van de conservatieve partijen, die hun aanhang over
wegend recruteren uit de sociale groepen met hogere welstand. In de grote 
steden schommelde het percentage wegblijvers tussen de 20% in de dure en 
50 % in de arme wijken. 
In oude stadswijken in vele gemeenten verbeterde de PvdA haar percentage 
aanzienlijk. Daar waar huuracties waren gevoerd (Apeldoorn) was de stijging 
5 tot 7 %. De grote proef voor de PvdA bij de kamerverkiezingen wordt dan 
ook of zij erin slaagt haar potentie1e kiezers zoveel vertrouwen te geven, dat 
zij het ook de moeite waard vinden om iets mee te beslissen. Dat is niet een 
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kwestie van bezetten en afdwingen. De partij, die zich bet meest met dit 
soort buitenparlementaire acties identificeerde, de PSP, bleek per saldo niet 
aan vertrouwen gewonnen te hebben. Het is wei een zaak van consequent 
opkomen voor de mensen, die in de knel zitten: de bewoners van de krot
tenbuurten, de mensen die op een huis wachten, de bejaarden zonder of 
met een te klein pensioen, de minimum-loontrekkers, de fruittelers, de 
middenstanders, die weggesaneerd worden, de kinderen en de onderwijzers 
in de te grote klassen, de werkende jongeren, de arbeiders, als bet bedrijf 
waarin ze werken verkocbt is voor ze bet weten. Er zijn genoeg voorbeelden, 
die bewijzen dat bet mogelijk is politiek te voeren, die mensen begrijpen. 
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- - ----- ---

MR. H. VERSLOOT 

Van luchtverontreiniging tot 
milieubeheer 
In 1965 bracht de WBS een rapport uit over luchtverontreiniging; het vierde 
deel van een serie studies onder de plechtige titel: 'Over de kwaliteit van het 
bestaan'. Nu, vijf jaar later, is er aile aanleiding om nate gaan hoe dit pro
bleem zich in de publieke opinie heeft ontwikkeld. 
'Trouw' begint op 20 jan. 1970 een artikel met de constatering dat de term 
milieuverontreiniging een modewoord dreigt te worden, en vreest dat wij 
voor dit ernstige probleem wei eens afgestompt zouden kunnen raken. Na
tionale en internationale congressen over de bedreiging van de biosfeer volgen 
elkaar in allerlei kringen in hoog tempo op en krijgen uitvoerige aandacht in 
de pers, tot in Het Financieele Dagblad toe. 
Amsterdam weerde Progil na een brede actie onder de bevolking, waarin 
studenten en andere radicale jongeren een hoogst stimulerende rol speelden. 
Ook op allerlei andere plaatsen, waar men zich, incidenteel of duurzaam, 
bijzonder bedreigd voelt, springen actiegroepen in het geweer. Geen bestuur
der kan zich meer de weelde veroorloven het probleem te kleineren of buiten 
discussie te houden zonder het mikpunt te worden van algemene hoon. 
Economisten hebben de afnemende capaciteit van het milieu en het schaars 
worden van vroeger overvloedig aanwezige goederen als ruimte, natuur, 
zuiver water en schone Iucht in hun redeneringen betrokken, en hopelijk in 
niet al te lange tijd ook in hun berekeningen. 1970 is uitgeroepen tot een 
natuurbeschermingsjaar, en eigenlijk betekent dat al: bescherming van de 
biosfeer. 
Uit aile actie, studie en discussie beginnen de omtrekken van het eigenlijke 
probleem duidelijk te worden: 

Wij zijn bezig het evenwicht in ons milieu te verstoren, sne/ler dan het zich 
herste/len kan en zonder dat wij ook maar enigermate voorzien of een nieuw 
evenwicht zich zal inste/len op een niveau dat ons nog ruimte /aat voor menselijk 
welzijn. 

Dit probleem wordt zichtbaar op allerlei schaal. Op die van onze totale 
wereld voltrekken zich door ons toedoen veranderingen in de zuurstof-kool
zuur verhouding, in de hoeveelheid radio-actieve straling, in de verspreiding 
van stoflagen en daardoor op den duur in de water-ijs balans en het klimaat. 
Op diezelfde wereldwijde schaal zien wij grillige spreidingen en concentraties 
van schadelijke stoffen, uitsterven van hogere diersoorten, resistent worden 
van insecten, verschuivingen in de Ievensvoorwaarden van ziekteverwekkers. 
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Op iets kleinere schaal, in bet stroomgebied van de grate continentale rivie
ren, zien wij de gevolgen van intensieve vervuiling van bet oppervlaktewater, 
ontstaan door de noodzaak om steeds grotere hoeveelheden afval te lozen, 
terwijl tegelijkertijd de behoefte aan bruikbaar water nog sneller toeneemt 
dan de bevolking. 

Onaanvaardbare pieken 

Regionaal en plaatselijk ontmoeten wij een voortschrijdende verscbraling in 
de vormenrijkdom van bet ons omringende planten- en dierenleven, en dus 
een toenemende eenvormigbeid, die op baar beurt dat planten- en dieren
leven (en, daarmee in een onoverzichtelijk verband, ook bet Ieven der men
sen) kwetsbaarder maakt voor onvoorziene tegenslagen. Lucht- en water
verontreiniging tonen op sommige plaatsen en tijdstippen pieken die onaan
vaardbaar hoog worden. Zij tasten, zoal niet recbtstreeks de gezondbeid van 
de zwaksten, dan tocb al reeds bet welbevinden van grote aantallen inwoners 
aan. De behoefte aan contact met planten en dieren, onder hoe kunstmatige 
omstandigheden ook, neemt in de zicb uitbreidende steden toe; de vraag 
naar openluchtrecreatie stelt zware eisen aan bet gebruik van de beperkt be
scbikbare ruimte, die bovendien steeds meer belast wordt door de eisen van 
industrie, wonen en verkeer. In de dichte pakking waarin wij Ieven ontstaan 
nieuwe samenlevingsvormen, maar ook nieuwe verstoringen van onze ge
bruikelijke reactiepatronen; wij blijken daarin niet te verschillen van andere 
diersoorten die onder overbevolking lijden. 
Kortom, wij zijn bezig bet evenwicbt van ons milieu-van mensen, dieren, 
planten, bodem, water en Iucht sneller te verstoren dan bet zicb uit zichzelf 
herstellen kan. Luchtverontreiniging is van dit probleem slecbts een klein 
onderdeel, dat ecbter door zijn opvallendheid in hoge mate meegeholpen 
beeft, bet gehele milieuvraagstuk in de algemene aandacbt te brengen. 

Wij zijn dus zo langzamerhand goed ongerust. Toenemende bevolking, 
groeiende produktie, stijgend inkomen roepen steeds weer twijfel op. De 
barde doorzetters van de oude beleidsdoelen: meer vooruitgang, meer tech
nische ontwikkeling, meer nationaal inkomen, komen ondanks hun glorieuze 
dadendrang steeds weer aileen te staan, en maken veeleer de indruk bet 
eigenlijk ook niet te weten, en vooral zo luid mogelijk te fluiten in bet donker. 
We weten niet waarheen we op weg zijn, we weten zelfs niet goed waar we 
op dit ogenblik aan toe zijn, hoe de situatie van vandaag eigenlijk in elkaar 
zit, waaruit bestaat eigenlijk bet evenwicht in een uit mensen, dieren, planten, 
bodem, water en Iucht samengesteld milieu? Het moet een dynamiscb, steeds 
schommelend en verschuivend evenwicht zijn, bestaande uit een ingewikkeld 
patroon van druk en tegendruk, stimulansen en remmingen, maar wij kennen 
noch de onderdelen, nocb de samenhang anders dan zeer gedeeltelijk. De 
ecologie, die dergelijke samenlevingsverbanden bestudeert, is nog niet vee! 
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verder dan het beschrijven van kleine sub-systemen, zoals populaties van 
planten en dieren op een klein, scherp omlijnd gebied, of zoals afzonderlijke 
voedselketens. Aan het verklaren en doorzichtig maken van onderlinge ver
schillen of ontwikkelingsfasen, en aan een meer algemene kennis van ver
andering, ontwikkeling en achteruitgang, ziekte en genezing van een com
pleet milieu (de mens inbegrepen) zijn wij nog lang niet toe. 

Kabouters faalden 

Intussen is een hele reeks van uit het verre verleden stammende gedrags
patronen, veronderstellingen, zekerheden, sinds een aantal jaren zichtbaar 
ongeldig geworden. Zo waren wij er aan gewend dat de energie die wij om
zetten in warmte, kracht en chemische verbindingen, ruimschoots door ons 
milieu geleverd wordt, en dat alle afval dat daarbij ontstaat in de vorm van 
overbodige warmte, koolzuur, rook, gassen, stank, stof, verspilde resten en 
verteerde rommel, ook weer vriendelijk door dat milieu wordt opgenomen, 
gebruikt en omgezet in nieuwe voorraad. Wij zijn er aan gewend geweest dat 
het milieu praktisch onuitputtelijk was en zich zelf herstelde. Als dan toch 
wel eens de kaboutertjes faalden en ons met een woestenij lieten zitten, wel 
dan was er op andere plaatsen nog genoeg 'vers' milieu om tegen aan te gaan 
leunen. Natuurlijk wisten we wel dater soms teveel mesthopen op een plaats 
konden ontstaan, en dater dan bijv. een riolering moest worden aangelegd 
vanuit bet overbelaste milieu van een stad naar de dichtst bijgelegen vrije 
ruimte van een rivier of een zee. Zulke vrije ruimte was dan echter ook met 
grote vanzelfsprekendheid beschikbaar. Als we ons zorgen maakten over bet 
milieu, dan was dat vooral in zijn functie als coulisse: als de acbtergrond 
waartegen wij ons spel van maatscbappelijk mensenleven opvoeren. Het ging 
dan om bet scbaarser worden de landscbapsschoon, bet natuurschoon. 
Intussen bebben we geleerd dat bet milieu niet alleen decor is, maar dat 
mens en milieu in een onafscheidelijke wisselwerking en samenleving ver
bonden zijn. Mens en milieu vormen een Siamese tweeling, waarvan de ene 
partner, bet milieu, er wankel en ziek begint uit te zien. De andere partner 
moet nu spoorslags zien af te leren om onnadenkend op de zieke partner te 
blijven leunen-en bovendien moet hij aanleren hoe hij hem voortaan over
eind moet houden, om niet samen te vallen. 
Dit beeld is tegelijk een program: 
I .het milieu leren zien als een onafscheidelijke partner; 
2.afleren om tegen het milieu te leunen; 
3.aanleren het milieu overeind te houden. 
Het vertalen van dit program vanuit de beeldspraak in operationele termen 
zal noodzakelijk-dit zal nog nader blijken-leiden tot gemeenschaps- en 
overbeidsmaatregelen. Toch is bet wel degelijk en zelfs allereerst ook een 
individueel program: program voor een levenshouding, een mentaliteit. 
Om dit in te zien, moet men de ruime term 'milieu' bij wijze van experiment 
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eens vervangen door de beperktere term 'maatschappij' ( = menselijke samen
leving). Dan blijkt dit program identiek te zijn met verantwoordelijk burger
schap: een mens is niet anders denkbaar dan als lid van een samenleving, 
waarin hij zich niet als profiteur mag (en ook niet duurzaam kan) gedragen, 
maar waaraan hij zijn eigen verantwoordelijke bijdrage heeft te leveren. Het 
nieuwe element in bet bier vooropgezette program is dus, dat bet ons burger
schap, met al zijn konsekwenties, zich niet aileen doet uitstrekken tot onze 
medemensen, maar tot aile Ieven en tot de gehele natuur waarmee bet Ieven 
in wisselwerking staat. 
De kans dat dit program, als collectieve inspanning, zal slagen is rechtstreeks 
afhankelijk van de mate waarin wij bet ons als individueel program eigen 
kunnen maken. Wij kunnen er niet mee volstaan tegen onze bestuurders te 
zeggen wat hun taak is, en hun dan opdragen tegelijkertijd ook maar onszelf 
in toom te houden, zodat wij fijn kunnen doorgaan argeloos bet milieu uit te 
buiten en door de mazen van de wet te slippen. 
Het program dat wij uit te voeren hebben, zal nogal wat zelfdiscipline vragen, 
stevig ingrijpen in onze calculaties en onze bestedingen, zal ons uit onze 
aangename en respectabele gewoonten tillen en nog wei wat meer vragen dan 
verantwoordelijk burgerschap tot nu toe reeds vroeg. Als de overheid daarbij 
kindermeisje moet spelen, kan dat toch alleen ten aanzien van kleine minder
heden, en zeker niet ten aanzien van een grote meerderheid. 
Overigens bleek tot nu toe steeds dat mensen al doende leerden en aan bet 
geleerde gewend raakten, en dat zij in elk geval onder bedreiging tot inzicht 
in dat gevaar konden komen. De vraag is niet of wij ons aan de nieuwe om
standigheden kunnen aanpassen, maar of wij bet snel genoeg kunnen. Wat 
dat betreft geven de afgelopen vijf jaar, ondanks de nog steeds grote traag
heid van onze officiele instituties, toch wei enige reden tot hoop. 

Wisselwerking met bet milieu 

Terug dus naar bet program. 
Het eerste onderdeel bestaat uit bet leren zien van bet milieu als onze onaf
scheidelijke partner, voor wie wij verantwoordelijk zijn, sinds wij bet zijn die 
hem bedreigen. Deze verantwoordelijkheid houdt meer in dan zorg voor 
natuurschoon (bet decor mooi maken), en meer dan milieuhygiene (bet 
decor zindelijk houden). Ook gaat bet niet alleen om natuurbehoud in de 
zin van bet stichten van reservaten en bet conserveren van interessante voor
beelden; en wie bij dit alles openluchtrecreatie voegt vergeet blijkbaar dat 
vele vormen van recreatie in de open Iucht bijna even veeleisend met bet 
milieu omgaan als wonen, werken en verkeer. Het gaat ook om meer dan 
de leefbaarheid; die blijft namelijk beperkt tot de vraag of de mensen bet 
milieu aangenaam en leefbaar vinden, en zo wordt dus toch nog altijd bet 
milieu gezien als coulisse. In feite gaat bet om de levensvatbaarheid van onze 
biosfeer: de in wisselwerking verbonden samenleving van mensen en milieu. 
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Het milieu als partner leren zien houdt in dat wij bereid worden om ooze 
aktiviteiten bewust af te stemmen op de wisselwerking met het milieu, en dus 
ook om die aktiviteiten slechts uit te breiden als wij het milieu in staat weten 
de wisselwerking adekwaat te versterken. 
Het verwerven van die bereidheid is geen kleine opgaaf. Het is nog niet zo 
lang geleden dat wij ons vanzelfsprekend het recht toekenden andere volke
ren te koloniseren; het zou overmoedig zijn te beweren dat wij intussen al 
geleerd hebben die kolonisatie te vervangen door samenwerking. 
Ook het milieu hebben wij altijd 'gekoloniseerd' en dat vinden wij eigenlijk 
nog steeds vanzelfsprekend. Het in cultuur brengen, bijv. in veenkolonien(!), 
het bouwrijp maken, het normaliseren, het ruilverkavelen en grondverbete
ren, het veredelen van rassen en soorten, het bestrijden van plagen-het zijn 
allemaal aktiviteiten die wij met de grootst mogelijke zelfverzekerdheid voor
zien hebben van klinkende, loffelijke namen. Het milieu staat ons, in ons 
gevoel, volledig ter beschikking; de aarde mitsgaders haar volheid is aan 
ons onderworpen en wij leggen hoogstens rekenschap af aan de ruimtelijke 
ordenaars, opdat het niet al te rommelig zal verlopen en toch vooral al onze 
belangen aan hun trek zullen komen en· niet alleen die, waarvoor hoge prijzen 
betaald kunnen worden. Dat milieu is nog lang niet erkend als partner, maar 
veeleer nog steeds voorwerp van zo efficient mogelijke uitbuiting. 

Argeloosheid verstoren 

Het alternatief van deze koloniale uitbuiting van het milieu zal de vorm 
moeten krijgen van een doelbewus_te analyse van de wisselwerkingen, het 
niveau waarop zij plaats vinden, hun kwetsbaarheid en vervangbaarheid, en 
de richting waarin, de grenzen waarbinnen bestaande of nieuwe evenwichten 
zich kunnen ontwikkelen. Alleen zo zullen wij kunnen ontkomen aan de 
argeloze veronderstelling dat wat goed is voor ons (op korte termijn) daarom 
ook voor het geheel van mens en milieu goed is, ook op lange termijn. 
Het gaat om het verstoren van die argeloosheid en ongeremdheid, om het 
accepteren van het feit dat het gezond blijven van onze relaties met het milieu 
een randvoorwaarde vormt, waaraan alle individuele en collectieve, natio
nale en internationale plannen te allen tijde moeten voldoen. 
Deze houding tegenover het milieu is een kwestie van opvoeding op elke 
school, door ieder die iets doceert dat met biologie, economie, geschiedenis 
of maatschappijkennis te maken heeft. Het is ook een kwestie van voort
gezette opvoeding door volkshogescholen, door godsdienstig, politiek en 
maatschappelijk vormingswerk, door de pers, door burgerlijke actie. Dit 
werk kan gebeuren-en gebeurt al reeds-zonder dat eerst verder weten
schappelijk inzicht behoeft te worden verworven. Er zijn genoeg eclatante 
feiten, ervaringen, en inzichten om als pedagogisch materiaal te dienen en 
naar de juiste probleemstelling te Iaten wijzen. 
Het tweede programpunt is: afieren om tegen het milieu te leunen. Ook dat 
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zal niet gemakkelijk gaan: bet is tenslotte in deze houding dat de mensheid 
gedurende vele eeuwen is opgegroeid, totdat zij nu topzwaar dreigt te worden. 
Bovendien is bet niet genoeg bet effect van aileen bet eigen handelen te over
zien en met goede wil te toetsen aan zijn effect. Bijna niemand hanteert 
zoveel macht (in dit geval zoveel energie) dat hij meer dan een relatief geringe 
bijdrage Ievert tot de overbelasting van bet milieu. Een voorbeeld leverde 
toenmaals de Spaanse koning die, om een onoverwinnelijke Armada uit te 
rusten, de bossen van zijn land totaal liet kappen: hij schiep een kaal, on
vruchtbaar hoogland en een eeuwenlang ongeneeslijk achtergebleven econo
mie. Op kleinere schaal kan een ondernemer een ongenietbare woonatmo
sfeer tot stand brengen, of een stadsbestuur kan een woonwijk aanleggen in 
een ongenietbare atmosfeer. Maar in bet algemeen is de verstoring van bet 
evenwicht in een milieu pas bet gevolg van reeksen afzonderlijke beslissingen 
en uitvoeringshandelingen, die elk voor zich dat evenwicht niet zouden heb
ben verstoord en die dus elk voor zich aanvaardbaar waren. Pas hun samen
werking in totaliteit roept bet onaanvaardbare resultaat op. 
Het is dezelfde situatie als in een firma, waarin aile firmanten gerecbtigd 
zijn over de gehele bankrekening te beschikken. Dan kan bet gebeuren dat 
de disposities van elk der firmanten afzonderlijk best door bet bescbikbare 
saldo gedekt badden kunnen zijn, maar dat aile tezamen bet saldo overtrek
ken, tot ailer faillissement. Firmanten plegen dat te verbinderen door elkaar 
op de hoogte te houden van hun plannen, of, nog beter, door hun beschik
kingen gezamenlijk te treffen. Dat kost ieder een stukje zelfstandigheid, maar 
bet verhoogt ieders levenskans als ondernemer, afzonderlijk en tezamen. In 
het bescbikken over ons gemeenschappelijk saldo aan milieu vormen wij 
eigenlijk nog zo'n schizofrene firma die zicb gedraagt alsof zij in bet gebeel 
geen vennootschap is. 
Dat wordt voor een deel veroorzaakt doordat wij geen ecbte boekbouding 
bezitten over dat milieu-saldo en er zelfs geen duidelijk bebeer over voeren. 
Grote delen van bet milieu kan en mag men gratis belasten. Andere delen, 
met name 'bodemscbatten' mag men zicb toeeigenen tegen de kosten van bet 
opgraven of opvangen, of tegen een daarvan afgeleide prijs. Het gevolg is 
dat ons prijzenstelsel niet de kosten registreert van de verstoring, of bet 
berstel van ons milieu-evenwicht. Dat prijzenstelsel nu behoort te functio
neren als een communicatiemiddel, dat ons in staat moet stellen zowel per
soonlijk als gezamenlijk onze preferenties af te wegen tegen de daarvoor te 
brengen offers. Nu de offers aan milieu-evenwicht buiten het prijzensysteem 
blijven, wegen wij dus onze preferenties af tegen onjuiste en onvolledige in
forma tie, en stimuleren wij elkaar om teveel preferenties te verwerkelijken, 
en de verkeerde bovendien. Wij vliegen goedkoop, zonder het lawaai in 
rekening te brengen; wij gebruiken te goedkope cbemische produkten, zonder 
de stank en de schade aan het milieu in rekening te brengen; wij calculeren 
een prive-rentabiliteit van een onderneming, zonder de externe effecten in 
rekening te brengen. Daarmee creeren we schijnbaar lage prijzen, schijnbaar 
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hoge winsten, en overtrekken we, bij gebrek aan informatie, met z'n allen 
bet beschikbaar saldo aan milieu-evenwicht. 
Die foute structuur gaan we dan wei weer corrigeren. We gaan hier en daar 
aan bet milieu repareren met bebulp van gemeenscbapsorganen, en dragen 
de kosten daarvan uit de algemene middelen. We betalen uit ons te boge 
schijninkomen belasting om weer goed te maken wat door toedoen van ons 
foute prijzensysteem bedorven werd. Aileen, belasting wekt verzet-de 
schijn van relatief boge inkomens en lage prijzen is nu eenmaal gewekt, be
geerte beeft ons aangeraakt en dan komt de belasting daar de domper op
zetten. De structuur blijft dus fout: zij blijft ertoe leiden dat wij meer ver
bruiken dan we kunnen, en minder goed maken dan wij moeten. Op die 
marrier komt ons beschikbaar saldo aan milieuevenwicht toch nog rood te 
staan. 

Heffing op misbruik moeilijk te realiseren 

Niet leunen tegen bet milieu betekent: afzien van bet veroorzaken van ex
terne effecten, of in elk geval die in de kostprijs incalculeren. Dat laatste is te 
bereiken door toepassing van de regel 'wie leunt, betaalt'-en wel tenminste 
zoveel als bet degene kost, die niet Ieunt. Pas als bet voordeliger wordt om 
niet op bet milieu te leunen, zai ons prijzenstelsel in dit opzicht correct gaan 
werken. Dat betekent dus dat de beffing op misbruik van bet milieu zo hoog 
moet worden dat iedereen er de voorkeur aan geeft, bet milieu niet te mis
bruiken, en dus ook de heffing niets opbrengt! Zolang de beffing nog, anders 
dan incidenteei, de gemeenscbap opbrengsten oplevert, is zij te Iaag. Te boog 
kan zij niet zijn! 
Tegen zo'n heffing zijn twee bezwaren aan te voeren. In de eerste plaats kan 
zo'n systeem niet anders dan geieidelijk ingevoerd worden. Het prijzensys
teem zou een enorme scbok ondergaan, vergelijkbaar met die bij de invoering 
van de BTW (en wellicbt groter) ais wij daartoe met een slag overgingen. 
Ten tweede is bet prijzensysteem een internationaal steisel. Een maatregei 
die aileen de nationaie prijzen corrigeert en de buitenlandse vrijiaat, zou 
neerkomen op acute economische zeifmoord. Het doorsukkelen met bet 
buidige prijzenstelsel kan natuurlijk op de langere duur ook tot zelfmoord 
Ieiden door collectieve milieu-uitputting, maar wat daarvan ook zij, de acute 
nationaai-economiscbe zelfmoord is daarvoor geen bruikbaar alternatief. 
Correctie van bet op een markt geidende prijzenstelsel is aileen mogelijk als 
die markt door in- en uitvoercorrecties bescbermd kan worden tegen de 
invioed van andere markten. Dergelijke correctie is dus aileen mogelijk (en 
dan nog bezwaarlijk genoeg) via de Europese economiscbe gemeenscbap; 
maar die moet dan wei, voordat zo'n operatie in geleidelijkheid en eensge
zindbeid kan worden uitgevoerd, tot een hecbte poiitieke eenheid zijn ge
worden met een duidelijke politieke wil en een stabiel bestuur. 
Dat betekent voor de praktijk dat deze methode, op zicbzelf de eenvoudigste, 
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minst geforceerde en meest zelfwerkzame voorlopig wei niet te realiseren 
zal zijn. Er zijn daarnaast echter nog andere middelen te bedenken. Inplaats 
van prohibitieve heffingen kunnen bijv. allerlei beperkende voorschriften 
gegeven worden. Het is een omslachtige weg, die bij de overheid grote des
kundigheid eist, een deskundigheid die zich dan bovendien even snel en 
ad rem ontwikkelt als de technische vindingrijkheid van het bedrijfsleven. 
De hier bedoelde methode van vergunning onder beperkende voorwaarden 
passen wij reeds toe in ons land gedurende aile jaren van het bestaan van de 
Hinderwet, en dat is ongeveer evenlang als de hele industriele ontwikkeling 
in Nederland. Het resultaat bewijst hoe moeilijk dergelijke methoden zijn. 
Onze nieuwste, overigens nog steeds niet voltooide wettenserie (inzake ioni
serende straling, inzake vervoer van gevaarlijke stoffen, inzake verontreini
ging van oppervlaktewateren en-nog aanhangig bij de Tweede Kamer
inzake luchtverontreiniging) neemt stellig een aantal structurele bezwaren 
van de Hinderwet weg, en opent nieuwe mogelijkheden. Als nu de praktijk 
van de Hinderwet getoond had dat onze overheidsdiensten op deze punten 
overvloeiden van ijver en deskundigheid, en compleet gefrustreerd waren 
geraakt door de belemmeringen die de Hinderwet hen in de weg legde, zou 
er reden zijn de toekomst met enig vertrouwen tegemoet te zien. In werkelijk
heid werden zelfs de beperkte mogelijkheden van de Hinderwet bij lange na 
niet uitgebuit. Om alle ruimte en alle middelen die de nieuwe wetten bieden 
met succes en voortvarend te gebruiken, is dus bepaald een nieuw beleid en 
een versterkt ambtelijk apparaat nodig, plus de grootst mogelijke doorzich
tigheid voor publieke waarneming, kritiek en stimulans. 
Dit hele systeem is er bovendien niet op gericht het Ieunen tegen het milieu 
als zodanig af te Ieren, maar aileen om het te beperken en excessen te voor
komen. Het eerste is een duidelijke, vrij gemakkelijk concreet te omschrijven 
doelstelling; het tweede houdt een permanente beleidsbeoordeling in van 
wat 'onder de gegeven omstandigheden' vermijdbaar en onaanvaardbaar 
moet worden geacht. Voor zo'n probleem zit iedere examencommissie als zij 
de grens moet vaststellen tussen onvoldoende en juist voldoende, en het mag 
van examencommissies bekend worden geacht dat zo'n oordeel aan allerlei 
invloeden blootstaat (o.m. aan de noodzaak niet al te veel kandidaten af te 
wijzen) en vrijwel niet objectief is te toetsen. Het is puur discretionair beleid 
en dat tendeert altijd naar technocratie of erger, omdat het de beslotenheid 
van de binnenkamer nodig heeft en in openbaarheid moeilijk tot stand kan 
komen. 
Overigens is een systeem van beperkende bepalingen onderworpen aan de
zelfde bezwaren van internationale concurrentie als een heffingenbeleid, ten
minste op het moment waarop de beperkingen aanzienlijke uitwerking zou
den gaan krijgen. Zolang het op matige uitwerking gericht is, is er althans 
dit voordeel, dat op het punt van beperkende voorschriften internationale 
samenwerking minder moeilijk te verkrijgen is dan terzake van prohibitieve 
heffingen-en men kan nooit weten of zo een bescheiden begonnen samen
werking inzake matig effectieve beperkingen niet nog eens, als de nood hevig 
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aan de man zou komen, uit zal kunnen groeien tot een meer realistische 
samenwerking. 

Beleid en apparaat nu nodig 

Het derde programpunt is bet aanleren van metboden om bet milieu te ge
nezen en overeind te zetten. Dat is ongetwijfeld bet moeilijkste, maar in aan
merking nemend bet voorlopig waarschijnlijk geringe resultaat op bet tweede 
programpunt, op den duur wel bet meest belangrijke. Dat is nog te meer bet 
geval omdat zelfs met de beste bedoelingen en de beste middelen bet tweede 
programpunt nooit integraal uit te voeren zal zijn. Dat wij op bet milieu 
leunen en bet overbelasten, mer ken we in de regel pas als dat milieu bij wijze 
van spreken scheurt en afbrokkelt. In elk geval zijn wij nog niet zover met 
onze kennis over de belastbaarheid van bet milieu, dat wij overbelasting 
zouden kunnen voorspellen. Dat betekent dat wij dus wei op allerlei be
dreigde punten onze wachtposten kunnen uitzetten, maar nog geruime tijd 
(zo niet altijd) rekening zullen moeten houden met verrassingen, evenals, 
ondanks alle kennis van de daar gebruikte processen, in de cbemische in
dustrie bet geval is. 
Het milieu overeind houden en genezen vergt allereerst een ontwikkeling 
van de ecologie tot een samenvattende gezondheidsleer van bet milieu, te
samen met een grote dosis diagnostische en therapeutische kennis. Zolang 
die ontwikkeling ontbreekt zullen alle herstelmaatregelen beperkt blijven 
tot bet cureren aan afzonderlijke symptomen. 
Hoe betreurenswaardig dat ook mag zijn, in elk geval zal bet beter zijn dan 
helemaal niets. Een beleid ten aanzien van bet milieubeheer zal gevoerd 
moeten worden, ook als de wetenschappelijke grondslag daar nog aan ont
breekt. 
Een tweede noodzakelijkheid is daarom hoe dan ook bet tot stand brengen 
van een bestuursapparatuur, die een doelbewust milieubeheer kan opstellen 
en uitvoeren. Op dat punt zijn we slecht bedeeld. Acht van onze departe
menten houden zich georganiseerd bezig met aspecten van ruimtelijke orde
ning, ruimtelijke vormgeving, milieuhygiene, natuurbescherming, natuur
behoud en openluchtrecreatie. Belangrijke taken en instituten vallen onder 
zes departementen: Volksbuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Verkeer en 
Waterstaat, Landbouw en Visserij, Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Cultuur, Recreatie en Maatscbappelijk Werk, Onderwijs en Wetenschappen. 
In bet concrete beleid omtrent de gestalte die wij aan ons milieu geven, spelen 
Economische Zaken en Defensie dan nog een heel bijzondere rol als veel
eisende buitenstaanders. 
Een bontere lappendeken is nauwelijks denkbaar-tenslotte hebben we maar 
dertien departementen, dat van Algemene Zaken inbegrepen. Onder deze 
versnippering en gegeven het veelvuldige overwicht van sociaal economische 
departementen en departementsafdelingen, is het niet verwonderlijk dat er 
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van een samenhangend milieubeheer veel te weinig terecht komt. Zo een 
verantwoord milieubeheer zal pas werkelijk gestalte kunnen krijgen als het 
beschikt over een eigen departement onder een minister die, naast de econo
mische en sociale ministers tot het kernkabinet behoort, en wiens instemming 
vereist is voor elke milieu-bei:nvloedende maatregel van andere departe
menten. 
Pas onder een dergelijke structuur kan ook de belangrijke stoot gegeven 
worden aan research en wetenschappelijk onderwijs, die nodig is voordat 
van een incidenteel beredderend beleid overgegaan kan worden op een weten
schappelijk verantwoord en vooruitziend milieubeheer. 

Van Iucht- en waterverontreiniging tot milieubeheer-dat is de ontwikkeling 
die zich in de publieke ontwikkeling aan het voltrekken is. De losse facetten 
vallen samen tot een steeds duidelijker herkenbaar patroon-het wordt 
steeds meer onmogelijk die facetten van elkaar te blijven isoleren. 
De ontwikkeling in wetgeving en bestuur is hierbij duidelijk achter gebleven. 
Het zal mede voor onze partij-zonodig aangespoord door levendige actie
en pressiegroepen-in de eerstkomende jaren een taak zijn om die achter
stand op te heffen en daartoe aan de wens naar een gecoordineerd, krachtig 
milieubeheer vorm en uitdrukking te geven. 
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PROF. MR. P. SANDERS 

Het SER-advies: een revolutie 

De betekenis van het SER-advies d.d. 19 september 1969 over de samen
stelling en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen kan moeilijk 
worden overschat, ook al beperkt het zich tot een bepaalde kring van naam
loze vennootschappen nl. die welke een vermogen van f 10 000 000 bezitten 
en minstens 100 werknemers in dienst hebben. Zelf spreekt de Raad van een 
sluitstuk op het totale complex van herzieningen van het ondernemings
recht.1 Inderdaad kan men dit ad vies niet los zien van de overige aanhangige 
wetswijzigingen: wet op de jaarrekening, herziening enqueterecht, nieuwe 
wet op de ondernemingsraden. Daarnaast is er nog een aantal veranderingen 
op komst: ontwerp voor een besloten n.v. , regeling van fusies en take-overs. 
Het is bij elkaar een overweldigende hoeveelheid aan wijzigingen in wat de 
SER niet ten onrechte betitelt als 'het ondernemingsrecht'. Waarom is nu 
juist dit onderdeel uit het totale pakket van wijzigingen dat zich met de 
samenstelling en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (R.v.C.) 
bezighoudt zo essentieel, dat men hierbij van een sluitstuk mag spreken? 
Ja zelfs, naar mijn mening, van een stille revolutie? 
Het is niet zo eenvoudig op deze vraag binnen het bestek van een enkel 
artikel een duidelijk antwoord te geven. Men zou hiervoor eigenlijk om te 
beginnen een historische schets moeten geven van de ontwikkeling welke de 
naamloze vennootschap, ondernemingsvorm bij uitstek, heeft doorgemaakt. 
Ik kan hierbij slechts een enkele aanduiding geven en met name wijzen op de 
scheiding tussen ownership en control welke zich bij de grotere onderne
mingen heeft voltrokken: de aandeelhouders oefenen niet Ianger de zeggen
schap uit, deze komt steeds meer te berusten bij de Ieiding der onderneming. 
Het bekende hoek van Burnham, The managerial revolution, onderstreepte 
deze ontwikkeling. Maar als de zeggenschap over de onderneming bij de 
Ieiding berust, wie controleert dan op haar beurt die Ieiding? Of verzeilen 
wij in een situatie van ongecontroleerd bestuur? Het is hier, dat de publiciteit 
een niet te onderschatten rol vervult. Wanneer de algemene vergadering van 
aandeelhouders niet Ianger, zoals bij een familie-n.v. nog steeds het geval is 
en straks in het nieuwe type besloten n.v.-naar ik meen te mogen aan
nemen-eveneens tot uitdrukking zal komen, de controlerende functie uit
oefent, verkrijgt de publikatie van de jaarstukken een dienovereenkomstig 
grotere betekenis. Een publieke verantwoording door de Ieiding treedt bij 
de grotere ondernemingen in de plaats van die welke vroeger aan de AVA 
(algemene vergadering van aandeelhouders) was voorbehouden. Die pu
blieke verantwoording zal straks, wanneer de nieuwe wet op de jaarrekening 
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in het Staatsblad is verschenen, geschieden op de basis van jaarstukken welke 
aan gedetailleerde wettelijke eisen moeten voldoen en het vermogen en het 
resultaat der ondernerning getrouw en stelselmatig dienen weer te geven. 
Tot nu toe sprak ik van een veranderde relatie tussen de aandeelhouders en 
de leiding van de grotere ondernerning. Naast deze beide componenten komt 
thans ook de werknemer steeds meer zijn plaats in de ondernemingsstructuur 
opeisen. Voor hem was geen plaats in de n.v.-structuur zoals ons Wetboek 
van Koophandel die kende. De n.v. is een kapitaal-vennootschap, een bun
deling van kapitaal onder leiding van een bestuur, aangesteld door de kapi
taalverschaffers en in principe afhankelijk van deze: de directie kon te allen 
tijde door de aandeelhouders worden ontslagen. Dit bepaalt onze wet nog 
steeds. Het is dus meer dan een terminologische kwestie wanneer thans ge
sproken wordt van een herziening van het ondernerningsrecht en niet van 
een herziening van het n.v.-recht of van het vennootschapsrecht. Wij zijn in 
feite bezig aan de onderneming in ons recht gestalte te geven. Uit deze laat 
zich de werknemer niet wegdenken. Naast kapitaal en leiding vormt de 
arbeid een noodzakelijke component in de ondernernings-structuur. 

Werknemer staat sterker 

Aile wijzigingen welke in de aanhef van dit artikel werden gesignaleerd 
accentueren stuk voor stuk de plaats van de werknemer in de nieuwe onder
nerningsstructuur. Wij zien dit reeds bij de jaarrekening. Deze zal voortaan 
ook vooraf met de ondernerningsraad besproken moeten worden. De werk
nemers worden dus ingeschakeld bij de jaarstukken hunner onderneming. 
Bovendien: of die jaarstukken aan de eisen van de wet voldoen, zal voortaan 
gecontroleerd worden door de Ondernerningskamer (let op de naam!) van 
het Gerechtshof te Amsterdam. Iedere 'belanghebbende' kan daar aan de bel 
trekken en van de leiding verlangen dat de jaarstukken, zo zij niet aan de 
wettelijke eisen voldoen, worden aangevuld. Wie belanghebbenden zijn laat 
de wetgever aan de jurisprudentie over. Voor rnij lijdt het geen twijfel dat 
daaronder ook de werknemers vallen. 

Bij de herziening van het enqueterecht-een wetsontwerp dat gelijk op loopt 
in parlementaire behandeling met de wet op de jaarrekening-is dit met 
zovele woorden in de wet gezegd. Ook de werknemers kunnen dus, als dit 
ontwerp straks wet is geworden, een enquete uitlokken wanneer er gegrond 
vermoeden bestaat dat het met de leiding der ondernerning grondig rnis is. 
De rechter, dezelfde Ondernerningskamer van het Hof te Amsterdam, kan 
-als het vermoeden bewaarheid wordt-in de leiding ingrijpen: directeuren 
en/of commissarissen ontslaan en nieuwe benoemen. Een machtig rniddel, 
waarvan m.i. ook een sterke preventieve werking in de praktijk zal uitgaan. 
Een rniddel, dat ook de werknemers ten dienste staat via hun organisaties, 
de ondernerningsraad gehoord. 
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Als derde voorbeeld zou ik willen wijzen op de nieuwe wet op de onderne
mingsraden. Krach tens ditwetsontwerp groeit de ondernem.ingsraad (O.R.)uit 
tot een vierde orgaan in de onderneming naast Directie, R. v. C. en AVA. In vele 
gevallen heeft de ondernemer (directie) het advies van de O.R. nodig; in 
enkele gevallen kan de directie slechts besluiten nemen wanneer de O.R. 
hiermee akkoord gaat. Het zou mij te ver voeren dit interessante wetsontwerp 
hier in detail te bespreken. Voor mijn betoog heb ik dit ook niet nodig. Het 
gaat er mij slechts om te demonstreren, hoe in de ondernemingsstructuur 
gezocht wordt naar een adequate plaats voor de werknemer. Dit vormt een 
totaal nieuwe ontwikkeling, want tot nu toe was de werknemer-afgezien 
van de eerste schuchtere poging met de wet op de O.R. van 1950-nowhere 
en paste hij als zodanig zelfs niet in de n.v.-constructie oude stijl. 
Tegen deze achtergrond moet nu m.i. het SER-advies van 19 september 1969 
worden gezien. Als klap op de vuurpijl brengt dit de inschakeling van de 
werknemer-via zijn Ondernemingsraad-bij de samenstelling van de Raad 
van Commissarissen in de grotere ondernemingen. Ik zie hierin een logisch 
doortrekken van de lijn der ontwikkeling; mijns inziens terecht noemt de 
SER dit laatste voorstel 'het sluitstuk'. Waarin bestaat nu precies dit sluit
stuk? Daarvoor allereerst een enkel woord over plaats, taak en bevoegdheden 
van de R.v.C. in de grotere onderneming. Dit orgaan, aan welks samen
stelling de werknemers voortaan zullen medewerken, krijgt immers bij het
zelfde voorstel van de SER een compleet nieuwe functie. 

Commissarissen nieuwe stijl 

Om te beginnen zij er nog even aan herinnerd dat wij hier uitsluitend spreken 
van de R.v.C. bij de grotere ondernemingen: vermogen 10 miljoen en min
stens 100 werknemers, zodat er steeds een O.R. zal zijn. Bij deze onderne
mingen wordt krachtens SER-voorstel de R.v.C. verplicht gesteld. Dit is op 
zichzelf reeds een verandering vergeleken met de huidige wet, die het insti
tuut van commissarissen slechts als mogelijkheid (facultatief) kent. Deze 
verplichte R.v.C. zal (volgens SER-voorstel) een aantal in de wet omschreven 
bevoegdheden krijgen welke veel verder gaan dan de bevoegdheden welke 
commissarissen thans hebben. Zo zal deze R.v.C. nieuwe stijl de bevoegd
heid krijgen de directieleden te benoemen (tot nu toe een prerogatief van de 
AVA). Ook zal deze R.v.C. nieuwe stijl (en niet zoals tot nu toe de AVA) 
voortaan de jaarstukken der onderneming vaststellen nadat deze in O.R. en 
R.v.C. zijn besproken. De A VA kan in deze vastgestelde jaarstukken geen 
wijziging meer brengen; wei zal zij de vastgestelde jaarstukken moeten goed
keuren.2 
Naast deze twee uiterst belangrijke nieuwe bevoegdheden van de R.v.C. zal 
volgens het voorstel van de SER nog een aantal in de wet opgesomde be
sluiten aan de voorafgaande toestemming van de R.v.C. nieuwe stijl moeten 
worden onderworpen. Die lijst van besluiten kwam ook reeds voor in het 
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rapport Verdam; het SER-rapport heeft de lijst nog verbeterd en aangevuld. 
Zij ziet er thans als volgt uit: 
a. Uitgifte of in trekking van aandelen en schuldbrieven. 
b. Het aanvragen van notering der onder a bedoelde stukken in de prijs

courant van enige beurs. 
c. Duurzame samenwerking met een andere vennootschap alsmede verbre

king van een zodanige samenwerking, indien dit gezien in het Iicht van de 
activiteiten van de ondernerning van essentiele betekenis is. 

d. Verwerving van ten minste vijfentwintig procent van het geplaatste kapi
taal van een andere vennootschap alsmede wijziging in de omvang van een 
zodanig aandelenbezit, indien de to tale activa van die andere vennootschap 
meer dan vijftien procent bedragen van de geconsolideerde activa van de 
ondernerning. 

e. Verwerving of vervreemding van ten minste tien procent van het geplaatste 
kapitaal van een andere vennootschap, indien de onderneming ten rninste 
vijfentwintig procent van het geplaatste kapitaal van die vennootschap 
rechtstreeks of rniddellijk houdt en de totale activa van die vennootschap 
meer dan vijftien procent bedragen van de geconsolideerde activa van de 
ondernerning. 

f. Andere investeringen, welke meer bedragen dan vijftien procent van de 
geconsolideerde activa van de ondernerning. 

g. Wijziging van de acte van oprichting. 
h. Ontbinding van de vennootschap. 
i. Beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal in Neder

land werkzame werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek. 
j. Vestiging, verplaatsing en opheffing van de door de vennootschap gedre

ven onderneming of van een belangrijk gedeelte daarvan in Nederland, 
alsmede belangrijke uitbreiding of inkrimping der produktie en ingrijpende 
wijziging van de produktiemethoden. 

k. Aanvragen van faillissement. 
Uiteraard kunnen de statuten nog een verdere uitbreiding aan de lijst geven, 
maar ook zonder dat wordt de R.v.C. reeds op een uitgebreid terrein (zie 
hoven) in een mede-beslissende functie ingeschakeld. 
Het is nu deze R.v.C. nieuwe stijl aan welker samenstelling de faktor arbeid 
volgens het SER-voorstel te pas gaat komen op voet van gelijkheid met de 
factor kapitaal. De factor kapitaal als vanouds via de AVA; de factor arbeid 
via de O.R. Hoe stelt zich de SER de benoerningsprocedure voor? Hiermede 
zijn wij bij de kern van het sluitstuk aangekomen, tezamen met de wettelijk 
zozeer uitgebreide bevoegdheden van de R.v.C. nieuwe stijl. Naast de be
voegdheden zijn echter de personen van primair belang. Ik ben zelfs geneigd 
de personen belangrijker te vinden dan de bevoegdheden. Wij kennen ook 
thans Raden van Commissarissen met statutair rninimale bevoegdheden doch 
sterke persoonlijkheden; in de praktijk oefenen zij een veel verder gaande 
invloed uit dan lezing der statu ten zou doen verwachten. 
Het omgekeerde kan zich evenzeer voordoen: al wordt voor talloze besluiten 
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statutair de medewerking van comm.issarissen verlangd, zo gaat van bet col
lege nauwelijks enige invloed uit gezien een persoonlijk zwakke samenstelling. 
Dit ter ondersteuning van mijn stelling: op de mannetjes komt bet aan. 
Daarbij neme men dit niet te letterlijk; ook voor de vrouw is een plaats in 
bet commissariaat in vele gevallen denkbaar en wenselijk, zij bet in ons land 
nog steeds een hoge uitzondering. 

Cooptatie blijft 

Om te beseffen hoe revolutionair bet voorstel van de SER is, dient men zich 
de huidige toestand bij de benoeming van comm.issarissen voor ogen te 
stellen. Deze is krachtens de wet voorbehouden aan de AVA, de factor 
kapitaal dus.3 De praktijk is echter anders. Op grote schaal werkt men 
immers-zeker bij de grotere ondernemingen waarop wij bier het oog 
hebben-met bindende voordrachten opgemaakt door houders van priori
teitsaandelen, een klein aantal bijzondere aandelen die bedoeld zijn te funge
ren als machtsaandelen. Die prioriteitsaandelen bevinden zich in bet persoon-· 
lijk bezit van een kleine groep insiders, veelal de zittende commissarissen en 
directieleden. Zij kunnen ook in het bezit zijn van een stichting. De bestuurs
leden van de stichting, die met elkaar de bindende voordracht der stichting 
opstellen, zijn dan weer qualitate qua de zittende directieleden en commis
sarissen der n.v. Wat in de praktijk gebeurt is dus niet een vrije keuze door 
de AVA, maar een cooptatie door de zittende Ieiding. Weliswaar kan volgens 
de wet aan de voordracht der prioriteitsaandeelhouders steeds de bijzondere 
kracht worden ontnomen, maar de daarvoor vereiste gekwalificeerde meer
derheid krijgt men bij de grote publieke ondernemingen praktisch niet bij 
elkaar. 
De huidige praktijk is dus cooptatie. Dit principe handhaaft de SER in zijn 
voorstel: 'ter wille van het grote belang voor de onderneming van bet be
waren van de eenheid in de Raad van Comm.issarissen is een vorm van 
cooptatie bij de benoeming van nieuwe commissarissen functioneel, zij bet 
dat deze cooptatie niet ongecontroleerd en niet zonder invloed van de direct 
belanghebbenden mag zijn' (p.22). In deze beperkingen: niet ongecontro
leerd en niet zonder invloed van de direct belanghebbenden zit de afwijking 
van bet huidige systeem. In bet systeem van de SER maakt weliswaar het 
zittende college van commissarissen een voordracht op, zelfs een enkel
voudige voordracht door bet voorstel een bepaalde persoon tot commissaris 
te benoemen maar die voordracht heeft de 'verklaring van geen bezwaar' 
nodig van O.R. en AVA. 
Hier komt de invloed van de direct belanghebbenden, werknemers en aan
deelhouders, om de hoek kijken: zij kunnen de verklaring van geen bezwaar 
weigeren. Praktisch betekent dit m.i. een vetorecht. Weliswaar voorziet bet 
SER-advies in de mogelijkheid van beroep, in te stellen door de R.v.C. bij 
een comm.issie uit de SER. Oordeelt deze comm.issie de weigering ongegrond, 
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dan geeft zij zelf de verklaring van geen bezwaar af. Acht zij de weigering 
gegrond, dan moet de R.v.C. opnieuw beginnen. In de meeste gevallen zal 
het echter naar mijn mening niet tot een beroepsprocedure komen. Indien 
immers hetzij door de AVA hetzij door de O.R. de verklaring van geen be
zwaar wordt geweigerd, bestaat er m.i. een goede kans, dat de door de R.v.C. 
voorgedragen commissaris zich terugtrekt. De beroepsprocedure heeft dan 
weinig zin meer. Vandaar dat ik praktisch van een vetorecht van AVA en 
O.R. sprak. 
Wat de AVA betreft is dit een belangrijke versterking van haar positie ver
geleken met de huidige situatie. Het lijkt mij immers weinig waarschijnlijk, 
dat men bij de uitwerking van het SER-advies regelingen zou toelaten waar
door het vetorecht van de AVA zou worden beperkt op een wijze zoals wij 
die thans kennen bij de bindende voordracht van art. 48a W.v.K. waaraan 
het bindend karakter slechts kan worden ontnomen met 2/ 3 der uitgebrachte 
stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal 
(de zgn. oligarchische clausule). Ik kan mij tenminste moeilijk voorstellen 
dat de aandeelhouders in de statuten in zoverre in hun vetorecht zouden 
kunnen worden beknot, dat slechts met de genoemde gekwalificeerde meer
derheid de verklaring van geen bezwaar zou kunnen worden geweigerd, 
terwijl dit voor de werknemers in de O.R. niet zou gelden. Ook de AVA zal 
met gewone meerderheid de verklaring van geen bezwaar kunnen weigeren. 

Directie: recht van voordracht 

De eenmalige voordracht welke de R.v.C. moet opmaken voor de vervulling 
van elke vacature komt niet uit de lucht vallen. Niet alleen Commissarissen 
zelven zullen naar een geschikte kandidaat uitzien. Aanbevelingen kunnen 
ook komen van de AVA en de O.R. en zelfs van de Directie. Die aanbeve
lingen moeten volgens het SER-advies (p.23) gemotiveerd zijn: er moet 
blijken dat rekening is gehouden met de aard van de betrokken onderneming 
en met de in het SER-advies omschreven eisen waaraan de commissarissen 
persoonlijk en gezamenlijk moeten voldoen. Men zal zich hierbij dus wei 
een schriftelijke aanbeveling moeten voorstellen, want hoe zou anders de 
motivering blijken. Ook bij die aanbeveling komt de AVA wederom in een 
sterkere positie dan thans in de praktijk veelal het geval is. In de aanbeveling 
zoals die de SER voor ogen staat, zal de AVA vrij zijn, evenals de gekozen 
leden van de O.R. vrij zijn in hun aanbeveling. In het SER-systeem past niet 
de thans in de praktijk gebruikelijke bindende voordracht via prioriteits
aandelen of analoge oligarchische regeling. Met andere woorden: het SER
systeem brengt met zich mee een afschaffing van de oligarchische clausule 
van art. 48a W.v.K. voor deze categorie van ondernemingen waarop het 
ad vies betrekking heeft. Daarmede vervalt ook een belangrijke bestaansgrond 
-zij het zeker niet de enige-voor de prioriteitsaandelen. Allemaal conse-
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quenties welke m.i. bij de uitwerking van het SER-advies wel nader zullen 
blijken en waarover het laatste woord zeker niet is gezegd. 
De SER geeft ook het bestuur een voordrachtsrecht, d.w.z. de zittende direc
tie. Ik weet wel dat dit correspondeert met de feitelijke situatie van het 
ogenblik waarbij directie via prioriteitsaandelen ook meespreekt bij de 
samenstelling van het commissariaat. De SER gaat dit nu in de wet vast
leggen. Ik aarzel of dit juist is. Natuurlijk moet de R.v.C. een team vormen 
en als zodanig goed en nauw samenwerken met de directie. Commissarissen 
houden echter toezicht op het directiebeleid en sterker nog: bij de onder
nemingen waarover het hier gaat zullen zij de directie benoemen en ontslaan. 
Past daarin een voordrachtsrecht van de directie wie zij tot commissaris 
benoemd zouden willen zien? De directie heeft bovendien alle gelegenheid 
om namen van kandidaten te suggereren in haar regelmatige vergaderingen 
met commissarissen. 
Deze informele weg lijkt mij te verkiezen hoven het formele papier met voor
dracht van een commissaris in een bestaande vacature. Ik ben dan ook 
geneigd te zeggen: laat de directie zich liever buiten schot houden. Zij heeft 
toch reeds een bijzonder delikate positie. Is het immers niet te verwachten 
dat zij-al was het maar tastenderwijs-door de O.R. benaderd zal worden 
over de door deze voor te stellen kandidaten. Natuurlijk zal de O.R. zich 
door de directie geen kandidaten Iaten aanpraten, maar in de regelmatige en 
intense contacten welke de nieuwe wet op de O.R. tussen dit orgaan en de 
directie voorziet, zou het mij niet verbazen als over het functioneren van de 
R.v.C. nieuwe stijl en de daarvoor gewenste kandidaten, zo al niet over de 
personen zelven dan toch over de kwalificatie een gedachtenwisseling in de 
O.R. zou plaatsvinden in de trant van: aan wat voor figuren hebben wij nu 
nog in onze uit 10 personen bestaande R.v.C. het meest behoefte? Ook uit 
de optiek van de O.R. zullen dit niet uitsluitend sociale commissarissen zijn 
al zal men wei kandidaten kiezen die, ook alligt hun verdienste primair op 
bijv. technisch gebied, een open oog voor de sociale aspecten hebben. Hoe 
dan ook-helemaal gelukkig vind ik het aanbevelingsrecht van de directie 
bij de vervulling van commissarisvakatures niet. Als mijn analyse juist is 
zou dit in de praktijk kunnen betekenen dat de directie van dit recht geen 
gebruik maakt. Blijft dan over de aanbeveling van AVA en O.R. 
In theorie kunnen er verschillende aanbevelingen uit de bus komen en wel 
van aile vier de aanbevelingsinstanties: zittende R.v.C., directie, O.R. en 
AVA. De R.v.C. moet hieruit een keuze doen. Zij moet immers komen tot 
een enkelvoudige voordracht. Wil die enkelvoudige voordracht niet stranden 
op het weigeren van de 'verklaring van geen bezwaar' van O.R. of AVA dan 
ligt voorafgaand contact met deze organen wei voor de hand. Dit vooraf
gaande contact geeft ook de R.v.C. de mogelijkheid eigen kandidaten, waar
aan men in eigen kring had gedacht, bij de andere aanbevelingsorganen te 
noemen. Hoe dit alles in de praktijk zal gaan werken lijkt thans moeilijk te 
voorspellen, maar een ding is m.i. zeker: de voorstellen van de SER geven 
aan de werknemers een belangrijke 'say' in de toekomstige samenstelling 
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van de R.v.C. nieuwe stijl bunner onderneming. Binnen vier jaren-zijnde 
dit de maximum termijn waarvoor commissarissen zitting kunnen bebben
zal de R.v.C. dezer ondernemingen bestaan uit personen die geacbt kunnen 
worden zowel bet vertrouwen van de aandeelbouders als van de werknemers 
te bebben. Via deze R.v.C. nieuwe stijl krijgen de werknemers mede-op 
gelijke voet als de aandeelbouders-invloed op de benoeming van de directie: 
de R.v.C. nieuwe stijl benoemt de directie zoals dit ook in Duitsland-gebeel 
algemeen voor Aktiengesellscbaften-wettelijk is voorgescbreven. 

SER gaf moedig advies 

Dit alles lijkt mij bepaald een doorbraak, een stille revolutie. AVA en O.R. 
worden op een lijn gesteld ten aanzien van de bemanning der organen die de 
Ieiding aan de bier bedoelde grotere ondernemingen geven: directie en com
missarissen. Dit is een principieel andere aanpak dan de n.v.-structuur onzer 
buidige wet. Een ontwikkeling die m.i. in de lucbt bing en zicb al aftekende 
bij andere onderwerpen als de wetsonderwerpen jaarrekening en berziening 
enqueterecbt. De werknemer krijgt via deze ontwerpen, maar vooral via de 
nieuwe wet op de ondernemingsraden en dit bier besproken 'sluitstuk' een 
geinstitutionaliseerde plaats in de onderneming. Ons n.v.-recbt beeft zicb, 
voor de grotere ondernemingen, tot een ondernemingsrecbt ontwikkeld, 
waarin wij op eigen Nederlandse wijze-want de SER-oplossing vindt geen 
pendant in bet buitenland-aan de werknemer een eigen plaats in de struc
tuur der onderneming bieden. Persoonlijk beb ik alle vertrouwen in deze 
oplossing al zal nog menig detail om oplossing vragen. De ondernemings
gewijze produktie, waarbij westeuropa en met name Nederland wei is ge
varen, krijgt een aan de eisen des tijds aangepaste structuur in de onderne
ming nieuwe stijl. Men stelle zicb bier overigens geen gouden bergen van 
voor. De menselijke relaties en bet arbeidsklimaat in een onderneming zijn 
gecompliceerder en laten zicb niet door een structuurverandering alleen 
reguleren. Ik zou bet liever omgekeerd willen stellen: zonder die structuur
verandering zou de zaak veel moeilijker liggen. Daarom ben ik persoonlijk 
verbeugd dat de SER tot zijn moedig ad vies is gekomen. 

l.SER-advies p.2l. 
2.lk geef hier het SER-rapport weer (p.25). Wat deze constructie in feite betekent is mij 

niet duidelijk. Wat gebeurt er als de AVA de jaarstukken niet goedkeurt? Wat is de eigen
lijke zin van die goedkeuring door de AVA? Het SER-rapport motiveert dit 'mede met 
bet oog op de noodzakelijke openheid van de ondernemingen in het algemeen'. Daarvoor 
dient toch de publiciteit? M.i. zou een bespreking van de jaarstukken in de AVA, op de
zelfde wijze als voorgesteld voor de O.R., meer voor de hand hebben gelegen dan een 
goedkeuring van eenmaal vastgestelde jaarstukken waaraan niets meer te veranderen 
valt. 

3.De wet geeft nog wet de mogelijkheid om een derde van de commissarissen door anderen 
te doen benoemen. Van die mogelijkheid wordt in de praktijk echter weinig gebruik ge
maakt. 
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DR. H. HILLENAAR 

Ontwikkelingen binnen bet 
Nederlandse katholicisme 
Katholiek Nederland had al na januari een bewogen maand achter de rug. 
Op het Noordwijkerhoutse concilie werden, naar het velen toescheen, be
slissende woorden gesproken, en ook bij de bisschoppen kwam het hoge 
woord er eindelijk uit: zij zijn voortaan van oordeel dat de kerk voor ge
huwde priesters een plaats moet inruimen. Geluiden die over het algemeen 
met vreugde, zelfs met enthousiasme werden ontvangen, en waarna een korte 
periode van kalmte, afwachten, iets van een euphorie intrad. Zou Rome op 
zoveel onderzoek, discussie en wij s beraad met een conflict reageren? 
Dat leek er wel op toen op 30 januari de Osservatore Romano een artikel 
publiceerde van de Franse kardinaal Danielou, waarin de Ieden van het 
Nederlands concilie, bisschoppen incluis, werden veroordeeld als mensen 
die er op uit zijn het gezag van de paus te ondermijnen en de kerk in de deca
dentie te slepen. 
De dag daarop, 1 februari, verklaarde paus Paulus persoonlijk tijdens zijn 
wekelijks woordje op het Sint Pietersplein dat het celibaat als een hoofdwet 
van de latijnse kerk niet in discussie gebracht mag worden. 
Maar de diplomatieke wegen van het Vaticaan zijn wonderbaar, want weer 
een dag later kon men in een openbare brief van paus Paulus aan zijn staats
secretaris kardinaal Villot lezen dat hij desondanks in heel speciale gevallen 
de mogelijkheid om gehuwde mannen tot het priesterschap toe te laten open
liet. 
Maar de diplomatieke wegen van het Vaticaan zijn wonderbaar, want weer 
een dag later kon men in een openbare brief van paus Paulus aan zijn staats
secretaris kardinaal Villot lezen dat hij desondanks in heel speciale gevallen 
de mogelijkheid om gehuwde mannen tot het priesterschap toe te laten open
liet. 
Verder overleg is dus niet helemaal uitgesloten, en Rome en Utrecht gaan 
nu-waarschijnlijk heellange-onderhandelingen beginnen, waarin op den 
duur de positie van andere westerse kerken van doorslaggevende betekenis 
zal zijn. 
Ondertussen zullen nogal wat gelovigen, katbolieken en niet-katbolieken, 
bet betreuren dater zoveel energie wordt besteed aan een binnenkerkelijk en 
voor velen 'iiberholt' probleem. Tenslotte betreft bet een louter disciplinaire 
kwestie-een voorschrift dat aileen voor het westen geldt en in de oosterse 
kerken in deze vorm onbekend is-en niet een zaak die het geloof zelf aan
gaat. 
Voor degenen die zo denken zouden de heftig oplaaiende emoties, in Neder-
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land en vooral in Rome, rond deze kwestie al een indicatie kunnen zijn dat 
het hier om meer gaat dan om het celibaat aileen. Niet slechts is de vrijheid 
die aan de priester gegeven moet worden om te huwen voor vee! mensen 
Jangzamerhand een toetssteen geworden voor de geloofwaardigheid van de 
kerkelijke prediking iiberhaupt, er is meer: 
Het was geen toeval dat in Noordwijkerhout tegelijk met de moties over het 
huwelijk van de priester ook een motie werd aangenomen over het inschake
len van vrouwelijke ambtsdragers in de kerk. De vrouw zal straks alle kerke
lijke functies kunnen vervuilen, ook het voorgaan in de eucharistie. Ze zal 
niet aileen levenspartner van de priester zijn, maar ook coilega in zijn werk. 
Hier komt de 'leek' de kerk binnen, de leek bij uitstek die de vrouw tot op 
heden is in de katholieke gemeenschap-en niet aileen daar. Psychologisch 
en sociologisch betekent dit een omschakeling, waar de Nederlandse kerk 
nog lang niet aan toe is, laat staan Rome, dat zelfs vrouwelijke ambassadeurs 
aan het Vaticaan nog niet gewenst acht. 
Het Romeinse invloeds- en gezagsapparaat is eeuwenlang gebaseerd geweest 
op de inzet en de beschikbaarheid van celibataire mannen. Zou de Neder
landse kerk haar zin krijgen betekent dat inderdaad dat over enige tijd Rome 
niet meer Rome zal zijn. Danielou besluit zijn artikel niet voor niets met de 
kreet: Rome zal zich niet Iaten overrompelen. 

Paarsboek 

Waarschijnlijk hebben niet aile deelnemers aan het Nederlands concilie aan 
dit soort achtergronden gedacht. Dat was wei het geval bij de groep jonge 
religieuzen die met hun 'Paarsboek voor de Nededandse rooms-katholieke 
kerk'-uitgegeven in samenwerking met de Nederlandse christelijke stu
dentenvereniging-de wandelgangen van Noordwijkerhout onveilig maak
ten. Met uitdagende artikelen, geln.spireerd o.a. door de werken van Marcuse 
en Reich, en getiteld 'de kerk als internationaal seks-politieke organisatie 
van het kapitaal' en 'het celibaat: privilege of middel tot autoritaire repressie' 
wilden ze aantonen dat ze ondertussen al weer een stap verder waren in hun 
reflectie dan de in hun ogen aileen maar 'liberale' concilie-vaders en moeders: 
deze laatsten komen weliswaar op voor de mensenrechten van de priester, 
maar onderscheiden niet hoe gemakkelijk de gehuwde priester van straks 
op zijn beurt een gewillig radertje kan worden in een maatschappij die de 
rechten van de mens met voeten treedt. 
Het celibaat is blijkbaar meer dan het celibaat. We kunnen het probleem 
niet isoleren uit zijn kerkelijke en maatschappelijke context. Daarom zal het 
de moeite ook wei waard zijn de ontwikkelingen rond deze zaak te blijven 
volgen. 
Dat blijkt ook uit de vele reacties die de uitspraken van Noordwijkerhout 
en Utrecht overal in het buitenland hebben losgeslagen. Het toonaan
gevend Franse dagblad Le Monde-zeer gelezen in Rome-besteedde twee 
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kolommen op de voorpagina aan de 'koude oorlog' tussen Rome en Utrecht. 
Op enkele uitzonderingen na, zoals Brazilie, Canada en Belgie, die een verder 
onderzoek voorstaan, blijft het probleem voor de kerkelijke !eiders in de 
taboesfeer liggen. Over de meningen van priesters en gelovigen in andere 
Ianden bestaan weinig of geen precieze gegevens. Wei is duidelijk dat ieder
een naar de Nederlandse kerkprovincie kijkt, en dat de vraag naar de ge
huwde ambtsdrager zich ook elders steeds meer opdringt, maar vaak wordt 
verduisterd door die andere vraag: Wat wil de paus? Wat zeggen de bis
schoppen? 
Wat de paus wilde was allang duidelijk en tegen die achtergrond is de uit
spraak van de Nederlandse bisschoppen bepaald moedig te noemen. Tot op 
het laatste moment heeft Rome alles gedaan om deze stap te voorkomen. 
Hunnerzijds hebben de bisschoppen hun beleid afhankelijk gesteld van het 
fiat van Rome en de Wereldkerk. Het is voor niemand duidelijk hoe men 
uit deze impasse kan komen. Wei is het waarschijnlijk dater, na de betrek
kelijke ontspanning van de afgelopen weken, nieuwe spanningen zullen op
treden binnen de Nederlandse kerkprovincie, waar, als de bisschoppen 
blijven staan waar ze nu staan-d.w.z. en achter Rome en achter Neder
land-conflicten niet kunnen uitblijven. 

Botsing van twee kerktypen 

Onder dit alles ligt de vraag verscholen die nog steeds niet duidelijk gesteld 
wordt en die ook in Nederland met een waas van taboe omgeven wordt: 
Heeft Rome het recht om te beslissen-hetgeen niet hetzelfde is als mede te 
overleggen-in zaken die in eerste en laatste instantie Nederland aileen aan
gaan? Ligt daar de taak van Rome? Men kan weliswaar constateren dat 
een zaak als het celibaat de hele westerse kerk raakt, maar zodra dit gaat 
betekenen dat er overal hetzelfde gedacht en hetzelfde gehandeld moet 
worden, en dat Rome haar wil en inzichten oplegt aan aile lokale kerken, 
onstaat er een impasse als die waarin katholiek Nederland nu verkeert. De 
vraag naar de bestuursmacht van Rome-en van andere kerkprovincies
buiten het eigen territorium is de vraag die schuilgaat onder bijna aile con
flicten van de laatste jaren (eeuwen?). Dit probleem, dat sinds de pauselijke 
onfeilbaarheidsverklaring van I 00 jaar geleden feitelijk taboe is, zal toch 
weer aan de orde gesteld moeten worden, omdat het een kernprobleem is: 
Structuren, zeker gezagsstructuren zijn een neerslag van een ervaringswereld, 
die zeer plaats- en tijdgebonden is. Wanneer er momenteel binnen de katho
lieke kerk twee typen van mensen, twee typen van kerk-zijn, op elkaar 
botsen, komt dat allereerst hierdoor dat Rome, ondanks aile aanpassing en 
modernisering, blijft vasthouden aan een hierarchisch en autoritair- 'van 
God gegeven'-denk- en werkpatroon, dat aile sporen vertoont van een 
voorbije wereld, van voorbije politieke systemen: van Romeins keizerrijk 
tot absolute monarchie. Katholiek Nederland daarentegen neigt steeds meer 
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naar een kerktype waarin bet accent ligt op de plaatselijke kerken die hun 
inspiratie en gezag op de eerste plaats ontlenen aan hun eigen gemeenteleden 
en niet aan een van hoven af aan een persoon of een lichaam voorbehouden 
macht. 
In een werkstuk dat de Europese priesterconferentie in oktober jl. in Rome 
publiceerde, wordt dit aldus geformuleerd: 
• Wij verlangen dat het bestaan en de veelvormigheid van plaatselijke katholieke 
kerken, elk met haar eigen karakter, haar eigen geloofsexpressie en organisatie, 
volledig wordt veilig gesteld in wederzijdse erkenning; dat de plaatselijke katho
/ieke kerken eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen in hun verhouding tot 
de andere kerken; en dat zij zich kunnen engageren met de problemen die zich 
voordoen binnen het milieu waarin zij het evange/ie belijden. 
Van de paus, die in de katholieke kerk de Petrusdienst vervult verwachten wij: 
Dat hij zijn broeders, de bisschoppen der plaatselijke kerken, bevestigt, en niet 
dat hij zich hun gezag toeeigent of hen aan zich onderordent; 
dat hij niet de opvattingen en theologische formuleringen van het huidige Ro
meinse bestuursapparaat of van we ike plaatselijke kerk dan ook aan de andere 
plaatselijke kerken oplegt, maar dat hij de plaatselijke kerken in hun eigen 
pluriforme inspiratie erkent; 
en dat hij zijn macht zal uitoefenen niet hoven, maar binnen de eenheid en de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken.' 

Wat simplistisch maar daarom niet onjuist geformuleerd luidt de vraag waar 
we ons straks voor gesteld zien zo: Kiest katholiek Nederland voor de hierar
chische kerk ofvoor haar eigen plaatselijke kerken, in verbondenheid met de 
kerken van andere Ianden en van Rome? Vraag die steeds meer samenvalt 
met deze andere: Kiest katholiek Nederland voor de kerk, voor de gelovige 
mens van 1970 ofniet? 
Op een zo toegespitste probleemstelling zouden de Nederlandse bisschoppen 
en een heel groot deel van de gelovigen waarschijnlijk nog reageren met een 
keuze voor de hierarchische kerk. Voor degenen die opteren voor de plaatse
lijke kerk zou het antwoord van de andere 'partij'-welke nuancen en kant
tekeningen er ook aan toe worden gevoegd- betekenen dat veel van de 
aanpassing en modernisering van de laatste jaren niet wezenlijk geweest zijn 
en dater fundamenteel weinig veranderd is. 

Op weg oaar bet eiode van dogmatisch denken 

Ondertussen zijn die aanpassingen en vernieuwingen van de laatste jaren 
talrijk en tamelijk ingrijpend geweest. Ze zijn op vele wijzen te interpreteren. 
Misschien hebben ze de laatste vragen-de enige die er echt toe doen en die 
nu aan de orde zijn-voorbereid: Wat is Rome? Wat is kerk? Watis bet 
evangelie? Wat zijn we nu eigenlijk aan bet doen? 
Die vragen kunnen gesteld worden dank zij de ruimte die er de laatste tien 
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jaar in de katholieke gemeenschap in Nederland ontstaan is, ruimte waar
door er experimenten mogelijk werden en wegen konden gegaan worden, 
waarvan zelfs de meest stoutmoedige emancipator in 1960 niet gedroomd 
zou hebben. 
Er is een eind gekomen aan het streng dogmatisch denken. Men heeft durven 
denken en zeggen dat de traditionele geloofsleer niet meer aansloot op de 
ervaringswereld van nu, men heeft de oude dogmata als tijdgebonden ge
loofsexpressie herkend, en dank zij hernieuwde refiectie-hier vooral gesti
muleerd door de theologen Schillebeeckx en Schoonenberg en door de on
schatbare inbreng van de 'menswetenschappen'- is men op zoek gegaan naar 
nieuwe vormen van gelovig denken en Ieven. De Nieuwe Katechismus ont
stond, het Tijdschrift voor Theologie en Concilium verwierf autoriteit, en op 
meer vulgariserend vlak hielden De Bazuin en G3 een grote lezerskring. 
Hilversum, Bussum en de dag- en weekbladpers speelden in dit proces de 
rol die iedereen kent. 

Rol jongeren doorslaggevend 

Aan velen schijnt het toe dat de kerk weer, zoals zo vaak in de geschiedenis, 
de beweging van de maatschappij langzaam maar zeker volgt. Toch zou het 
te gemakkelijk zijn hierin alleen maar een soort opportunisme te zien. In 
het spel der vernieuwing is er ook een zekere wisselwerking te constateren 
tussen kerk en maatschappij, waarin ieder op zijn tijd voorop loopt. Het 
zou interessant zijn nate gaan in hoeverre NVSH-acties en kerkelijke predi
king elkaar de laatste jaren-in tegenstelling tot vroegere tijden-gesteund 
en verrijkt hebben. Zo is ook de politieke bewustwording binnen de katho
lieke kerk van invloed geweest op het Ieven van de partijen in Nederland. 
In welke mate is nu nog moeilijk nate gaan. De deconfessionalisering-in 
het partijwezen, in de vakbonden en ook in het onderwijs-tekent zich steeds 
duidelijker als een onstuitbare en onomkeerbare beweging af. 
De rol van de jongeren is hier uiteraard doorslaggevend. Samen de kerken 
uit, de wereld in, is de algemene ten dens onder de jeugdigen die de wereld en 
eventueel de kerken van morgen zullen zijn. De centrale plaats die, dank zij 
hen, de vredesweek is gaan innemen-even plotseling als vanzelfsprekend
in het Ieven van de kerken, is veelzeggend, en ook de ontwikkelingen op 
oecumenisch gebied. 
Waar de oudere generaties nog druk vergaderen en overleg plegen over wat 
haalbaar en niet haalbaar is aan contacten, gezamelijke vieringen en acties, 
gaat de jeugd, voor zover ze nog kerkelijk gelnteresseerd is, frank en vrij 
haar gang, viert intercommunie, en doet alles samen alsof er geen verleden 
bestond. Oecumene is voor zeer velen van hen een 'iiberholt' probleem, of 
liever in hun ogen begint oecumene pas echt daar waar ieder z'n oude in
stitutionele kerk achter zich gelaten heeft en samen met de ander op tocht 
is gegaan, op zoek naar het evangelie. 
Zo is katholiek Nederland de kloof aan het dempen die de laatste eeuwen 

178 Socialisme en Democratie 4 (1970) april 



ontstaan was tussen kerk en werkelijkheid, tussen geloof en Ieven. Iedereen 
begrijpt dat bet nodig is, iedereen wil er aan mee doen. Maar bier beginnen 
de moeilijkheden, want de kloof is niet voor iedereen even diep. Waar de 
een een radicale vemieuwing voorstaat, wil de ander slechte aanpassen en 
moderniseren. Velen kunnen de Copernicaanse omwenteling die zich aan 
bet voltrekken is niet aan. Ze voelen zich in de kou staan. Hun vaak duidelijk 
sociaal en cultureel gekleurde onrust streeft naar een compromis tussen 
gisteren en morgen. Bijzonder scherp treedt dit naar voren in de struggle for 
life die de oude religieuze instituten moeten voeren. Zij zitten met leefstruc
turen waarvan elke aanpassing slechts geleid heeft tot steeds diepere crises. 
Op 5 januari werd bierover gesproken op bet concilie te Noordwijkerhout. 
Eenstemmig waren aile deelnemers van oordeel dat bet de moeizaamste en 
minst geinspireerde dag van aile dagen tot dan toe was geweest. Wei was bet 
zeer opvailend dat het door de paters Augustijnen gelanceerde plan voor een 
heel nieuwe vorm van religieus leven-waarin ook gehuwden een plaats 
hadden-doodgezwegen werd. Aan een fundamentele vraagstelling blijken 
velen niet toe te komen. 
En wat in bet klein geldt voor de religieuze instituten, zou ook wei eens waar 
kunnen zijn voor bet geheel van de kerk van Nederland. De cijfers liegen er 
niet om. De kerken lopen leeg, langzaam maar zeker, en aile vernieuwing 
ten spijt. Hier en daar lopen ook kerken vol, meestal daar waar liturgisch of 
hoe dan ook iets goeds of inspirerends gebeurt, maar dat is dan ook maar 
bier en daar, en vaak hebben de mensen die daar komen weinig of geen 
ban den meer met de bestaande institutionele kerken. 
Afgezien van de kleine groep uiterst rechtse katholieken, gegroepeerd in be
wegingen als 'confrontatie' en bet 'Michaeilegioen', is de situatie straks wel
licht z6 dat er in Nederland twee typen katholieke en iiberhaupt twee typen 
christelijke kerken naast elkaar bestaan, uiteraard niet helemaal los van 
elkaar, maar wei in wezen verschillend: Enerzijds de kerk zoals ze zich 
presenteert in Noordwijkerhout, die trouw aan 't hierarchisch patroon een 
steeds verder doorgevoerde modernisering zal verwerkelijken; gelovigen die 
zich verbonden weten met een eerbiedwaardige traditie en met een wereld
wijde organisatie en die daarin de rust en bet bouvast zuilen zoeken die ze 
in hun snel veranderende wereld niet vinden. Voor velen echter, die de 
autbenticiteit en bet nut van zulk een oud-nieuwe kerk niet zullen ontkennen, 
zal dit type toch geen recht doen aan de radicaal nieuwe gedachten en Ieef
wereld die om hen been aan bet ontstaan is. 
Voor hen is iedere blijvende structuur een gevaar voor de verwerkelijking 
van het evangelie. Voor hen is er geen kerk zoals voor de andere groep, maar 
ontstaat er een kerk telkens als er in deze veranderende wereld mensen bet 
evangelie weer zien gebeuren, bet waar maken en zich rond dit evangelie 
verzamelen. Ben gebeuren dat telkens nieuw, telkens anders zal zijn; traditie 
kan dan aileen maar inspiratie zijn, nooit wet; hierarchie-als dit woord 
blijft bestaan-duidt dan een gezagsorgaan aan dat, gekozen uit vertegen
woordigers van de verschillende kerken, contacten legt, acties coordineert, 
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inspiratie doorgeeft; kerkelijke wetten als de celibaatswet zijn dan 'spelen
derwijs' -of gelovenderwijs-achterhaald als structuren die in de geloofs
visie van deze gemeentes geen plaats meer hebben, evenmin als de sancties 
die er aan verbonden zouden kunnen zijn. 

V erdere conflicten onvermijdelijk 

Naast de traditioneel gestructureerde kerk zijn momenteel heel aarzelend, 
en met name in studenten- en jongerenmilieus, dit soort groepen aan bet 
ontstaan, vaak aangeduid met de naam 'kritische gemeente': afkomstig van 
katholieke en andere christelijke kerken stellen deze gemeentes zich onder
vragend, kritisch op tegenover de samenleving; ze trachten hun ervaringen 
in en met die wereld bevrijdend te verwoorden, niets te verzwijgen, alles aan 
bet woord te Iaten komen en te spiegelen aan de bijbel; ze willen zich met 
name inzetten voor mensen die door die samenleving onder de voet worden 
gelopen. Geen doublure van politieke partijen, sociale beweging of weten
schappelijk centrum-hoewel dat alles, ook via bet individueel engagement 
van het gemeentelid, sterk zal meespreken-maar kritiek en waar mogelijk 
bevrijding vanuit een geloofsvisie, d.w.z. vanuit een visie op de totale mens 
zoals die in de bijbel verschijnt. Daarom blijft bet bezig zijn met de laatste 
vragen van de mens, Ieven en dood, geloof, hoop en liefde, de eerste taak 
van de gemeentes. 

Zal de hierarchische kerk-in Rome en in Nederland-blijven voortbestaan 
of langzaamaan opgaan in dit nieuw soort kerktype, omdat men tenslotte 
geen nieuwe wijn kan blijven gieten in oude zakken? 
Zullen de nieuwe kerkvormen levensvatbaar blijken, niet opgaan in andere 
bewegingen? Ook dat is nu niet te voorspellen; het zal grotendeels afhangen 
van de zeggingskracht die de bijbel blijft behouden in deze milieus, omdat 
bet de prediking van het evangelie is die hen tot kerk maakt. 
Hoe dan ook, in de naaste toekomst lijken conflicten tussen deze verschil
lende orientaties onverrnijdelijk. En conflict betekent niet per se breuk, laat 
staan schisma. Zelfs kardinaal Alfrink spreekt sinds enkele maanden over 
bet leren Ieven met conflicten. 
Dat is katholiek Nederland inderdaad aan bet leren. 
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C. M. L. ROOZEMOND 

Zeehavenpolitiek: regionale 
aanpak vol risico's 
In de discussie over de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse zee
havens dreigt een van de belangrijkste vraagstukken zozeer op de achter
grond te raken, dat twijfel gerechtvaardigd is over de vraag of deze discussie 
zal lei den tot het doel dat ieder zegt voor ogen te staan: de totstandkoming 
van een werkelijk nationaal havenbeleid, gericht op het veiligstellen van onze 
positie als zeehavennatie en het scheppen van een volmaakte harmonie 
tussen die regie's wier economie afhankelijk is of kan worden van de binnen 
hun grenzen aanwezige of geprojecteerde havengebieden. 

De huidige discussie wordt beheerst door een aantal factoren, die ogen
schijnlijk voor de verschillende regie's weinig overeenkomst vertonen, maar 
die in de praktijk steeds duidelijker op hetzelfde neerkomen. Zij worden het 
eerst, althans het scherpst onder ogen gezien in het Waterweggebied. De 
snelle ontwikkeling van de petrochemische industrie, de trek van vooral 
Duitse bedrijven naar de kust, de bouw van steeds grotere schepen voor 
bulktransport, de technische revolutie in het stukgoedvervoer en de aan
wending van eveneens grotere scheepstypen in deze sector-het waren de 
factoren die de ontwikkeling van onze zeehavens binnen een decennium in 
een totaal nieuw kader plaatsten. Een havenstad als Rotterdam, in de vijf
tiger jaren- bij de ontwikkeling van het Botlekgebied-schijnbaar onbe
grensd in zijn mogelijkheden, voelde de beklemming het eerst. Terwijl Euro
poort tot ontwikkeling werd gebracht en de huidige Maasvlakte op de teken
tafels gereed werd gemaakt, groeide het besef dat Rotterdam, wanneer het 
zijn groei als havenagglomeratie wilde Iaten voortgaan, ook aan deze nieuwe 
projecten niet genoeg zou hebben. Op twee fronten trachtte de Maasstad 
naar verruiming van zijn bestaande kader te zoeken. De discussie met Zee
land begon. lngeleid door Van Walsum, voortgezet door Thomassen. Terwijl 
de eerste, behoedzame stappen naar regionale integratie, zo men wil coordi
natie, in het Deltagebied werden gezet, werden in Rotterdam studies ge
entameerd om het ruimtelijk en economisch kader ten behoeve van de 
havenontwikkeling binnen de eigen, beperkter regio te vergroten. De resul
taten zijn bekend. Op het Delta-front verscheen de 'Verkenning van enkele 
aspecten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens in het Delta
gebied', beter bekend als 'Het groene boekje'. Van Til burg c.s. produceerden 
vervolgens de 'Verkenning van de toekomstige werkgelegenheid in het 
Rotterdamse haven- en industriegebied'; Frederic R.Harris kwam met 'The 
greater Delta region, II, an evaluation of development and administration' ; 
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de ambtelijke troica Posthuma-Fokkinga-Tillema liet vervolgens 'Plan 
2000+' het licht zien, met de irenische ondertitel 'Een harmonische ontwik
keling van haven- en industriegebieden en van recreatie-, natuur- en woon
gebieden in het noordelijk deel van de Delta'. Drie opzienbarende rapporten 
-geprezen of gekritiseerd als het oranje, blauwe en gele boekje, stuk voor 
stuk onder auspicien van de gemeente Rotterdam samengesteld, zij het dat 
op 'Plan 2000+' de bestuurlijke zegen nadrukkelijk uitbleef. Tenslotte ver
scheen nog voor gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam 
en het openbaar lichaam Rijnmond het rapport 'Land use and transportation 
study' van een Engels-Amerikaans onderzoekbureau. 

Woorden en daden 

Het is verleidelijk om alle rapporten naast elkaar te leggen. Velen hebben 
het al gedaan; tot stoornis en genoegen van gene en deze is op tegenstrijdig
heden en vermeende onjuistheden geattendeerd. In dit artikel zal daarop 
niet worden ingegaan, de meningsverschillen over de waarde van de studie
rapporten zijn alom publiekelijk geetaleerd en het is in dit bestek niet rele
vant ze nog eens uit den treure onder de loep te nemen. 
Waar het, binnen het kader van dit artikel, om gaat is de constatering dat 
wat zich in het Deltagebied aanvankelijk als een harmonische samenspraak 
leek te zullen ontwikkelen, allengs is overgegaan in een tot nu toe weinig 
vruchten afwerpend debat tussen partners, die zeggen voor de Delta het 
beste te willen nastreven, maar de daad niet bij het woord voegen uit vrees 
dat hun eigen positie daarmee wordt aangetast. 
Aan de ene kant Rotterdam, hoog gezeten op een stapel gewichtige schrif
turen, de blik gericht op Den Haag-in de loop dat daar spoedig het ver
lossende woord zal worden gesproken. Aan de andere kant Zeeland, qua 
equipage zijn provinciale lijfspreuk niet verloochenend, de kijker evenzeer 
gericht op Den Haag, maar nu en dan steels blikkend naar Antwerpen, 
waarvan de Westerschelde eens immers een machtige voorhaven zal kunnen 
worden. En daartussenin, wat weggedrukt, het zich nog wat onwennig 
voelende Brabant, blijmoedig uitgetreden uit een welhaast celibataire positie, 
nu het in een onbewaakt ogenblik het Moerdijkproject in de schoot gewor
pen kreeg en inmiddels alle hens aan dek geroepen heeft om het verdronken 
land van Reimerswaal versneld hoven water te halen. Evenzeer hopend dat 
de verlossende missives op het Binnenhof spoedig zullen worden onderte
kend. De tragiek is evenwel, dat het welhaast uitgesloten is dat iemands 
hoop in vervulling zal gaan eer de kamerverkiezingen achter de rug zijn. 
Het kabinet-De Jong heeft ons z6 vaak, z6 uitdrukkelijk verzekerd dat het 
zich van de ingewikkeldheid van de aan de orde zijnde problematiek z6 diep 
bewust is, dat niet veel anders overblijft dan te berusten. Met wel het grote 
gevaar, dat-voordat de beleidslijnen voor de Nederlandse zeehavenont
wikkeling ten slotte kunnen worden getrokken-onder de druk der omstan-
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digheden ad hoc beslissingen zullen worden genomen, welke later onher
roepelijk zijn, maar dan het nationale zeehavenbeleid ernstig kunnen frus
treren. 

Rebbock over Amsterdam 

Dat zou temeer te betreuren zijn, omdat in de onderscheiden havenregio's 
plannen zijn ontwikkeld of worden voorbereid, die de behoefte aan integratie 
van het beleid steeds duidelijker illustreren. Wat binnen het Deltagebied ter 
tafel is gebracht, is hierboven summier aangeduid. De bij de totstandkoming 
van het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuidwest-Nederland opge
treden Delta-polarisatie mag sindsdien wat verstoord zijn, gebleven zijn de 
in kaart gebrachte, grootscheepse projecties. Ze blijven in discussie. Daarbij 
doet zich het feit voor, dat niet aileen Antwerpen buiten het gesprek is ge
laten, maar dat men zich in de Delta niet of nauwelijks bewust lijkt van de 
aanwezigheid van het Noordzeekanaalgebied op steenworps-afstand van 
Rotterdam. Het is voor Amsterdam duidelijk aanleiding geweest om, mede 
in het Iicht van de stagnerende economische ontwikkeling, zijn eigen pro
jecties te maken. Het is in dit verband nuttig kennis te nemen van de nieuw
jaarsrede, die W.Rehbock, voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Amsterdam, in januari heeft uitgesproken. Onder het motto 
'De haven in de branding' zegt hij daarin: 'Zette ik vorig jaar de tweede 
grote sluis bij IJmuiden nog bovenaan de prioriteitenlijst van nieuw aan te 
vatten werken, thans zou ik het krachtigste pleidooi willen voeren voor de 
aanleg van een voorhaven. Een nadere bestudering van de ontwikkeling van 
de scheepsgrootte heeft namelijk duidelijk gemaakt dat de meest courante 
bulkcarriers van morgen een zodanige diepgang zullen hebben dat zij, zolang 
de Velsertunnels op het huidige niveau blijven Iiggen, bij voile belading alleen 
buiten de sluizen zonder bezwaar kunnen worden gelost. Op grond van 
vroegere en zeer recente onderzoekingen ben ik ervan overtuigd dat de voor
waarden voor de aanleg van een voorhaven die toe gang biedt aan diepsteken
de schepen aanwezig zijn. Als deze voorhaven intensief gebruikt wordt, en 
daarbij denk ik zowel aan de overslag van droog massagoed als van ruwe 
olie en de behandeling van snelle schepen met een moderne ladingtechniek 
in de stukgoedsector, zijn de kosten zeker verantwoord. Op het rapport van 
de Speciale werkgroep, die de minister van Verkeer en Waterstaat met het 
onderzoek van dit project heeft belast, is thans het wachten. Zodra dit 
rapport verschijnt zal de positieve beslissing over de uitvoering genomen 
moeten worden. Dat is voor de Amsterdamse haven een levensbelang en zal 
bovendien Nederlands positie als invalspoort voor de snel toenemende goe
derenstroom naar de Ianden van de Europese Gemeenschap verder kunnen 
versterken.' 

Het citaat zou maar weinig veranderingen behoeven om vrijwel identiek te 
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zijn aan de pleidooien, die in bet Waterweggebied ten beboeve van een 
verdere vergroting van de Maasvlakte worden geboord. Ret is duidelijk dat, 
wanneer ooit de beboefte aan een nationale beleidscoordinatie is gei:llu
streerd, Rebbock dat met zijn uitspraken beeft gedaan. Dan is er voorts de 
toenemende aandrang om bij Balgzand, ten beboeve van een gebied dat 
vreest een acbtergebleven gebied te zullen worden, een bavenontwikkeling 
op gang te brengen. Voeg daarbij de steeds dringender wordende noodzaak 
om bet noordoosten van ons land, door middel van een grootscbeepse aan
pak van bet Eemsbavenproject, een nieuwe baven-industriele impuls te 
geven, en men krijgt een staalkaart van projecten en problemen, die op 
straffe van een grenzeloze verwarring-of zij nu resulteert in verspilling van 
middelen of bet verliezen van uitgelezen kansen-op zeer korte termijn om 
nationale beslissingen vragen. Er zal een programma van prioriteiten moeten 
worden vastgesteld, waarin-omdat de mogelijkheden en de beboeften in 
de onderscbeiden regio's verscbillen-niet aileen een functionele taakver
deling centraal wordt gesteld, maar tevens rekening wordt gebouden met bet 
risico dat stagnatie in die gebieden, die door hun toegankelijkbeid een exclu
siviteit bezitten in relatie tot de allergrootste scbeepstypen, de concurrerende 
havens in overig West-Europa in de kaart speelt. 

Nationaal beleid, regionaal beheer 

Dit laatste aspect vormt het aambeeld, waarop het bedrijfsleven in Rotter
dam en Amsterdam voortdurend hamert. Ret is-ondanks aile dissonan
ten-bet centrale tbema in de Delta-discussie. Ret is in wezen ook de aan
leiding geweest tot de insteiling van bet Delta-overlegorgaan. 
In bet feit dat bet Delta-orgaan, niet toegerust met bevoegdheden en slechts 
gegrondvest op goede wil die tot nu toe niet steeds buiten twijfel is gelaten, 
!outer een discussieclub is gebleven, zou men kunnen concluderen dat bet 
uitblijven van een nationale havenpolitiek minder ernstige consequenties 
boeft te bebben. Weliswaar zou Nederland, omdat de buitenlandse concur
rentie niet stil zit, in de economiscbe sfeer verliezen kunnen lijden, maar de 
beleidsintegratie zou-doordat men op regionaal niveau, met name in de 
Delta, elkander niet vindt-erdoor nog niet in gevaar beboeven te komen. 
Zo'n gevolgtrekking is riskant. Ondanks de meningsverscbillen in het Delta
gebied over de locatie van nieuwe havens en industriegebieden, is er een 
element in de discussie dat extra aandacht verdient. Ret is het duidelijkst 
onder woorden gebracht in de beleidsnota van Thomassen, als wethouder 
voor de haven van Rotterdam, op 17 september 1969. Hij zegt daarin: 
'Wenselijk is een ontwikkeling van gemeentelijk naar regionaal havenbeheer 
en van een nationaal havenbeleid, dat-in het kader der ruimtelijke ordening
is gericht op een harmonische ontwikkeling van welzijn en welvaart en mede 
de weg bereidt voor internationaal overleg.' 
In de discussie, welke deze passage sindsdien beeft uitgelokt, heeft niet 
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iedereen de waarde van deze uitspraak onderkend. Ook bij de behandeling 
van de nota in de openbare vergadering van de desbetreffende raadscom
missie geraakte zij enigszins op de achtergrond. Op zichzelf beschouwd was 
dat niet helemaal onbegrijpelijk, omdat deze uitspraak-er moet en passant 
op worden gewezen dat Thomassen hem al eerder in de Eerste Kamer liet 
horen!-nu eenmaal niet los kan worden gezien van de hiervoor genoemde 
Rotterdamse studies, welke een onmiskenbare voorliefde voor een voort
gaande expansieve ontwikkeling in het noordelijk deel van de Delta tonen. 
Regionaal havenbeheer kan onder de vigeur van een nationaal beleid, ook 
als er een harmonie tussen welvaart en welzijn zou kunnen worden gescha
pen, altijd nog resulteren in een ontwikkeling welke primair appelleert aan 
exclusief-Rotterdamse verlangens. 
Toch zou men er verkeerd aan doen het aanbod van Thomassen-want die 
kwalificatie verdient zijn uitspraak, als men de politiek van het aileen doen, 
van het zelf doen uit de voorbije decennia in zijn beschouwing betrekt
uitsluitend vanuit een dergelijke gezichtshoek te benaderen. Wanneer de 
Rotterdamse havenwethouder zo duidelijk bereid is afstand te doen van een 
primair gemeentelijke aanpak, dan ligt daarin een mogelijkheid besloten 
om niet aileen in regionaal verband, maar ook nationaal-omdat de Rotter
damse haven nu eenmaal een nationale invloed heeft-orde op zaken te 
stellen. 

Den Haag ontwijkt verantwoordelijkheid 

Dat geconstateerd zijnde, moet men er echter niet de ogen voor sluiten dat 
de uitspraak van Thomassen tweeledig was. Hij bepleit niet aileen een regio
naal beheer, maar ook een nationaal beleid. Het eerste kan zonder het tweede 
tot stand komen. Wanneer dat het geval zou worden-en dat gevaar dreigt 
vooralsnog zolang Den Haag zijn verantwoordelijkheid terzake uit de weg 
blijft gaan-, wanneer dus het regionaal beheer er zou komen, zonder dat 
scherpe nationale beleidslijnen worden getrokken, dan zou een ontwikkeling 
kunnen ontstaan welke ons verder van huis zou kunnen brengen dan we 
nuzijn. 
Dat gevaar dreigt. 
Met dit te steilen, wordt niet beoogd afbreuk te doen aan de waarde van 
Thomassens aanbod. Wanneer de door hem bepleite oplossing niet tot stand 
komt doordat hij in regionaal verband zijn doe! wei bereikt, maar de regering 
het laat afweten, dan zou het van weinig realiteitszin getuigen de oorzaak 
daarvoor ergens anders te zoeken dan bij regering en parlement. Wanneer 
hier van een gevaar wordt gesproken, dan vloeit dat uitsluitend voort uit de 
vrees dat de komende discussie in Zuidwest-Nederland onvoldoende zal 
worden begeleid met een brede aanpak van de problematiek op nationaal 
niveau. 
In deze Delta-discussie zijn momenteel al een aantal significante elementen 
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aan te wijzen. Als de voortekenen niet bedriegen, zal zij zich toespitsen op 
deze kernvraag: 
Moet er een beheersorgaan voor de gehele Delta komen ofmoet men overgaan 
tot de vorming van twee beheersorganen, respectieve/ijk voor de noordelijke 
en voor de zuidelijke Delta? In het laatste geval zou weliswaar een zeker 
dwarsverband kunnen worden gelegd, in de trant van het huidige overleg
orgaan voor Zuidwest-Nederland, maar het beheer van de havens in het 
Westerscheldebekken zou, in regionale zin, los komen te staan van het be
heer van de havens in de Rijnmondagglomeratie. Waar het Moerdijkgebied 
en-in een later stadium-het Reimerswaalgebied dan onder zouden moeten 
ressorteren, is nog niet geheel duidelijk. Wellicht moet het als een teken aan 
de wand worden beschouwd, dat binnen het overlegorgaan voor de Delta 
thans ook al het begrip 'Midden-Delta' naar voren begint te komen. 
Wie niet slechts een regionaal havenbeheer, maar ook een nationaal haven
beleid voor ogen staat, moet bij een dergelijke ontwikkeling binnen Zuid
west-Nederland zijn hart vasthouden. In het ergste geval, wanneer het haven
beheer in de Delta aan drie afzonderlijk van elkaar opererende organen zou 
worden toevertrouwd, zal een beheerscoordinatie geen eenvoudige zaak 
worden; een echte integratie zou dan nog veel moeilijker worden. Zeker als 
men ziet hoe moeizaam het huidige overlegorgaan functioneert en hoe 
pover zijn resultaten zijn. 
Maar ook in het minder erge geval, wanneer de Midden-Delta bij de Rijn
mondagglomeratie of bij het Westerscheldebekken zou worden betrokken, 
ontstaat een weinig aantrekkelijke situatie. Binnen de sfeer van het Rotter
damse bedrijfsleven wordt een dergelijke conceptie niet onaantrekkelijk ge
vonden. Tegen de achtergrond van eerdergenoemde studierapporten ziet 
men in zo'n oplossing de beste mogelijkheden voor een voortgaande expan
sieve politiek. Men zou in de noordelijke Delta, niet al te zeer gehinderd 
door Zeeuws-Brabantse inmenging, de in deze rapporten gestelde doeleinden 
zo krachtig mogelijk kunnen nastreven. 

Rotterdam houdt sleutelpositie 

Zowel regionaal als nationaal beschouwd zou ook zo'n tweedeling hoogst 
ongewenst zijn. Ben apart beheersorgaan voor de zuidelijke Delta zou ten 
opzichte van een dergelijk orgaan voor het noordelijk gebied voorlopig met 
een secundaire positie genoegen moeten nemen. De ontwikkeling van het 
Westerscheldebekken zou, omdat de Rotterdamse impulsen dan zouden ont
breken, althans veel zwakker zouden zijn, zonder enige twijfel worden ver
traagd. Dat zou, binnen de bestaande vethoudingen, in tweeerlei opzicht tot 
frustraties kunnen leiden. De Zeeuwen, overtuigd van de mogelijkheden aan 
de Westerschelde, zouden hun heil binnen de Antwerpse invloedssfeer kun
nen gaan zoeken. In dat geval zouden, zolang de relaties tussen de Benelux
havens niet beter zijn geregeld, de verhoudingen in Zuidwest-Nedetland wei 
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eens dezelfde kunnen worden als ten tijde van de meer dan honderdjarige 
'oorlog' om de Schelde-Rijnverbinding. In het andere geval, wanneer Zee
land in de dan ontstane situatie zou berusten, zou de klok evenzeer vele 
jaren kunnen worden teruggedraaid. De Rotterdamse haven zou, door de 
verruiming van het beheersterritoir, de Delta-dialoog voorshands met zich
zelf kunnen gaan voeren. 
Let wei, een dergelijk beeld zou kunnen ontstaan, wanneer Thomassen 
slechts op een front aan zijn verlangen zou zien tegemoetgekomen. Wanneer 
aileen ten aanzien van de beheersvorm-hetzij in groot of in beperkt regio
naal verband-nieuwe kaders worden gevonden en de regering niet tot een 
werkelijk nationaal havenbeleid zou geraken. 
Maar ook wanneer binnen de Delta-regio geen beheersscheiding tussen 
noordelijk en zuidelijk deel zou optreden, zou zonder dat snel een nationale 
havenpolitiek tot stand komt een gevaarlijke situatie ontstaan. Een machtig 
Delta-blok zou, het is moeilijk anders te zien, vooral het Noordzeekanaal
gebied in een weinig aanlokkelijke positie kunnen brengen. 

Commissie Posthumus 

Wanneer men deze evaluatie der mogelijkheden wil volgen, wat moet men 
dan bepleiten om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen? 
De eerste voot waarde daarvoor is na het voorafgaande duidelijk en behoeft 
nauwelijks toelichting meer: de regering zal aanstonds haar beleidslijnen 
voor de verdere havenontwikkeling aan het parlement moeten ontvouwen. 
Beleidslijnen, die niet aileen aangeven hoe onze economie kan blijven profi
teren van de aan revolutionaire ontwikkelingen onderworpen vormen van 
zeetransport en van de evenzeer snel om zich heengrijpende evolutie in de 
petrochemische bedrijfstakken. Er zal ook moeten worden aangegeven hoe 
de functies van de in de discussie betrokken havengebieden in de toekomst 
moeten worden gezien. Dat bij de uitstippeling van dat beleid grote waarde 
moet worden toegekend aan de adviezen van het nationale overlegorgaan, 
de zgn. commissie-Posthumus, behoeft geen betoog. Gelet op het eensge
zinde advies, dat Posthumus c.s.-zij het na veel vijven en zessen-met be
trekking tot de Rotterdamse Rijnpoort hebben uitgebracht, zou men daar
van bepaald iets kunnen verwachten. Niet vanuit de veronderstelling dat het 
nationale overlegorgaan er met het principe 'voor wat, hoort wat' altijd wei 
uit zou kunnen komen, maar omdat het heeft getoond met objectieve maat
staven te kunnen werken. Dat kan voor volgende adviezen de garantie geven, 
dat met de belangen van aile betrokkenen rekening wordt gehouden. 
De andere voorwaarde behoeft ten slotte evenmin een uitvoerige uiteen
zetting. Uit het voorafgaande moge blijken, dat zich met name binnen de 
Delta een discussie voltrekt, welke op nationaal niveau begeleiding behoeft. 
Wanneer men deze discussie de vrije loop laat, kunnen-nog voordat in 
Den Haag duidelijk is bepaald wat men wei en niet wil-posities zijn inge-
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nomen, die bij het streven naar nationale ordening belemmerend zullen 
werken. 

Noordzeekanaal 

Om een dergelijke situatie te vermijden, behoeft van de partners in de Delta 
niet te worden gevraagd hun streven naar beheersintegratie stil te zetten. 
Wei is het noodzakelijk, dat het Noordzeekanaalgebied ervoor waakt niet 
tussen wal en scbip te geraken. Zodra in de Delta een beheersautoriteit tot 
stand is gekomen en men zou in het Noordzeekanaalgebied hebben ver
zuimd een dergelijke stap te zetten, dan is te verwachten dat bet Noordzee
kanaal de concurrentie van de ander steeds moeilijker zal weerstaan. Zeker 
wanneer straks, als in het noorden de Eemshaven tot ontwikkeling is ge
komen, de druk op gelijkberechting van daaruit groter gaat worden. 
Welke beheersvorm men ten slotte bier, ginds en daar zal kiezen is in het 
Iicht van de geschetste problematiek niet eens het interessantst. Wei is het 
zaak ernaar te streven de beheersautoriteit bier, ginds en daar op een en 
dezelfde conceptie te baseren. Men praat nu eenmaal makkelijker met elkaar 
uit drie naast elkaar gebouwde ramen dan uit vensters, die ver uiteen liggen 
en qua niveau niet met elkaar corresponderen. Dat zo zijnde dringt zich een 
laatste vergelijking op: ook goede timmerlieden zullen, als zij op uiteen
liggende bouwwerken aan de slag gaan, slechts dan een vergelijkbaar produkt 
afieveren, als ze aan hetzelfde bestek onderworpen worden. 
Ben bestek voor zo belangrijke bouwwerken als beheersorganen voor onze 
havens behoort op een centrale plaats te worden gemaakt. Het adres daar
voor ware ook te kiezen op het Binnenhof, Den Haag. 
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MR. H. SINGER-DEKKER 

Ervaringen met PvdA-actie: 
naturalisatie 
van oud-Spanjestrijders 

Eenjaar geleden plaatste de Partij van de Arbeid in Het Vrije Volk een adver
tentie waarin medegedeeld werd dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA 
graag zou willen proberen te bereiken dat oud-Spanjestrijders, die nog niet ge
naturaliseerd zijn, alsnog genaturaliseerd zouden worden. Oud-Spanjestrijders 
werd verzocht zich tot de Fractie te wenden. 
Thans is de eindfase in het parlement bereikt. Als dit nummer van S & D is 
verschenen, zullen alle oud-Spanjestrijders die zich hebben aangemeld, hoogst 
waarschijnlijk zijn genaturaliseerd. 
Hoe is dit in z'n werk gegaan? 

In de kringen van de oud-Spanjestrijders heeft deze advertentie zeker aan
dacht gekregen mede doordat wij aan een van hen, die zich erg voor deze 
zaak inspande, van te voren medewerking hadden gevraagd, die grif werd 
verleend. Ook kreeg de advertentie de belangstelling van pers en televisie. 
Toch was de oogst dun: 11 namen bereikten ons. Voor een deel meldden de 
men sen zich zelf, voor een ander deel kregen wij ze via via. Van die elf bleek 
een al genaturaliseerd te zijn. De andere 10 schreef ik, met gefrankeerde ant
woordkaart, dat ik hen graag op een bepaald uur en dag zou bezoeken. Twee 
berichtten mij dat zij niets met de PvdA te maken wensten te hebben, een was 
door familie-omstandigheden en daarop volgende ernstige ziekte niet in de 
gelegenheid mij te ontvangen. Met deze laatste is het contact schriftelijk ver
lopen. 
De andere zeven heb ik persoonlijk bezocht. Ben had al een verzoek inge
diend, maar er nog niets van gehoord. Informatie bij het Ministerie van 
Justitie leverde de mededeling op dat hij voor naturalisatie zou worden voor
gedragen. Voor de overige zes plus de ene met wie ik tot dusver aileen 
schriftelijk contact heb gehad is het naturalisatie-verzoek al een paar maan
den geleden de deur uitgegaan. De medewerking van de zijde van het Minis
terie van Justitie is goed, ik heb geen reden aan te nemen dat de verzoeken 
niet zullen worden ingewilligd. 
Waarom deden we het langs de geijkte weg van het verzoek, en niet langs de 
weg van een initiatief-voorstel? Ik heb er lang over gedacht en er ook con
tact over gehad met deskundigen. Dat we niet met een initiatief-voorstel zijn 
gekomen heeft verschillende redenen. 
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In de eerste plaats is bet de vraag of langs die weg de naturalisatie korter zou 
duren. In de tweede en voornaamste plaats komt dan dat bet hier gaat om 
prive-personen aan wie individueel de naturalisatie verleend moet worden. 
Door een initiatiefwet zouden zij ongetwijfeld sterk in de publiciteit komen, 
bet zou niet te voorkomen zijn dat tegenstanders van hun naturalisatie (en 
die zijn er ook nu no g) zich op bet priveleven van de naturalisatie-kandidaten 
zouden storten om te proberen dingen naar voren te brengen die naar hun 
mening een naturalisatie niet zouden wettigen. Een stuntje van een politieke 
partij kan aardig wezen, maar als daarmee bet geluk van personen gevaar 
kan !open, moetje bet liever niet doen. 
U zult zeggen: maar een naturalisatie gaat nu toch ook bij de wet, I open zij 
dan geen gevaar voor publiciteit? Antwoord: ja zeker, maar de naturalisatie
ontwerpen die bij de Kamer binnen komen bevatten ieder meestal zo'n 
twintig tot dertig namen. Geen mens die dat uitzoekt. En de Kamer-Com
missie voor de naturalisaties behandelt deze zaken altijd zo discreet mogelijk. 
Die discretie is bij een initiatief-ontwerp met uitgerekend 7 oud-Spanje
strijders er op natuurlijk op geen enkele manier te garanderen. 

Initiatief: te langdurig 

Waarom zou een initiatief-ontwerp lang duren? Het Ministerie van Justitie 
laat nu iedere voordracht tot naturalisatie voorafgaan door een politierap
port, dat voorzien van een ad vies van de Officier van Justitie, naar bet Minis
terie gezonden wordt. Op zichzelf beschouwd is dat geen onzin. De nationa
liteit is een vreemd iets, je kunt die verliezen zonder dat je er iets van weet. 
Het is niet zo dat je op een bepaalde dag een beslissing thuis krijgt, waarin 
staat datje geen Nederlander meer bent. Soms blijft hetjaren lang verborgen. 
Men ziet bij naturalisaties dan ook wei dat men tijden lang per vergissing 
van een verkeerde nationaliteit is uitgegaan. Het komt bijv. voor dat iemand 
voor de militaire dienst wordt opgeroepen en die ook verricht, terwijl later 
blijkt dat bij belemaal geen Nederlander was. (In zo'n geval wordt zo'n man 
als hij te kennen geeft Nederlander te willen worden kosteloos genaturali
seerd. Ook wanneer geen militaire dienst is verricht maar de persoon in 
kwestie jarenlang per abuis als Nederlander geregistreerd is geweest, kan na
turalisatie kosteloos plaats vinden.) 
Soms moeten er juristen aan te pas komen om uit te maken of iemand een 
nationaliteit beeft en zo ja, welke. Enfin, zo'n onderzoek is in beginsel niet 
zonder zin. Dat en passant dan ook wei eens iets onderzocht wordt dat naar 
mijn mening er buiten moet blijven, doet aan de noodzaak van het onder
zoek als zodanig niets af. Nu kan een Kamerlid geen politie-onderzoek ge
lasten. Als wij een initiatief-wet zouden indienen, zouden wij dat moeten 
doen op enkele gegevens uit het Bevolkingsregister die niet noodzakelijkjuist 
behoeven te zijn. Het zou daarom niet onbegrijpelijk zijn geweest dat-als 
zo'n wet door de Kamer was aangenomen-de Minister van Justitie daaraan 
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alleen zijn goedkeuring zou hechten, als een politieonderzoek zou uitwijzen 
dat niets een goedkeuring in de weg stond. Wij zouden dan de gehele proce
dure van achteren naar voren hebben gehad. 
Dat de Minister zo'n onderzoek zou gelasten is niet bij voorbaat zeker, maar 
de kans bestaat. Vermoedelijk zijn enkele van die zeven personen wel bekend 
bij Justitie vanwege een eerder verzoek, maar vrij zeker !open er ook een 
paar tussen door van wie men niets afweet. Daarbij komt nog dat naturali
satie-ontwerpen van de zijde van het Ministerie van Justitie uiterst snel door 
de Kamer behandeld worden (de ene week binnen, de andere week, soms nog 
dezelfde week op de agenda is regel). Een initiatief-ontwerp zou allicht meer 
tijd kosten omdat de andere fracties zoiets ongewoons toch waarschijnlijk 
niet op zich zouden Iaten zitten zonder weerwoord. Bij de gewone gang van 
zaken wordt over deze wetsontwerpen bijna nooit gesproken. Als regel wor
den zij zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
Kortom het grote nadeel van voor de betrokkenen nadelige publiciteit plus 
de hoogstwaarschijnlijk geen of zeer geringe tijdwinst, maakt de gewone 
weg toch aantrekkelijker. 

Wetsvoorschrift ook onvoldoende 

Uit het bovenstaa.nde hebt U waa.rschijnlijk ook al begrepen dat een alge
meen wetsvoorschrift: Zij die door strijd in Spanje hun nationaliteit hebben 
verloren, krijgen die terug, ook niet je dat is. De betrokkenen zouden weer 
moeten gaan aantonen dat zij juist door die Spanje-strijd hun Nederlander
schap zijn kwijt geraakt. Ze zouden het immers ook reeds daarv66r kwijt ge
raakt kunnen zijn. V oor bepaalde personen biedt een dergelijk wetsvoor
schrift geen uitweg. Aileen een Staatsblad waarinje met eigen naam bent ver
meld, maakt een einde aan alle moeilijkheden en onzekerheden. 
Bovendien heeft men bij zo'n algemene wetsbepaling het nadeel dat ook zij, 
die beslist hun Nederlanderschap niet terug willen hebben toch genaturali
seerd worden. Ons tegenwoordig systeem is: wie niet wil hoeft niet en dat 
lijkt mij juist. Daarom is individuele naturalisatie aan te bevelen. 
Er is ook wei gezegd: laat de Kroon alsnog met terugwerkende kracht veri of 
geven in Spanje tegen Franco te strijden, dan is met terugwerkende kracht 
het Nederlanderscbap bersteld. 
Men verliest immers alleen zijn Nederlanderscbap als men zonder veri of van 
de Koningin in vreemde krijgs- of staatsdienst treedt. Nu is er om te beginnen 
ai verscbil van mening mogelijk of zo'n veri of door de Kroon dan wei bij de 
wet dient te gescbieden. De mening op bet Ministerie van Justitie is dat een 
dergeiijk veri of acbteraf aileen bij de wet kan plaatsvinden. 
Afgezien van de vraag of deze wets-interpretatie juist is vind ik bet geen 
juiste opiossing. De situatie terugdraaien over een periode van ruim dertig 
jaren zou niet te voorziene juridische consequenties met zicb meebrengen 
waarmee niemand gediend is, maar waarvan vermoedelijk een aantai mensen 
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last zou ondervinden. Met name kan de nationaliteit van vrouwen en kin
deren verwarring geven. Ret argument dat zoiets reeds eerder is geschied, 
gaat m.i. niet op. Men doelt dan op het Besluit van de Lon dense regering van 
4 oktober 1944 waarbij met terugwerkende kracht bepaald werd dat zij die na 
9 mei 1940 in dienst van een Nederlandse bondgenoot waren getreden, hun 
Nederlanderschap niet waren verloren. Nederland was op dat moment voor 
het grootste gedee1te nog niet bevrijd. De bevolkingsregisters konden aan het 
na 9 mei 1940 in vreemde staats- of krijgsdienst treden nog niet zijn aange
past. 
De maatregel had m.i. toen het grote voordeel dat het treden in dienst der 
bondgenoten gewoon buiten beschouwing kon worden gelaten. Bovendien is 
een tijdsbestek van nog geen vijf jaar nog te overzien. De moeilijkheden-als 
die zich zouden voordoen-waren allicht geringer dan bij een tijdsbestek van 
ruim dertig jaar. 
Sommigen zeggen: maar die mensen die bij de Duitse Wehrmacht zijn ge
weest, zijn die dan niet allemaal tegelijk genaturaliseerd? Dit is een veel ge
hoord misverstand. Ret is bepaald niet waar dat deze lieden met een penne
streek genaturaliseerd zijn geworden. Zij moesten hun Nederlanderschap net 
als ieder ander terug vragen. Ret enige verschil is, dat een speciale wet het 
mogelijkmaaktdeze mensen bij Ministeriele Beschikking te naturaliseren i. p. v. 
bij de wet. Zij moeten er wei degelijk voor betalen, in de wet Wegneming 
Staatloosheid is een tarief opgenomen waarvan niet kan worden afgeweken. 
Ook laat deze wet de mogelijkheid open dat de 'zware' gevallen hun Neder
landerschap niet terugkrijgen. 
Er loopt ook nu in ons land nog een (naar ik vermoed) vrij groot aantal 
mensen rood die hun Nederlanderschap op die manier hebben verloren en 
nog niet genaturaliseerd zijn omdat zij het geld er niet voor (over) hebben. 
Zo af en toe bereiken mij daarover wei klachten. 

Waarom nu pas naturalisatie? 

Hoe kwam het dat de mensen met wie ik in contact ben gekomen, nog niet 
genaturaliseerd waren? Er waren verschillende oorzaken. Sommigen van hen 
hadden het nooit aangevraagd. Ben enkele op zeer principiele gronden zoals 
bijv.: 'Ik voel mij wereldburger; zo'n nationaliteit vind ik onzin'. Later was 
hij van inzicht veranderd. Je kunt ook wereldburger zijn met een nationaliteit, 
die men niet als veel anders dan een soort administratieve indeling behoeft te 
zien. 
Ook is wei gezegd: 'Ik wens geen knieval te doen voor iets dat ik als mijn 
recht zie'. Dat ziet men dan m.i. niet helemaal juist, je hoeft geen knieval te 
maken. Je kunt het ook zo zien dat wij de Nederlander, die om welke reden 
dan ook zijn Nederlanderschap verloren heeft niet tegen zijn wil naturali
seren. De gedachte van de knieval is m.i. mede in de hand gewerkt door de 
onzinnig onderdanige toon waarin men in ons land vaak meent allerlei ver-
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zoekschriften te moeten ink.leden. Ik heb de verzoekschriften, die ik voor de 
betrokkenen opstelde, dan ook met opzet zeer zakelijk gehouden. Zo in de 
trant van: ondergetekende meent dat hij recht heeft weer Nederlander te 
worden, aangezien hij eerder dan vele anderen het gevaar van het fascisme 
heeft onderkend. Hij geeft de wens te kennen zijn Nederlanderschap terug te 
krijgen. Zo kan het ook, niemand valt je daarom lastig. 

De belangrijkste reden van het niet aanvragen is ongetwijfeld geweest het 
misverstand over de kosten. Het Ministerie van Justitie staat al sinds het eind 
van de oorlog op het standpunt dat oud-Spanjestrijders gratis genaturali
seerd worden. In de wet op het Nederlanderschap art.3, 4e alinea staat dat 
hij die het Nederlanderschap verloren heeft f 200 moet betalen. Maar aange
zien naturalisatie bij de wet plaats heeft, en een latere wet altijd kan afwijken 
van een eerdere wet, kun je van de kostenregeling afwijken. Oud-Spanje
strijders die tijdens de oorlog in Duitse krijgsdienst zijn geweest moeten ge
woon het tarief van oud-Nederlanders betalen, f 200 dus. 
Onder de wet Wegneming Staatloosheid vailen ze niet omdat zij hun Neder
landerschap niet zijn verloren d66rdat zij in Duitse krijgsdienst traden. Zij 
waren het immers daarv66r al kwijt. Deze regeling lijkt niet onredelijk t.a.v. 
oud-Spanjestrijders maar zij is niet door aile plaatselijke vreemdelingendien
sten begrepen. Men begreep zelfs niet dat het volgens de wet in ieder geval 
slechts f 200 kostte, en ging uit van het vreemdelingentarief, dat stijgt met 
het inkomen. De betrokkenen vroegen raad aan de vreemdelingenpolitie, mo
gelijk ook wei aan anderen, en kregen vaak te horen dat zoiets geld kost. 
Aangezien zij, met wie ik contact had, allen zeer eenvoudige arbeiders waren, 
stuitte het daarop af. 
Het geheel is typisch een voorbeeld van kortsluiting tussen burger en over
heid. Als men even een briefje aan het Ministerie van Justitie had geschreven 
had men gehoord hoe de vork in de steel zat. Maar het Ministerie van Justitie 
is ver en hoog. Men komt daar niet toe, durft niet, of weet niet eens dat zo'n 
Ministerie er iets mee te maken heeft. 
Om helemaal eerlijk te zijn: ik heb ook zeer lovend over de vreemdelingen
politie horen spreken door oud-Spanjestrijders. Je krijgt de indruk dat het 
van gemeente tot gemeente verschilt. Een paar belanghebbenden hadden wei 
bet Nederlanderschap teruggevraagd, maar dat was geweigerd. De reden 
werd er niet bij vermeld, maar er is aile grond om aan te nemen dat bij som
migen hun links-extremistische sympathieen (althans het feit dat men reden 
had te vermoeden dat deze er waren) een rol hebben gespeeld. Deze weigering 
heeft plaats gehad v66r 1964. 
In 1964 is in de Kamer door freu1e Wttewaal van Stoetwegen van de CHU 
en door Daams van de PvdA deze zaak aangesneden. Er is toen definitief 
toegezegd dat de politieke opvattingen geen rol zouden spelen bij de natura
lisatie van oud-Spanjestrijders. Sinds 1964 is geen verzoek om naturalisatie 
van een oud-Spanjestrijder meer geweigerd. Het is goed dat te bedenken. Ver
wijten aan het adres van Minister Polak zijn in deze ongegrond. Hij heeft 
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nog nimmer een dergelijk verzoek afgewezen, evenmin als dat gebeurd is 
door zijn voorgangers sinds 1964. 

Lessen trekken 

Men kan uit deze geschiedenis enkele lessen trekken. 
Ten eerste: ons nationaliteitsrecht moet veranderd worden. Mwijzing van 
een verzoek zonder vermelding van reden moet onmogelijk zijn. Ik voor mij 
zou naturalisatie bij Koninklijk Besluit voorstaan, met de mogelijkheid van 
beroep bij een afwijzende beslissing, die gemotiveerd moet zijn. Een beroeps
mogelijkheid is er thans niet, dat is uitgemaakt door de Raad van State op 
grond van de overweging dat je niet in beroep kunt gaan tegen de weigering 
van een Minister een wetsontwerp in te dienen. 

Voorts zouden we eens moeten overwegen of we de regel dat de Nederlander 
die in vreemde krijgs- of staatsdienst treedt automatisch zijn Nederlander
schap verliest, niet kunnen missen. Men weet het ook tegenwoordig lang niet 
altijd. Als het jaren later pas uitkomt, schept het vreemde juridische situaties. 
Onlogisch is ook, dat degene die als rebel meevecht in een vreemd land tegen 
de wettige regering, niet zijn Nederlanderschap verliest. Dit is althans de 
interpretatie bij het Ministerie van Justitie. Dat heeft de wonderlijke conse
quentie dat, als het rebellenleger de macht overneemt, men weer wei zijn na
tionaliteit kan verliezen. Misschien overzie ik de gevolgen van afschaffen ook 
niet helemaal, maar vooralsnog zou ik v66r afschaffing van deze wetsbepa
ling zijn. 
Nog een bijzonderheid is dat wie als minderjarige naar Nederlands recht in 
vreemde krijgsdienst treedt, zijn Nederlanderschap niet verliest. Ook niet als 
hij-meerderjarig geworden-zich niet anders dan met groot nadeel uit die 
dienst kan bevrijden. Verlengt hij als meerderjarige zijn acte, dan verliest hij 
natuurlijk wei zijn nationaliteit. Een en ander komt wel voor met emigranten 
naar de USA. Daar is men op 18 jaar meerderjarig. Bovendien moet men
Amerikaan of niet-in dienst als men er 10 jaar heeft gewoond. Deze regeling 
is van belang gebleken voor minderjarige zoons van Nederlandse emigran
ten-ouders die vrijwillig in Amerikaanse dienst zijn gegaan omdat ze toch 
moesten, maar later in moeilijkheden kwamen omdat ze naar Vietnam 
werden gezonden. 

Een tweede les is, dat men tot 1964 van overheidswege en waarschijnlijk tot 
op heden ook van andere kanten zeer eenvoudige mensen heeft dwars ge
zeten vanwege hun verondersteld links-extremisme. De levensgeschiedenis 
van de oud-Spanjestrijders vormt geen opgewekt verhaal. Kleinzieligheid op 
alle fronten heeft deze mensen het Ieven zuur gemaakt. 
Zelfs wanneer men het feit buiten beschouwing laat dat deze mensen zich 
toch in ieder geval met hun Ieven hebben ingezet voor de strijd tegen het 
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fascisme, zelfs indien men ervan uitgaat dat extreem linkse opvattingen even
zeer een gevaarlijke kant hebben als extreem rechtse, zelfs dan zou men eens 
en vooral moeten begrijpen dat kleinzielige wraak op eenvoudige lieden, die 
in een tijd van grote werkloosheid waarachtig wei aanleiding hadden tot ex
treem linkse opvattingen te komen, altijd uit den boze is. Wat heeft men in 
vredesnaam trachten te bereiken met het weigeren van het Nederlanderschap 
aan hier te Iande wonende oud-Nederlanders, die men toch immers niet over 
de grens kan zetten en die men precies zo als aile anderen zal moeten onder
houden als zij geen geld hebben om van te Ieven? Laten we eerlijk zijn; ook 
Ministeries waarin de PvdA vertegenwoordigd was, hebben zich tot deze 
kleinzielige politiek Iaten verleiden. Laten we daarover nu maar niet blijven 
ruzie maken, maar de les niet vergeten. 
De opvatting dat het Nederlanderschap een 'eer' is die je moet 'verdienen' 
heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Ook nu wordt deze opvatting bewust of 
onbewust wei gehuldigd. M.i. moeten we het Nederlanderschap zien als een 
administratieve indeling bij de bevolking van een bepaald land. Allerlei zake
lijke overwegingen kunnen er toe leiden dat men deze indeling bij het Neder
landse volk soms aan iemand onthoudt of een Nederlander niet meer als be
horend tot dat volk beschouwt. Maar met 'eer' en 'verdienen' of 'slecht zijn' 
behoort dat m.i. niets te maken te hebben. 

De V.N. conventie inzake de rechten van de mens heeft m.i. deze gedachte 
ook als grondslag. 'Iedereen heeft recht op een nationaliteit' zegt artikel 15. 
Er is ook nog een V.N.-verdrag tot beperking van de staatloosheid. Hoofd
regel van dat verdrag is dat men zijn nationaliteit niet moet kunnen verliezen 
als men niet tegelijk een andere nationaliteit krijgt. Er is een zeer beperkte 
mogelijkheid tot afwijking. Nederland is tot dat verdrag nog niet toegetreden. 
Dat het verlies van het Nederlanderschap geleid heeft tot direct financieel 
nadeel heb ik niet kunnen constateren. Bij de toepassing van de Sociale Ver
zekeringswetten heeft men geen last. Dat kan wei eens anders zijn als men na 
de oorlog nog langdurig buiten Nederland heeft gewoond. Bij de personen 
die ik ontmoette was dat niet het geval. Dat sommigen van hen indirect fi
nancieel nadeel hebben gehad van hun deelneming aan de strijd in Spanje, 
lijkt rnij zeker. Maar dat kwam dan doordat allerlei werkgevers hen niet in 
dienst wensten te nemen vanwege verondersteld extreem-linkse sympathieen. 

Tenslotte was er, zoals ik reeds hierboven schreef, de kortsluiting tussen over
heid en burger. De nodige informatie is niet altijd doorgedrongen. Lagere 
overheidsinstanties hebben soms-naar ik aanneem geheel te goeder trouw
onjuiste inlichtingen verstrekt. De betrokkenen hebben de mogelijkheid tot 
controle en correctie niet altijd kunnen vinden. De kleinzieligheid waarmee 
de oud-Spanjestrijders bejegend zijn, heeft veel verbittering onder hen ver
wekt. Zo zijn twee vertekende beelden tegenover elkaar komen te staan; aan 
de ene kant de bijna-heilige die zijn Ieven waagt voor een ideaal (maar wiens 
motieven zijn ooit helemaal zuiver?) en aan de andere kant, die van de com-
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munist die een gevaar betekende voor de binnenlandse orde en veiligheid. 
Zelden heeft men de mens in hen onderkend, met zijn idealen maar ook met 
zijn problemen en vaak grote persoonlijke moeilijkheden. 
Laat de Ies die de geschiedenis van de oud-Spanjestrijders ons leert een Ies 
zijn in menselijkheid en ons de noodzaak doen inzien van een herziening van 
ons nationaliteitsrecht. 

Dan zijn per slot hun verdriet en teleurstelling niet tevergeefs geweest. 
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DE PEN OP PAPIER 

De woningnood in S & D 

Hetjanuari-nummer vanS & D was vrijwel geheel gewijd aan de woningnood, 
wei 50 bladzijden vol. Wie echter verwacht heeft hierin een socialistische 
visie te vinden op 25 jaar wanbeleid, met daarnaast een blauwdruk voor een 
aanpak om dit georganiseerde onrecht nu eindelijk eens te lijf te gaan, komt 
bedrogen uit. V ooral het slot doet een rechtgeaarde socialist de nekharen 
rechtop staan, waar de tweede woning aan de orde komt, die in feite een vee
spilling betekent van bouwcapaciteit ten gerieve van de luitjes met de be
schermde, althans niet beknibbelde inkomens. Letterlijk staat er: 'Het zou 
onjuist zijn zich te verzetten tegen deze ontwikkeling die reeds jaren geleden 
is begonnen en die bij kan dragen tot optimale levensvreugde van de mens'. 
(Zulks ten koste van die andere mens die daardoor nog maar weer Ianger 
inwonend moet blijven omdat er voor hem nog geen eerste huis is.) 
Laten we beginnen met vast te stellen dat de woningnood in 1945 was ont
staan maar dat de woningnood van 1970 is verwekt. Erger nog, in 1945 zaten 
we alleen met een tekort, nu zitten we bovendien nog met een volkomen 
ontaarde prijsvorming die weinig of niets meer te maken heeft met de 
noodzakelijke produktiekosten. 
Niet zo verwonderlijk overigens als we bedenken dat het gevolgde woning
beleid veel overeenkomst vertoont met het steeds weer falende systeem achter 
het ijzeren gordijn. Ook hier een zeer ondoelmatig centraal gedirigeerde 
produktie, gekoppeld aan een bevoorrechting van de maatschappelijke boven
laag. Vooral dit laatste was fataal, want evenals dieven vaak een veel grotere 
schade veroorzaken dan het gestolene waard is, heeft de vrije sector een 
funeste invloed gehad op de mentaliteit van de bouwers en daardoor de 
woningnood. 
Evenals een winkelier in gebruiksgoederen, die verwend was met buiten
sporig hoge beloningen voor het distribueren van goederen, (verticale 
prijsbinding met daaruit voortvloeiende margeconcurrentie), geen zin meer 
had om reparaties tegen normale beloning te verrichten, evenals de medici 
die gewend zijn aan buitensporig hoge beloningen voor de behandeling van 
particuliere patienten zich voor de behandeling van fondspatienten onder
betaald voelen, zo wilden de bouwondernemers niet meer tegen normale 
beloning volkswoningen bouwen door de hoge winsten in de vrije sector. 
Verwennen van volwassenen heeft nog kwalijker gevolgen dan verwennen 
van kinderen. 
Wanneer er een tekort ontstaat van iets dat tot de eerste levensbehoeften 
gerekend moet worden, dan dient een overheid in te grijpen door rantsoene
ring en wei met een tweeledig doel. Enerzijds om een eerlijke verdeling te 
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bevorderen en anderzijds om een prijsopdrijving te voorkomen. Voor het 
eerste moet zij een verdeelsleutel hanteren die een optimale aansluiting geeft 
aan de rangorde van behoefte en voor het tweede evenwicht brengen in de 
markt door het aantal potentiele gegadigden aan te passen aan de beschik
bare hoeveelheid. 
Toen in de oorlog de schoenenproduktie achterbleef bij de vraag, zijn er 
schoenenbonnen verstrekt aan de hand van de beschikbare hoeveelheid. Het 
gevolg was dat de fabrikanten hun produktie hebben aangepast aan de vraag 
van de verschillende inkomensgroepen en de handel normaal is blijven con
curreren. Stel dat men daarbij ook een vrije sector had ingesteld voor de 
duurdere schoenen, dan snapt een kind waar het zwaartepunt bij de produk
tie was komen liggen en hoeveel belangstelling de fabrikanten en handelaren 
nog voor hun bonnenklanten gehad zouden hebben. Een prijsstijging over 
de gehele linie zou niet zijn uitgebleven. 
Het gehele naoorlogse woningbeleid, ook de aanbevelingen inS & D, roept 
bij mij een beeld op van een rivier waarvan je het water naar een bepaald punt 
wilt Iaten stromen. Inplaats van door middel van dijken de bedding in die 
richting te leiden laat je de stroom uitwaaieren in diverse richtingen en gaat 
dan met tankwagens het water naar het gewenste punt brengen. 
Willen we nog iets doen om uit deze uitzichtloze chaos te komen, dan zal er 
een totaal ander beleid moeten komen door het front waar de overheid 
regelend optreedt te verleggen van de kant van de produktie naar de kant van 
de consumptie. 
Voor het betrekken van een woning zal iedereen op zijn beurt moeten wach
ten, ook de welgestelden. V oor het uitgeven van een vergunning om een 
woning te betrekken zullen algemene normen als maatstaf moeten dienen, 
als leeftijd, kindertal enz. Het tempo waarop de vergunningen worden ver
strekt zal zodanig dienen te zijn dat de aanbieders dingen naar de gunst van 
de potentiele gegadigden. Onder geen voorwaarde mag toestemming gegeven 
worden voor gebruik van een tweede huis, zolang de woningmarkt niet is 
verzadigd. 
Op het front van de produktie zal de overheid zich geheel moeten terugtrek
ken. Wel zal men de producenten inzage moeten geven in de wachtlijsten 
zodat zij vast kunnen stellen voor welke inkomensgroepen er gegadigden te 
verwachten zijn. Ziet men hierbij bijv. een markt voor zgn. naakte woningen 
die door de toekomstige bewoners zelf worden voltooid, dan moet dit 
mogelijk zijn. 
Ook zal de overheid nauwlettend moeten toezien dat er een gezonde con
currentie ontstaat in de bouwwereld, o.a. door beroepenbescherming op te 
heffen, inkomens openbaar te maken en uitvoerders en onderaannemers die 
zelfstandig willen gaan optreden, hierbij eventueel te steunen door kredieten 
of door het te huur aanbieden van bouwoutillages. 
Zolang de woningmarkt in een bepaald gebied niet is verzadigd zal het slopen 
van woningen waarin nog mensen willen en kunnen wonen, tot het aller
uiterste beperkt dienen te blijven. 
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De Iagere overheden dienen te zorgen voor bouwrijpe grond naar behoefte 
tegen prijzen die in overeenstemming zijn met de noodzakelijke kosten. 
Voor wat dit Iaatste betreft kunnen we de PvdA niet zoveei verwijten maken 
aangezien zij altijd heeft geijverd voor het brengen van de grond in gemeen
schapshanden. Dat zij hierin niet is gesiaagd zai wei het gevoig zijn van haar 
zwakke argumentatie. Te weinig is er de nadruk op gelegd dat een economisch 
steisei met een vrije ondernemingsvorm en een produktie die zich door een 
marktmechanisme aanpast aan de behoefte, wei de beste waarborg is voor 
een optimaie weivaart, maar voor grond niet geschikt is. In eike andere sector 
verwekt een te gering aanbod een prijsstijging die op haar beurt weer tot 
produktiestijging Ieidt, waardoor het evenwicht in de verhouding vraag en 
aanbod weer zai terugkeren. Het aanbod van grond trekt zich echter niets 
aan van de prijs; al stijgt die nog zoveei, er zai geen vierkante centimeter 
bijkomen. Stijging van grondprijs is dus niet functioneei en Iaat andere 
politieke partijen dit argument maar eens weerleggen. 
Helaas hebben in het verleden diverse gemeenten, ook die door een socialis
tische meerderheid worden bestuurd, zich in het verleden Iaten verleiden tot 
het maken van woekerwinst op grond. Dit werd dan wei gerechtvaardigd 
door de financieie moeilijkheden waarmee de gemeente te kampen had, maar 
veeial was het m.i. het voigen van de weg van de minste weerstand, omdat 
men gewoon geen zin had om het eigen financiele beleid te saneren. 
Samenvattend zou ik willen stellen dat de overheid een woningbeieid dient 
te voeren dat gericht is op een situatie waarin iedereen die betrokken is bij de 
woningproduktie er belang bij heeft, zoveei, zo goed en zo goedkoop mogelijk 
te produceren. Dit is m.i. de enige manier om te komen tot (huur)prijzen die 
zijn afgestemd op de noodzake/ijke produktiekosten, waarin geen ruimte is 
voor arbeidsioze inkomens. Automatisch zai er dan evenwicht komen in de 
verhouding prijs-koopkracht, waardoor het geheie scala van lapmiddelen 
als huurcompensaties, subjectieve en objectieve subsidies, huurbeiasting enz. 
enz. overbodig wordt. 

W. Dirkson 
Rotterdam 
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BOEKAANKONDIGING 

De toekomst is niet in neve/en gehuld, door dr. M. B. van der Hoeven, uitg. 
Kluwer, Deventer. 

Het boek draagt als ondertitel 'de wetenschappelijk-technische revolutie'. 
VanderHoeven geeft een bondige schets van de wetenschappelijke ontwik
keling en haar invloed op diverse terreinen van het leven. Voor deal enigszins 
ingewijde brengt het weinig nieuws. Voor de minder geinteresseerden kan het 
boekje een aardige inleiding vormen. 

Prognostica, door prof. dr. Fred L. Polak, uitg. Kluwer, Deventer. 
Deze uitgave is de verkorte versie van twee ban den prognostica. De verkorte 

uitgave is bewerkt door drs. H. van Praag, en deze bewerking is geslaagd. Veel 
tekst die voor velen te ver voerde is verdwenen of omgewerkt. De leesbaarheid 
en begrijpelijkheid van prognostica hebben daarmee duidelijk gewonnen. 
Veel aandacht blijft uiteraard besteed aan de systematiek en definiering van 
begrippen. Dit verheldert het inzicht. Het lezen van de toekomst blijft niet
temin een uiterst moeilijke en delicate aangelegenheid. Maar het appel van 
Polak om bewustwording over die aangelegenheid is zeer op zijn plaats. 

Bestuurlijke vormgeving, uitgegeven door de ARP. 
Een interessant rapportje over de bestuursorganen in Nederland. Een aantal 

altematieve oplossingen voor de huidige organen en voor de financiering 
worden helder beschreven. 
De werkgroep van de ARP die dit rapport samenstelde stond onder voor
zitterschap van prof. mr. P. J. Verdam. 

De vrijheidsstraf, uitgegeven door de ARP. 
In dit rapportje van de ARP worden een aantal wensen ten aanzien van de 

vrijheidsstraf geformuleerd. Onder meer wordt gepleit voor versoepeling van 
de regels betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling, voor vergroting 
van de opvangmogelijkheden van de gedetineerde en voor een duidelijke 
regeling van de status van de rechter. 

Neder/ands Buitenlands beleid; aspecten en achtergronden; uitgegeven onder 
auspicien van het Nederlandsch Genootschap voor Intemationale Zaken. 

De abonnees op de 'Intemationale Spectator' kennen negentig procent van 
dit werk al, aangezien het eerder verscheen als speciaal nummer van de 
Intemationale Spectator (januari 1970). Thans is aan dit boeiend nummer 
een artikel toegevoegd van prof. dr. R. W. Russell over het Atlantisch bond
genootschap in de Nederlandse buitenlandse politiek. 

Openbare uitgaven, uitg. Kluwer. 
In het eerste nummer van de jaargang 1970 een interessant artikel van drs. 

V. Halberstadt over de negatieve inkomstenbelasting. Het betreft hier het 
tweede deel van een artikel, waarvan het eerste deel in 1969 verscheen in het-
zelfde tijdschrift. H. B. 
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Vijfentwintig jaar later 

Alweer vijftien jaar geleden 
kreeg ik bet verzoek van Bert Bakker 
bij te dragen met een gedicht 
aan bet speciale Maatstaf-bevrijdingsnummer. 
De termijn was niet zo erg lang 
en toen hij verstreken was 

had ik enkel een tweeregelig versje 
en ik dacht: nee, dat kan toch niet; 
als het nu nog een kwatrijn was geweest, 
maar je kunt toch niet aankomen met dertien woorden. 

En dus zond ik ze hem niet toe, 
maar ze bleven me wel bij: 
'Een volk dat zijn bevrijdingsfeest niet eert 
is waard opnieuw bezet te worden.' 
En nu zijn we vijftien jaar verder, 
vijftien jaar verder, maar niet 
vijftien jaar wijzer-rnisschien 

denk ikzelf daarom nu nog net zo; 
maar hoe kun je iemand die in '45 
nog geboren moest worden, vertellen 
wat dat was-en nog steeds is: bevrijding. 
J e kunt bet hem net zo min duidelijk maken 
als een jongen of meisje met een transistor 
wat het je deed in '27 
voor het eerst een radio te horen. 
'Bezet zijn' betekent voor nu al weer de meesten 

hetzelfde als 'geldgebrek' 
voor een Croesus of Rockefeller: 
een woord uit het woordenboek. 
En dat is maar gelukkig ook: 
laat ons hopen dat onze kindskinderen 
er nog veel minder van zullen snappen. 



En wij, die het wel meemaakten. 
zijn een langzaam uitstervend ras. 
leder jaar wordt ons aantal kleiner 
(zoiets als van de niet-autobezitters): 
men kan de vrede net zo min 
tegenhouden als de oorlog. 
Natuurlijk, het is heel mooi 
om straks, op 5 mei, weer de vlag uit te steken 
(ik ga er zelfs een gloednieuwe voor kopen, 
die ik verder misschien nooit meer nodig heb) 
maar het zou nog veel mooier zijn 
als de Grieken of de Spanjaarden, 
de Tsjechen of de Haïtianen 
de vlag uit konden steken: zolang dat niet gebeurt 
zijn ook wij nog een beetje bezet. 

C. Buddingh' 



J. TINBERGEN 

Van vraagtekens naar 
uitroeptekens 
Intemationaal bezien is het ontwikkelingsbeleid gedurende het jaar 1970 op 
een tweesprong: zal men, met name gedurende de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties dit najaar, een duidelijke stap voorwaarts doen ofzal het 
blijven bij de afbrokkeling die vooral door de houding van het grootste ont
wikkelde land, de Verenigde Staten, het totaalbeeld beheerst? 
De open bare mening is met het vraagstuk geconfronteerd door de vrijwel ge
lijktijdige verschijning van drie rapporten: dat van de Commission on Inter
national Development, ingesteld door de President van de Wereldbank (naar 
de voorzitter van deze commissie het Pearson Report genoemd); dat van Sir 
Robert Jackson, Commissioner van de zgn. capaciteitsstudie, ondernomen 
op verzoek van de Administrator van het Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties (UNDP) en dat van het Comite voor Ontwikkelingsplan
ning van de Verenigde Naties (waarvan schrijver dezes voorzitter is). Het 
Jackson Report behandelt vooral zaken van organisatorische aard binnen het 
stelsel van de Verenigde Naties en geeft middelen aan om een krachtiger en 
meer efficient optreden bij de technische hulp mogelijk te maken. De beide 
andere rapporten geven de visie van hun auteurs op de meest gewenste inhoud 
van de ontwikkelingspolitiek-nationaal en internationaal-van de naaste 
toekomst. 
Voor het jaar 1970 is het het beste dat vooral gewezen wordt op wat deze bei
de rapporten gemeen hebben en dat is genoeg om er een duidelijk argument 
uit te smeden waarmee kan worden getracht om de regering van de Verenigde 
Staten tot een meer positief stand punt te doen komen dan op het ogenblik bij 
de publieke opinie van dit land het geval is. Evenals dat het geval was bij het 
lanceren van het Marshall-plan moet men hopen dat de regering hier Ieiding 
geeft en niet de publieke opinie volgt. Deze laatste is diep onder de indruk van 
wat de oorlog in Vietnam voor het Amerikaanse volk betekent (en dat moet 
men niet onderschatten, ook al is men het oneens met de Amerikaanse poli
tiek) en van de binnenlandse moeilijkheden, vooral die met de negerbevol
king. Beide vraagstukken hebben raakvlakken met het vraagstuk van de ont
wikkelingslanden. In Vietnam voelt Amerika zich geconfronteerd met de be
vrijdingsmethoden van de communisten (wel wat anders dan die van Gandhi 
of Nehru). In het binnenland is Amerika een afspiegeling van de wereld als 
geheel, behalve dan dat de armoede een veel kleiner deel van de bevolking 
heeft getroffen dan in de wereld als geheel; en toch ondervindt men het al als 
erg moeilijk. Emoties hebben zich nu van de publieke opinie meester gemaakt, 
die geen goede basis vormen om een vraagstuk zo goed mogelijk op te lossen. 
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De regering zou moeten proberen het hoofd koel te houden en aan deze emo
ties niet geheel toe te geven. Dat zou tegen het verlichte eigen belang en het 
belang op Iangere termijn van het eigen volk zijn. 
In Europa Iiggen de zaken wei iets beter, evenals in bijv. Canada. Er is een 
aantal regeringen dat, op grond van wat uiteenlopende motieven, een tame
lij k positief stand punt wii innemen en in de Algemene Vergadering wil komen 
met verklaringen die een stroomversnelling van de ontwikkelingsinspanning 
zouden inhouden. Ook hier is overigens nog niet alles rozegeur en maneschijn. 
Het bereiken van de 1% van het bruto-nationaal-produkt is zelfs in het 
Zweedse partij- en vakbewegingsrapport over gelijkheid voorgesteld voor 
1974/75. Het zal mooi zijn wanneer Engeland een dergelijk doel aanvaardt; 
het staat zeker nog niet vast. 

Krachten beproeven op lange-termijnbeleid 

Tegen deze achtergrond gezien is Nederland vooruit. Nu verdient het onder
werp dater koplopers zijn, in het bijzonder wanneer het gaat om een land dat 
de internationale rechtsorde als doel ziet, getuige de verklaring van mr. 
Eschauzier bij zijn vertrek naar Geneve. Wij zijn tenslotte hetland van Hugo 
de Groot, van Van Vollenhoven en van Van Eijsinga. Maar er zijn grenzen 
aan wat men als voorbeeld kan presteren. 
Overigens zie ik er geen bezwaar tegen, doch eerder een voordeel, wanneer er 
binnen ons land ook weer koplopers zijn. De Minister kan hen uitspelen te
genover de tragen of degenen die 'het niet zien'. Helaas wordt er, zelfs hier, 
nog heel wat niet gezien; om maar niet te spreken van water niet gezien wordt 
in de grote Ianden, waar het 'nationale complex' altijd een veel grotere rol 
speelt dan in kleine Ianden. Onze koplopers zullen vooral goed doen hun 
krachten te beproeven op een beleid op nog langere termijn dan een regering 
pleegt uit te stippelen en ook nog langere termijn dan een decennium-tien 
jaar. Want de nadere analyse van het ontwikkelingsvraagstuk leert toch wei 
hoezeer we hier te maken hebben met processen die zich over meer dan tien 
jaar uitstrekken. Voor de ontwikkelde wereld pleegt men zich nu al te ver-

' diepen in wat er over twintig of dertig jaren kan gebeuren. Een der bekende 
uitingen daarvan is het boek van Kahn en Wiener: Hetjaar 2000. Wanneer 
men daarin opslaat wat er te vinden is over de verhouding tussen de ontwik
kelde en de ontwikkelingslanden krijgt men wel het gevoel dat dit de schrij
vers en hun bekwame medewerkers maar heel weinig interesseert. De fantasie 
die zij rijkelijk hebben aangewend wanneer het gaat om de technische wonde
ren te etaleren die ons deel zouden kunnen worden heeft hen in de steek gela
ten bij het beschouwen van dit vraagstuk. Misschien kunnen we hoop putten 
uit twee gedachtenexperimenten. Het ene is: wat zou men in 1948 hebben 
voorspeld over het nationale inkomen van Japan in 1970? Het andere is: wat 
zeiden ons de landbouwdeskundigen vijf jaar geleden over het wereldvoedsel
vraagstuk en wat zeggen zij ons (bij monde van het Indicatieve Wereldplan 
voor de Landbouw van de Landbouw- en Voedselorganisatie der V.N.) nu? 
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MR. M. VANDER STOEL 

De V.N. en de ontwikkelings
samenwerking 
Kort voor zijn dood vroeg de redactie van S & D aan Geert Ruygers een ar
tikel te schrijven over de V.N. en de ontwikkelingssamenwerking. Een logi
sche keus, want geen onderwerp lag hem nader aan het hart en weinigen 
wisten er zoveel van als hij. Maar Ruygers stierfnog voor hij zijn gedachten 
op papier had kunnen zetten. 
In november 1969 had Ruygers nog in de hem zo vertrouwde tweede com
missie van de V.N. het woord willen voeren in het debat over het zgn. Pear
son-rapport 'Partners in Development'. Toevallige omstandigheden verhin
derden dit. Maar zijn aantekeningen bleven bewaard. Zijn betoog was een 
hartstochtelijk pleidooi voor het geven van de nodige prioriteit aan de ont
wikkelingssamenwerking. Centraal stood voor hem dat de plannen voor de 
tweede ontwikkelingsdecade van de V.N. DD2, nu ook werkelijk zouden 
worden uitgevoerd, in harmonieuze samenwerking tussen gevende en ont
vangende Ianden. Hij bracht hulde aan Pearson: 'He belongs to those politi
cians which the present world needs so badly, always sensitive to the limits of the 
presently obtainable but never deviating from the goal of world community to 
which he has dedicated his work and his life.' 
Dezelfde woorden zou men kunnen gebruiken zo men Ruygers' politieke 
loopbaan zou will en typeren. Hij was realist en idealist beide. In de strij d voor 
wat op korte termijn realiseerbaar was vergat hij nimmer verderliggende doel
stellingen. En omgekeerd vervaagde zijn idealisme nooit tot wereldvreemde 
dagdromerij. Ook de V.N., waar hij zovele jaren Nederlands afgevaardigde 
was, bezag hij met dezelfde mengeling van idealisme en realisme. De V.N. 
was geen wereldregering, zo besefte hij. Maar terzelfder tijd had hij een open 
oogvoor de mogelijkheden die de huidige V.N., metal haar tekortkomingen, 
kon hebben als wereidparlement. En bovenal besefte hij wat de V.N. en haar 
gespecialiseerde organen konden betekenen in de sfeer van de ontwikkelings
samenwerking. Niet aileen in deze zin dat het V.N.-kader zich bij uitstek 
leent voor een dialoog tussen Noord en Zuid, arm en rijk, maar bovenal om
dat aan een dergelijke dialoog de grondslagen kunnen worden ontleend van 
een mondiale ontwikkelingsstrategie. 
In de laatste weken van zijn Ieven is Ruygers nog bezig geweest met de voor
bereiding van de rede die hij bij de begrotingsbehandeling van buitenlandse 
zaken had willen houden. Een belangrijke plaats in zijn betoog had hij de 
Internationale Ontwikkelings Associatie {IDA) toegedacht. Voorstander als 
hij was van multilaterale vormen van hulpverlening, was het Ruygers een 
doorn in het oog dat de bijdrage van de multilaterale organisaties aan de ka-
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pitaalstroom naar de ontwikkelingslanden zoveel geringer was dan die van 
de bilaterale hulp (in 1968 resp. nog geen 10 en ruim 90 %). Het Pearson-rap
port stelde nu voor om de IDA, die op het ogenblik op 400 miljoen dollar 
jaarlijks kan rekenen, vanaf 1972 jaarlijks 1 miljard dollar ter beschikking te 
stellen, en vanaf 1975 P12 miljard. Ruygers was een enthousiaste voorstander 
van dit plan, in de overtuiging dat het geven van meer armslag aan deze zich 
op zgn. soft loans specialiserende zusterinstelling van de Wereldbank een 
essentieel onderdeel vormde van de ontwikkelingsstrategie voor de jaren 
zeventig. 
De noodzaak om in de plannen voor de tweede ontwikkelingsdecade de so
ciale doelstellingen zo duidelijk en concreet mogelijk geformuleerd te krijgen 
had de speciale aandacht van Ruygers in de laatste maanden van zijn Ieven. 
Ook daarvan getuigen zijn aantekeningen: 
'It may now appear as if progress in the economic sciences and growth of the 
welfare state has made it possible to control in principle the phenomenon of 
unemployment. This is not the case in developing countries. One of the great 
merits of fLO has been to have pointed out the problem of unemployment and 
underemployment in developing countries, a problem far deeper and far greater 
than the one confronting Western countries in the 1930's. Every year in the 
developing countries millions of children are born who will never have the 
opportunity to perform useful work and earn a living. From a human point of 
view I consider the inclusion in the Second Development Decade of effective 
measures against this situation as the mightiest defiance of all.' 

Centrale doelstelling 

Enkele weken geleden heeft de speciale voorbereidingscommissie van de V.N. 
een ontwerp voor een internationale ontwikkelingsstrategie voor de tweede 
ontwikkelingsdecade van de V.N. gepubliceerd. Als centrale doelstelling 
komt daaruit naar voren een groei van het bruto-nationaal-produkt per hoofd 
van de bevolking in de ontwikkelingsgebieden van 3,5% per jaar (tegen 2,1% 

• per jaar in de jaren '60-'67), met een mogelijke stijging gedurende de tweede 
helft van de decade 'in order at least to make a modest beginning towards 
narrowing the gap in living standards between developed and developing 
countries'. 
Hoe ontstellend groot die kloof is, springt naar voren als men leest dat het 
bruto-nationaal-produkt per hoofd van de bevolking in de rijke Ianden in 
1965 gemiddeld 1725 dollar was, en in de ontwikkelingslanden 157 dollar 
(w.o. Afrika met 120 dollar en Z.- en Z.O.-Azie met 96 dollar). Het welvaarts
verschil moet in de jaren zestig nog groter geworden zijn. Zo was de jaarlijkse 
toeneming van het inkomen per hoofd van de bevolking in de jaren '60-'65 
gemiddeld 59 dollar in de rijke Ianden, en slechts 3 in de arme Ianden. 
Tegen deze achtergrond gezien, kan de centrale doelstelling van DD2 be
paald niet als te ambitieus worden beschouwd. Maar anderzijds staat het 
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geenszins vast dat zij ook zal kunnen worden gerealiseerd. Als een van de 
voorwaarden daarvoor wordt genoemd toeneming van export van ontwikke
lingslanden met ruim 7% jaarlijks. Kan men, met de schamele resultaten van 
de UNCTAD-conferentie in New Dehli in gedachten, ervan uitgaan dat dit 
resultaat zal worden bereikt? Van beslissend belang is uiteraard ook de ont
wikkeling van de conjuncturele situatie in West-Europa en Noord-Amerika. 
Zelfs een bescheiden recessie in de rijke Ianden leidt onmiddellijk tot een 
aanzienlijke teruggang van de exportmogelijkheden van ontwikkelings
landen. 

Daling Amerikaanse hulp 

Ben andere belangrijke factor is het tempo van de bevolkingsgroei. Algemeen 
wordt aanvaard dat de voortzetting van de huidige bevolkingsgroei in de ont
wikkelingslanden gedurende de jaren zeventig en tachtig rampzalig zou zijn 
voor een succesvolle ontwikkelingsstrategie. De voorbereidingscommissie 
van DD2 gaat nu uit van een gemiddelde bevolkingsgroei in de ontwikke
lingslanden gedurende het komende decennium van 2,5 %-iets lager dan de 
demografische voorspellingen terzake. Men kan aileen maar hopen dat deze 
verwachtingen niet te optimistisch zullen blijken te zijn. 

Van kardinaal belang is tenslotte de bereidheid van de rijke Ianden geduren
de de jaren zeventig te voldoen aan de in het kader van DD2 gestelde hulp
verleningsnormen ( opvoering van de kapitaalstroom naar de ontwikkelings
landen tot minimaal 1 % van het nationale inkomen, waarvan 75% uit pu
blieke middelen). Voor Nederland, dat zich heeft vastgelegd op 1% ontwik
kelingshulp uit publieke middelen in 1971, is dit geen punt. Maar hoe staat 
het met de grate donorlanden? De doelstellingen van DD2 kunnen aileen 
worden gerealiseerd wanneer Ianden zoals Japan, de Bondsrepubliek, Groot
Brittannie, Frankrijk en bovenal de V.S. bereid zijn hun aandeel te leveren. 
In 1968 besteedden de V.S., Groot-Brittannie en Frankrijk-die tezamen on
geveer driekwart van de totale hulp van de zgn. DAC-landen voor hun reke
ning nemen-tezamen een nagenoeg gelijk bedrag aan ontwikkelingsdoel
einden als in 1963, en dat ondanks de stijging van de nationale inkomens in 
die Ianden gedurende deze jaren. Dat de grate donorlanden, als geheel be
zien, tot de vereiste uitbreiding van de hulp zullen komen, lijkt zeer de vraag. 
Vooral de ontwikkeling in de V.S. geeft reden tot zorg. De drang om buiten
landse commitments te beperken en prioriteit te geven aan urgente problemen 
van bet eigen land, die zich in Amerika zo duidelijk manifesteert, laat ook de 
ontwikkelingshulp niet onaangetast. 1970 geeft reeds een daling van de Ame
rikaanse uitgaven voor ontwikkelingshulp te zien. 

Wordt het niet hoog tijd dat de actiegroepen in de diverse Ianden, die de doel
stellingen van DD2 welgezind zijn, de handen ineenslaan? Op kritieke mo-

Socialisme en Democratie 5 (1970) mei 207 



menten in het proces van Europese integratie heeft het comite-Monnet me
nigmaal een rol gespeeld, waarvan het effect-indirect misschien nog meer 
dan direct-aanzienlijk was. Zou een aantal prominente voorvechters van 
DD2 in Europa en Noord-Amerika-mannen van het formaat van Tinber
gen en Pearson-niet een initiatief kunnen nemen tot de vorming Vll.n een 
internationale pressure group naar analogie van het comite-Monnet op het 
gebied van de ontwikkelingssamenwerking? En om de hand in de eigen-so
cialistische-boezem te steken: wordt het niet hoog tijd dat de in het kader 
van de Socialistische Internationale samenwerkende partijen worden bewo
gen de verwezenlijking van de doelstellingen van DD2 tot een centraal punt 
van hun acties te maken? De PvdA is in de Internationale menigmaal als 
gangmaakster op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking opgetreden; 
zij zou dit~weer moeten doen. 
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PROF. DR. H. LINNEMAN 

Kritische analyse huidige 
ontwikkelingsbeleid 
Graag wil ik voldoen aan het verzoek van de redactie om over het in de titel 
genoemde onderwerp een kleine bijdrage tot dit ontwikkelingsnummer van 
S & D te leveren. Enkele opmerkingen vooraf lijken noodzakelijk. Allereerst 
moet gezegd worden dat het woord analyse wel wat pretentieus klinkt met 
betrekking tot de inhoud van deze weinige pagina's. Het evaluatie-rapport 
van prof. Janssen c.s. bevat een analyse; dit artikel is slechts een bon dig com
mentaar. Ten tweede wil ik nu reeds opmerken, dat een analyse van het hui
dige beleid mij tot conclusies geleid heeft die vrijwel aile ook worden genoemd 
in enkele nota's die in de afgelopen maanden aan de Staten-Generaal zijn ge
zonden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de verklaringen van de NOVIB, 
van de werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van 
Kerken, en van de werkgroep X- Y. 
Naar mijn mening vereist een kritische analyse van het beleid, dat men aan
geeft wat de juiste en wat de onjuiste as pecten of elementen in dat beleid zijn. 
Ik wil beginnen met het noemen van een vijftal positieve aspecten van het 
huidige beleid ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking. 
Ten eerste Ievert Nederland m.i. een goede bijdrage in het internationale over
leg over de ontwikkelingsstrategie, en poogt de regering de houding van an
dere donorlanden in positieve zin te beinvloeden. 
In de tweede plaats heeft de regering zich op ondubbelzinnige wijze uitge
sproken over de omvang van de Nederlandse overheidsbijdrage die op een 
met name genoemd tijdstip moet worden bereikt: 1 procent van het nationale 
inkomen, te bereiken in 1971. Ik vind een hulpverleningsstroom van 1 pro
cent van ons ink omen bepaald te laag, maar ik waardeer de duidelijkheid van 
de regeringsuitspraak (zowel in vergelijking tot eerdere kabinetten als tot uit
spraken van regeringen in andere donorlanden). 
In de derde plaats moet het streven naar meerjarige programmering worden 
genoemd. Het gaat hierbij niet slechts om het uitstippelen van de toekomstige 
groei van de overheidsbijdrage en haar componenten, maar vooral ook om in 
overleg met de ontvangende Ianden de Nederlandse bijdrage tot de ontwikke
lingsinspanning naar aard en omvang voor meerdere jaren vast te leggen. 
Ten vierde meen ik dat de regering terecht (en in onderscheid tot die van vele 
andere donorlanden) de financiele hulp primair als betalingsbalanshulp ziet 
en hanteert, en niet als projecthulp; in het laatste geval verliest immers het 
ontvangende land maar al te vaak de mogelijkheid van een optimale benut
ting van de buitenlandse hulp. 
Ten vijfde en laatste wil ik wijzen op het voorlichtingsbeleid binnen Neder-
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land, dat weliswaar nog niet indrukwekkend is maar toch een stap vooruit 
betekent in vergelijking tot het verleden. 

Fundamentele kritiek 

Na deze goede elementen van het Nederlandse beleid aangaande de ont
wikkelingssamenwerking gesignaleerd te hebben, moeten we ons nu afvragen 
op welke punten het beleid verbeterd kan worden. Het zal blijken dat in 
meerdere opzichten toch fundamentele kritiek op het beleid moet worden ge
leverd. Dit treedt het meest op de voorgrond bij de constatering dat een ge
integreerd beleid van ontwikkelingssamenwerking-waarbij in beginsel aile 
ministeries betrokken zijn-nog te enen male ontbreekt. Voordat ik hieraan 
toekom, wil ik evenwel eerst nader ingaan op de kwantiteit en de kwaliteit 
van de hulpinspanning zoals vermeld op de jaarlijkse extracomptabele staat 
die men de begroting-Udink zou kunnen noemen. 

Hierboven werd reeds opgemerkt, dat het beoogde niveau van 1 procent 
hulpverlening in 1971 mijns inziens niet in overeenstemming is met de emst 
en de urgentie van het mondiale ontwikkelingsvraagstuk. Zolang het econo
mische groeitempo in de derde wereld nog zo laag is als thans, zolang werk
loosheid en ondervoeding voor zeer velen nog een directe bedreiging voor het 
Ieven zelf betekenen, zolang voor miljoenen mensen de materiele mogelijk
heden ontbreken om kennis te verwerven en capaciteiten te ontwikkelen
zolang zal het nodig zijn om de bevrediging van allerlei marginate 'behoeften' 
van ooze welvaartsstaat af te remmen door een grotere inkomensoverdracht 
van rijk aan arm dan thans plaatsvindt. Het is al meerdere malen aangetoond, 
dat ooze hulpverlening in de loop der tijd twee-, drie, of viermaal zo groot 
als thans zou kunnen worden zonder ons eigen welvaartsniveau aan te tasten 
of zelfs de groei daarvan drastisch te verminderen. 
Men hoort wei de tegenwerping, dat de zgn. UNCTAD-norm de welvarende 
Ianden slechts zou verplichten om in 1972 het niveau van 1 procent van het 
nationale inkomen als publieke hulpverlening te bereiken (in feite 0,75 pro
cent van het bruto nationale produkt tegen marktprijzen, wat vrijwel op het
zelfde neerkomt). Een ieder die de gang van zaken op en om de tweede 
UNCTAD-vergadering heeft gevolgd weet echter, dat de ontwikk:elings
landen wei gedwongen waren om een dermate bescheiden streefcijfer te noe
men wilde er nog enige kans op aanvaarding door een meerderheid van donor
landen bestaan. Het bleek nog te hoog gemikt ... Studies van het UNCTAD
secretariaat hebben onlangs opnieuw Iaten zien, dat het betalingsbalanstekort 
van de gezamenlijke ontwikkelingslanden in de jaren zeventig zo aanzienlijk 
zal toenemen dat meer dan 1 procent van het nationale inkomen van de 
OECD-landen vereist zal zijn om dit tekort te dekken. Dit valutatekort werd 
bovendien berekend bij een gemiddeld groeitempo van de ontwikkelings
landen van 6,1 procent per jaar, wat ook al niet aan de hoge kant is. 
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Doelstelling en besteding onvoldoende 

Het huidige niveau van de begroting-Udink is dus naar mijn mening te laag, 
en de doelstelling van 1 procent in 1971 onvoldoende. Maar bovendien moet 
worden opgemerkt dat de voor de ontwikkelingssamenwerking bestemde 
fondsen nog in geen enkel dienstjaar volledig besteed zijn geworden. Over 
1968 en 1969 bedroeg de onderbesteding ongeveer f 100 min per jaar. Aan 
het einde van 1969 was in totaal een bedrag van f743 min aan gevoteerde 
ontwikkelingsbijdragen onbesteed gebleven-afgezien van de onderbesteding 
van die posten waarop art. 24 van de Comptabiliteitswet niet van toepassing 
is, zodat deze gelden niet op volgende jaren kunnen worden overgeboekt. De 
begroting voor ontwikkelingssamenwerking geeft dus jaar in jaar uit een te 
gunstig beeld van de Nederlandse hulpinspanning. Dit wordt nog versterkt 
door het feit, dat de begroting slechts de voorgenomen uitgaven vermeldt; de 
terugontvangsten uit hoofde van rente en aflossing op eerder verstrekte le
ningen aan ontwikkelingslanden zouden als aftrekpost ook onder het plafond 
moeten worden gebracht. 

Naast de kwantiteit vraagt de kwaliteit van de hulpverlening ooze aandacht. 
Br worden op de 'begroting' voor ontwikkelingssamenwerking ongelijkwaar
dige grootheden bij elkaar opgeteld, en het gevaar is niet denkbeeldig dat 
juist de 'minder-waardige' posten-vanuit ontwikkelingsoogpunt-snel in 
omvangtoenemen. Dekwaliteitsnorm van de Development Assistance Com
mittee van de OBCD laat nog heel wat vrijheid van handelen; de regering is 
er overigens nog niet zeker van dat het hulpprogramma van 1970 aan de 
DAC-normen za1 voldoen. De criteria van de Nederlandse regering ten aan
zien van wat wei en wat niet onder ontwikkelingssamenwerking valt zijn
voor zover mij bekend-nooit expliciet geformuleerd. Op de begroting-U dink 
voor 1970 komen dan ook diverse posten voor, waaraan het karaktervan ont
wikkelingshulp moeilijk toe te kennen is. Ben motie van de heer Franssen, die 
ondersteund werd door vertegenwoordigers van vier politieke partijen, tracht
te bij de de batten in de Tweede Kamer de regering tot grotere klaarheid hier
omtrent te dwingen; de motie werd helaas verworpen. 
De beschikbare ruimte laat mij niet toe, het punt van de kwaliteitszorg uit
voerig te behandelen. Ik wil slechts enkele voorbeelden noemen van posten 
waarvan de waarde als publieke ontwikkelingshulp in twijfel moet worden 
getrokken: leningen verstrekt tegen normale, commerciele marktcondities 
(Suriname en de Ned. Antillen), leningen waarvoor de fondsen worden ver
kregen door een lening op de kapitaalmarkt te plaatsen (FMO), integrate 
financiering uit ontwikkelingsfondsen van onderwijs- en researchinstellingen 
die slechts gedeeltelijk werkzaam zijn ten behoeve van de ontwikkelings
samenwerking (KIT, ISS, e.d.), hulp in natura, in de vorm van onverkoop
bare landbouwoverschotten (zuivelhulp). Ben belangrijk kwaliteitsaspect is 
voorts, dat een groot deel van de bilaterale hulp in Nederland aan bepaalde 
categorieen goederen besteed moet worden, waardoor van deze fondsen niet 
een optimaal gebruik kan worden gemaakt door het ontvangende land. 
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Halve minister: onvolledig beleid 

Het meest onbevredigend is evenwel het ontbreken van een gei:ntegreerd be
leid voor de ontwikkelingssamenwerking. Het mag waar zijn dat minister 
Udink een coordinerende taak heeft ten aanzien van het gehele Nederlandse 
samenwerkingsbeleid, maar 6f zijn competentie is in feite veel beperkter 
(sprak 's ministers eigen partij destijds niet van een halve ministerspost?), 6f 
de minister gevoelt zelf niet veel behoefte om tot werkelijke cootdinatie-laat 
staan integratie-van het ontwikkelingsbeleid te komen. Voor deze laatste 
mogelijkheid zou pleiten, dat minister Udink zich onlangs in de Tweede 
Kamer verzette tegen de gedachte dat hij zich ook nog met het beleid betref
fende de gastarbeiders (vaak afkomstig uit ontwikkelingslanden) zou moeten 
bezig houden. De vraag komt bij mij op: meent hij dit ook ten aanzien van 
het EEG-landbouwbeleid? Ten aanzien van het industriele herstructure!ings
beleid in Nederland? Ten aanzien van de scheepvaartpolitiek? 
Ik heb aile reden om aan te nemen dat de minister bekend is met de stand 
van het denken over de toekomstige internationale ontwikkelingsstrategie, en 
dat hij weet dat de meest essentiele bijdrage tot de economische ontwikke
lingssamenwerking juist geleverd zal moeten worden door een verandering 
van de internationale arbeidsverdeling en van de structuur van de inter
nationale handel. Ik neem ook aan dat de minister in kabinetsvergaderingen 
deze kennis niet voor zich houdt. Wordt daar niet naar hem geluisterd, of zijn 
er bij de kabinetsformatie zodanige afspraken gemaakt dat minister Udink 
op andere terreinen dan de financiele en de technische hulpverlening eenvou
dig buiten spel staat? Hoe dan ook, de bredere implicaties van de ontwikke
lingssamenwerking met de derde wereld komen in het Nederlandse sociaal
economische beleid niet tot hun recht. 

Eisen 

Samenvattend zou ik de volgende desiderata voor het ontwikkelingsbeleid 
van een nieuw kabinet willen formuleren. Ik houd me daarbij aan de volg
orde waarin in dit artikel de onderwerpen aan de orde zijn gesteld. 
l.Handhaving van de positieve aspecten van het huidige beleid, zoals die 

hierboven aan het begin zijn omschreven. 
2.0pvoering van het plafond van de financiele en technische hulpverlening 

tot 2 procent van het nationale inkomen binnen een regeringsperiode. 
3.Vergroting van de flexibiliteit binnen de 'ontwikkelingsbegroting' zodat de 

onderbesteding van de middelen zo klein mogelijk wordt. 
4.Een scherpere en meer reele definiering van wat onder dit plafond mag 

worden gebracht. 
5.Een zo ver mogelijk gaande afschaffing van de binding van de financiele 

hulp. 
6.Een overheveling van de hulpverlening aan Suriname en de Ned. Antillen 
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en van alle UNCTAD-zaken naar de minister voor ontwikkelingssamen
werking. 

7 .Een competentie-regeling die impliceert dat de minister voor ontwikkelings
samenwerking betrokken moet worden bij aile wetsontwerpen en maatrege
len waarvan vaststaat dat zij mede van invloed zijn op de sociaal-economi
sche ontwikkeling van de Ianden van de derde wereld (kenners van het 
staatsrecht mogen een betere formulering construeren). 

8.Een positief beleid, met waar mogelijk internationale initiatieven, ten aan
zien van een herstructurering van de Nederlandse en andere hoogontwik
kelde economieen ten behoeve van de export- en groeimogelijkheden van de 
ontwikkelingslanden. 
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A. VANDER HEK 

De Partij van de Arbeid en de 
ontwikkelingssamenwerking 
Het moet maar direct gezegd worden, dat de Partij van de Arbeid geen oor
spronkelijke, laat staan een democratisch-socialistische visie op de ontwik
kelingssamenwerking heeft. Dat lijkt mij overigens niet zo erg. Een politieke 
partij in Nederland is nauwelijks in staat wereldpolitieke problemen te 
creeren. Zij wordt ermee geconfronteerd als ze reeds bestaan en het is dan 
zeer de vraag of het eigen ideologische uitgangspunt voldoende is om een 
oorspronkelijke visie op deze problemen te ontwikkelen. Maar zelfs al mocht 
dat zo zijn, dan is de waa1de van een dergelijke visie uitermate twijfelachtig, 
omdat zijn draagster zelden bij machte is om hem om te zetten in een vol
strekt eigen beleid. Misschien is het tegendeel waar bij binnenlandse politieke 
problemen, bij wereldpolitieke problemen lijkt rnij de bovenstaande bewering 
zonder meer juist. Kleine partijen in kleine Ianden hebben beperkte hande
lingsvrijheid en moeten een uiterst subtiel beleid voeren om op indirecte wijze 
invloed op het wereldgebeuren uit te oefenen. Van g10ter belang lijkt het rnij 
daarom na te gaan of de Partij van de Arbeid de problematiek van de zgn. 
Derde Wereld tijdig heeft onderkend en in hoeverre dat voor haar stelling
name en politieke beleid gevolgen heeft gehad. 
We kunnen dan drie perioden onderscheiden: 
l.De koude oorlog (1946-1955). 
2.De opkomst van de neutralistische staten (1955-1961). 
3.Het eerste ontwikkelingsdecennium van de V.N. (1961-tot heden). 
Het spreekt vanzelf dat de jaartallen enigszins arbitrair gekozen zijn. 

De koude-oorlogperiode (1946-1955) 

Tot ver in de jaren '50 von den zij die in de partij het woord en de pen voerden 
over de buitenlandse politiek, voor hun beschouwingen aanknopingspunten 
bij hen die de hulp aan ontwikkelingslanden zagen als een bijdrage aan de 
politiek van zelfhandhaving, die het Westen moest voeren tegen het opdrin
gende communisme. 
De Partij van de Arbeid was sterk onde1 de indruk van de gebem tenissen in 
Korea, China en Indo-China, het oplaaien van de koude oorlog in Centraal 
Europa met z'n gevolgen voor Italie en Frankrijk waar de communistische 
partijen een kans hadden op het verwerven van de politieke macht. Ruygers 
maakte op het partijcongres van 1951 de ontwikkelingslanden nog volstrekt 
ondergeschikt aan de Oost-West tegenstelling. 
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'Het communismeheeftaltijdgeparasiteerd opdesocialeachterlijkheid' ( ... ). 
'Op korte termijn dient het militaire evenwicht hersteld te worden door de her
bewapening van het Westen. Op lange termijn zal het Westen echter zijn pro
blemen op een dusdanige wijze moeten oplossen dat het onaantastbaar wordt 
voor de communistische dictatuur, omdat de democratie bewezen he eft superieur 
te zijn aan de dictatuur ( ... )' 
'Wanneer men dit alles aanvaardt, betekent dit onontkoombaar, dat men ook 
op internationaal terrein tot een sociale en economische planpolitiek zal moe ten 
komen, die gericht is op werkgelegenheid, bestaanszekerheid en een verhoging 
van de levensstandaard, in de eerste plaats van hen die op het ogenblik nog Ieven 
onder de uitbuiting van een kapitalistisch of koloniaa/ systeem.' 
En vier jaar later was bet allemaal niet vee! anders. Op bet congres van 1955 
sprak Ruygers: 
'En toch, de vraag waar over 20, 30 jaar de onderontwikkelde Ianden zullen 
staan, aan de kant van het communisme of aan de kant van de democratie, deze 
vraag is beslissend voor de toekomst van de vrijheid in de were/d.' 
Gelijktijdig stelde hij echter vast dat de onderontwikkelde Ianden te arm zijn 
om onze vrijheidsideeen te kunnen beleven. 
'Ze zullen daarom de kant kiezen van de guile gever. Wij zullen hen moeten 
he/pen om der wil/e van het socialisme, maar ook om der wille van de vrijheid 
in de were/d.' 
Deze stellingname kan maar twee dingen betekenen: 
l.Met hulp bestrijdt men de armoede. Hij zal daarom door socialisten gege
ven moe ten worden. 
2.0ok materiele welstand houdt de communisten buiten de deur. Hulp is der
halve noodzakelijk voor bet voortbestaan van bet vrije Westen. 
In de eerste plaats moet men zicb dan wei afvragen boeveel hulp er nodig is 
om der wille van bet socialisme en om der wille van de vrije wereld. 
De Partij van de Arbeid demonstreerde een onverantwoordelijk optimisme: 
'Wij verlangen dat Nederland voor dit doe! honderd miljoen gulden per jaar ter 
beschikking stelt. Dat is niet 1% van ons nationaal inkomen, het is nog niet een 
een half procent, maar ... '. 
Zelden zijn zulke ambitieuze wereldomvattende plannen zo slecht van finan
ciele middelen voorzien. 

In de tweede plaats lijkt me de vraag zinvol hoe de bulpverlening dan wei ge
organiseerd moet worden. De Partij van de Arbeid vond dat dit door middel 
van de V.N. diende te gebeuren, daar anders bet gevaar van economisch kolo
nialisme niet afwezig was. Dit standpunt getuigde eveneens van groot opti
misme. Vrijwel geheel Mrika was nog staatkundig gekoloniseerd. Aan La
tijns-Amerika dacht men in die dagen meestal niet. In Azie verrees bet ene 
Westerse militaire bondgenootscbap na bet andere. De Verenigde Staten 
waren verreweg de grootste bulpverleners in die tijd en dacbten er niet aan 
om hun hulp volledig te multilatiraliseren in V.N.-verband. Juist omdat de 
vrije wereld met z'n instituties, normen, gewoonten en gebruiken hen nood-
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zaakten, 'positions of strength' te stichten en te behouden om de communis
tische invloed in te dammen. 

De Amerikanen hadden hun Truman-doctrine van economische en militaire 
bijstand in Griekenland met succes toegepast. Daaraan was de Marshallhulp 
voorafgegaan. Deze ervaringen bepaalden hun Aziatische politiek. De steun 
van West-Europa en Latijns-Amerika was daarbij verzekerd. In dit opzicht 
gold de verdeling van Korea en Indo-China als een overtuigend bewijs v66r 
de containment-politiek, die het Westen moest voeren om de communis
tische agressieve bedoelingen geen kans te geven. 
De ontwikkelingslanden bestonden nauwelijks als een groep. Juist in 1955 
werd de Conferentie van Bandung gehouden en poogden vervolgens Nehru, 
Nasser, Soekarno en Tito de nieuwe staten van Azie en Afrika te organiseren 
in een blok van zogenaamde niet gebonden Ianden. 
Het was de Partij van de Arbeid dan ook niet zo kwalijk te nemen dat zij niet 
zag welke plaats de ontwikkelingshulp had in het geheel van de buitenlandse 
politiek. Misschien is het haar ook niet te verwijten, dat zij bij de begrotings
behandeling in die jaren, de hulp via de V.N. in financiele termen gesproken 
zo'n geringe prioriteit wist te geven. 

De opkomst van de neutralistische staten (1955-1961) 

De Partij van de Arbeid volgde echter de internationale ontwikkeling wel. 
Zij begon duidelijk de betekenis van de neutralistische staten in de internatio
nale verhoudingen te onderkennen. Ze realiseerde zich hoe voortreffelijk hun 
rol verbonden kon worden met 6nze hulp via de Verenigde Naties, daar deze 
internationale organisatie wei een toernooiveld van de machtsblokken bleef, 
maar tevens de plaats was waar de neutralistische ontwikkelingslanden de 
meeste kans hadden om niet alleen van zich te Iaten horen, maar vooral om 
hun belangen te behartigen. 

De rede die prof. dr. C. L. Patijn hield op het partijcongres van 1957 markeer
de een nieuwe fase, die het denken over de ontwikkelingslanden in de partij 
had bereikt. De Noord-Zuid tegenstelling wordt naast de Oost-West tegen
stelling nadrukkelijk als een overheersend verschijnsel in de internationale 
politiek onderkend. Hun onderlinge samenhang eveneens, zodat een poging 
om beide in een nieuwe beleidsfilosofie te passen niet kon uitblijven: 
'Tegen de gedachtengang van hulpverlening aan onderontwikkelde gebieden via 
de Verenigde Naties wordt bezwaar gemaakt van de zijde van hen, die zich zulk 
een hulp wei als instrument van westerse politiek tegen de Sowjet-Unie kunnen 
denken, maar niet bereid zouden zijn Ianden te he/pen, die politiek neutra/istisch 
zijn of zelfs anti-westers zouden optreden ( onderstreping van mij, A. v. d. Hek). 
Daarmee zou echter het vraagstuk van de ontwikkeling van onderontwikkelde 
Ianden ondergeschikt worden gemaakt aan de grote controverse tussen de 

216 Socialisme en Democratie 5 (1970) mei 



Sowjet-Unie en de vrije were/d. Nu is ongetwijfeld een van de redenen waarom 
wij de onderontwikkelde Ianden moeten he/pen dat wij moeten voorkomen dat 
deze Ianden in ontbinding raken en door het communisme zullen worden aange
tast. Dat za/ men echter aileen bereiken wanneer men hulp geeft zonder politieke 
voorwaarden. Want als men zulke voorwaarden stelt word! de hulp niet aanvaard. 
De enige hulp die effect zal sorteren en die deze Ianden eventueel sterk genoeg 
kan maken om aan het communisme weer stand te bieden, is de hulp die op niets 
anders is gericht dan op verhoging van de levensstandaard. Wij moeten niet 
willen discrimineren tussen bondgenoten en neutralisten, want dan kan men er 
beter niet aan beginnen. Het gaat erom 66k de wantrouwige, neutralistische 
Aziatische en Afrikaanse volken op de weg naar grotere stabiliteit te brengen. 
Als we dat doen en dan bij voorkeur binnen de Verenigde Naties, zal blijken dat 
wij meer voor de vrede en onze eigen relaties met deze Ianden doen dan door hen 
met economische druk aan ons te willen verbinden. Want vertrouwen is niet te 
koop en op vertrouwen komt het aan.' 

Eigenaardige diagnose 

Patijn was geen roepende in de woestijn van het onverbiddelijke en onver
beterlijke anti-communisme. In de tweede helft van de ja1en '50 werd geleide
lijk aan de houding van het Westen t.a.v. de ontwikkelingslanden opnieuw 
vastgesteld. De politieke hulp die vooral door de Verenigde Staten werd gege
ven leverde weinig succes op. Het meest bekende debacle was de intrekking 
van de financiele hulp aan Egypte om zijn Assuandam te bouwen. Het was als 
sanctie bedoeld tegen deal te pro-Russische, noem het neutralistische, hou
ding van de nieuwe Egyptische machthebbers na de val van koning Faroek. 
De gevolgen waren grandioos: Rusland vulde het vacuum op. Het verschafte 
geld en experts. Het Suezkanaal werd genaast en de Frans-Britse interventie 
liep op een mislukking uit. De Amerikaanse hulp aan de Westerse bondge
noot Pakistan weerhield dit land niet een meer neutralistische koers te vol
gen, terwijl men India niet in de kou kon Iaten staan, omdat het neutralistisch 
was, want Communistisch China was toch maar dreigend nabij. Allerwege 
gingen stemmen op om de hulp aan arme Ianden steeds meer te gaan zien als 
een indirect middel om de Russische invloed in de Derde Wereld beperkt te 
houden. 
Het recept was simpel: geef de nieuwe staten geen aanleiding om tot Rusland 
toenadering te zoeken door een genereus hulpverleningsbeleid te voeren, ge
richt op hun sociaal-economische ontwikkeling. De doeltreffendheid van een 
dergelijke benadering werd gezien in het feit dat de sociaal-economische ban
den met het Westen er eerder door versterkt dan verzwakt zouden worden en 
bovendien in het feit dat naar omvang van de hulp, de Sowjet-Unie geen alter
natieve donor voor de meeste nieuwe staten kon zijn. 

Het belangvan het Westen was duidelijk; de diagnose was echter eigenaardig. 
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Door de materiele armoede te bestrijden, voorkom je misschien politieke 
instabiliteit. Door de kans op politieke instabiliteit te verkleinen voorkom je 
communistische penetratie en daarmee is een Westers belang gediend. Boven
dien verminder je door het communisme buiten de deur der armen te houden 
de oorlogskansen. Instabiliteit gepaard gaande met communistische bemoeie
nissen leidt ras tot een situatie, waarin het vrije Westen niet passief kan blij
ven. 
Deze filosofie is wat z'n uitgangspunten betreft nogal problematisch. Dat ar
moede tot instabiliteit en dit op zich weer tot vergrote communistische in
vloed zou moeten leiden en daarmee tot grotere internationale spanningen is 
slechts een houdbare hypothese, als de oorzaak van de armoede gezocht moet 
worden in de politieke en sociaal-economische orde, die in de ontwikkelings
landen aanwezig is, en die nadrukkelijk gei"dentificeerd wordt met het Westen, 
waarvan het communisme de natuurlijke vijand heet te zijn. Zo opgevat be
tekende de rede van Patijn meer dan een verheugende aanpassing in gewijzig
de omstandigheden. Hij verbond de visie van de Partij van de Arbeid na
drukkelijk met die van het Westen en dit was eigenlijk een testimonium 
paupertatis. Het Westen erkende immers impliciet dat de armoede in de we
reid alles te maken had met de sociaal-economische orde die het de wereld 
had gegeven, met uitzondering van de communistisch geregeerde Ianden. 
De vraag die dan blijft is: Zal de westerse hulp de sociaal-economische orde 
zo aantasten, dat het communisme werkelijk geen alternatief meer vormt? 
Patijn beantwoordde hem niet. Ook hij had geluk: het communisme bleek 
geen alternatief voor de meeste nationalistische !eiders in de nieuwe staten. 
lets anders is dat sommigen van hen de communi~>ten best als bondgenoten 
konden aanvaarden, als countervailing power zogezegd. Dit lijkt mij een 
van de wezenlijke trekken van het nieuwe neutralisme. Een andere is dat het 
z'n sociaal-economische belangenbehartiging tegenover het Oosten, maar 
uiteraard in sterkere mate tegenover het Westen ging organiseren. 

Het eerste ontwikkelingsdecennium van de V .N. 

Na Bandung volgden de conferenties van Belgrado (1961) en Cairo (1962). 
De nieuwe neutralisten breidden hun gezelschap geleidelijk uit met alle Ian
den van Afrika, Latijns Amerika en Zuidelijk Azie. Daarmee verloren ze veel 
aan politieke kracht, maar ze konden zich sterk maken in bet economische 
vlak. Ret resultaat heette: de United Nations Conference on Trade and 
Development, die in 1964 te Gem!ve bijeenkwam. 
Ze hoopten er hun sociaal-economische problematiek op fundamentele wijze 
aan de orde gesteld te krijgen. De Westerse Ianden begrepen dit goed en wa
ren aanvankelijk tegen de Conferentie. Daarna waren ze er dan wel voor dat 
hij gehouden werd, maar ze waren er op uit dat hij in niets anders kon eindi
gen dan in een subsidiair orgaan van de Algemene Vergadering van de V.N., 
zodat ze naar believen ziende blind en horende do of konden blijven voor de 
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noden van de ontwikkelingslanden. Het initiatief in de wereld moest bewust 
of onbewust op aile terreinen in de han den der machtigen blijven. 
En de Partij van de Arbeid? 
Natuurlijk hebben we onze voortrekkers. Tin bergen is zo'n man; hij had ook 
een werkzaam aandeel in de voorbereiding van de eerste UNCTAD. Maar 
hoe reageerde de Partij? 
Aan Geert Ruygers komt de eer toe, dat hij de juiste richting aangaf. Op het 
congres van 1961 stelde hij vier dingen centraal: 
l.De Noord-Zuid tegenstelling is were1dprobleem nummer een. Tot het 

Zuiden behoort nadrukkelijk Latijns-Amerika. 
2.Het probleem moet gedefinieerd worden als een sociaal-econornisch struc

tureel vraagstuk. 
3.Het verzet tegen koloniale restanten verdient steun, ook als dit ten koste 

gaat van de Nederlandse bondgenoten. 
4.Nederland dient aan de zelfstandige (dus exclusief de koninkrijksdelen) 

ontwikkelingslanden voor 1 % van zijn jaarlijks ink omen hulp te verlenen. 
Nadien is de Partij van de Arbeid er niet meer in geslaagd om op z'n congres
sen het vraagstuk van de ontwikkelingslanden centraal te stellen. Het vraag
stuk van Oorlog en Vrede, het kabinet Cals-Vondeling, de opstand van 
Nieuw Links, de opmars van Nieuw Links, wederom Oorlog en Vrede, de 
eigen cultuur, de eigen inkomens en vooral de eigen politieke verhoudingen 
kregen voorrang. 

Hernieowde belangstelling 

De Partij van de Arbeid is zoals heel politiek Nederland erg met zichzelf 
bezig. Dat is niet ongunstig voor de ontwikkelingslanden, want de schuld
gevoelens die waren gerezen door de idee dat men hen gedurende eeuwen in 
de kou had Iaten staan, om het eufemistisch te zeggen, bleken een garantie 
voor een ruimhartig beleid. Het officiele hulpbedrag steeg van jaar tot jaar. 
Gelukkig was er bij groepen Nederlanders, ook in de PvdA een groeiende 
belangstelling voor het ontwikkelingsvraagstuk, waartoe de reeds gereleveer
de gebeurtenissen het hunne bijgedragen hebben. Voor de Westerse Ianden 
kwam de grootste inspiratie toch wei van de Kennedy-regering, die vanaf 
1961 in de V.S. de scepter zwaaide. 
Tot de eerste bier terzake doende initiatieven die President Kennedy nam be
hoorde de herwaardering van de relaties met Latijns Amerika (The Alliance 
of Progress) en het voorstel in de V .N. om de jaren zestig uit te roepen tot 
Ontwikkelingsdecennium waarin de rijke Ianden 1 % van hun nationaal in
komen ter beschikking zouden stellen aan de arme Ianden en deze laatsten 
hun best zouden doen om mede dank zij deze hulp, hun bruto ink omen 5% 
per jaar te Iaten groeien. 
Hoewel de V .N. een aanbeveling in deze geest aannamen, waren de ontwikke
lingslanden meer geinteresseerd in de komende Wereldhandelsconferentie. 
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Dit gold ook voor het Oostblok, dat er een welkome gelegenheid in zag zijn 
handelsbetrekkingen met het Westen te verbeteren en voor het overige het 
Westen en de ontwikkelingslanden tegen elkaar uit te spelen. Het eerste ge
lukte geleidelijk aan ondanks de UNCTAD. Het tweede bracht de Oostblok
landen in een ge'isoleerde positie, omdat de meerderheid van de 0ntwikke
lingslanden in de V.N. en de UNCTAD teleurgesteld werden door de bijzon
der egoistische politiek van de Sowjetunie c.s. 

Begin van betere aanpak 

Van het Westelijk front was echter veel nieuws te mel den. 
!.Onder kennelijke aanvoering van de V.S. begonnen de Westerse mogend
heden op grotere schaal dan voorheen hun hulpactiviteiten te coordineren. 
Het systeem van de consortia en consultatieve groepen, waarin onder auspi
cien van de Wereldbank, de coordinatie onder de Westerse hulpverlenende 
Ianden georganiseerd werd, breidde zich uit. Vooral ex-Engelse kolonien en 
Latijns Amerikaanse Ianden ontvingen zo hun hulp. De ex-Franse en -Belgi
sche kolonien behielden hun speciale band met de EEG. Nederland volgde 
deze politiek. Steeds meer ging ons land z'n financiele hulp via dit systeem 
verlenen. De hulpverleningsorganen van de V.N., zoals het United Nations 
Development Program en hun research-organen bleven op de Nederlandse 
lijst van de multilaterale hulpverlenende instanties, maar hun prioriteit was 
gedaald. Het United Nations Capital Development Fund dat er in de jaren 
zestig kwam, kon dan ook van Nederland geen kapitaal krijgen. Het Wereld
banksysteem daarentegen wei. Het werkt ongetwijfeld efficient, maar de 
meerderheid van stemmen bij de bepaling van het beleid is stabiel in handen 
van de grootste aandeelhouders i.e. de Westerse Ianden. En het omvat maar 
een bescheiden aantal ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden worden 
er in de praktijk waarschijnlijk niet meer betutteld dan in 'hun eigen' V.N.
systeem, maar hun rechtspositie is zeer zwak geregeld. Zij blijven de vragende 
partij. 
2.Het Nederlandse beleid onderging ook in een ander opzicht een belangrijke 
wijziging. Dank zij de aanwezigheid van een aantal ondernemingen met inter
nationale belangen was de stroom van particulier kapitaal hoewel aan con
junctuurschommelingen onderhevig, relatief groot t.o.v. de regeringshulp. 
Bovendien zijn in Nederland zen ding en missie nogal actief. 
De Nederlandse Regering ging steeds meer de weg op van een stimulerings
beleid m.b.t. de particuliere kapitaalstroom naar ontwikkelingslanden. Het 
medefinancieringsprogramma voor de niet-commerciele organisaties groeide 
in tal en last. En het bedrijfsleven kon bij de overheid om steun aankloppen 
om de grote financiele risico's te dekken, die vooral in de beginperiode bij 
nieuwe investeringen in ontwikkelingslanden kunnen ontstaan. Bovendien 
ging de overheid deze investeringen verzekeren tegen politieke risico's. 
3.De Nederlandse Regering besloot de sector van de buitenlandse hulpverle-
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ning beter te organiseren. Er kwam eerst een a parte staatssecretaris, later een 
minister zonder portefeuille voor de hulp aan onderontwikkelde Ianden. 
Alles bleef echter onderdeel van buitenlandse zaken. De financiering vond 
op een meerjarige basis plaats en werd zo immuun voor korte-termijnfl.uc
tuaties, die door politieke of financieel economische oorzaken kunnen ont
staan. 
4.Met het Tweede Ontwikkelingsdecennium in het vooruitzicht ontwikkelde 
de Nederlandse Regering tal van initiatieven. Zij is voorstandster van een 
intemationale gedragscode voor ontwikkelde en ontwikkelingslanden voor 
de jaren zeventig. Zij wil ook dat specifieke doelstellingen zowel op het terrein 
van de financiiHe hulp als op dat van het handels- en betalingsverkeer worden 
geformuleerd, aanvaard en nagestreefd. 

Kritiek van PvdA 

De Partij van de Arbeid ondersteunde dit beleid, zij het niet zonder kritiek: 
l.De Partij staat huiverig tegenover het zgn. concentratiebeleid, d.w.z. de 
financiele hulpverlening via de consortia en consultatieve groepen, om rede
nen die we hierboven reeds aanduidden. 
2.De stimulering van het bedrijfsleven kan ze niet echt afwijzen, maar ze wil 
wei scherp toezichtmetals criterium: het belang van de ontwikkelingslanden, 
whatever that may be, daar zij dit zelf aan zullen moeten geven. De activitei
ten van zending en missie roepen problemen op, indien zij getoetst worden 
aan datgene wat de regeringen van ontwikkelingslanden als doelstellingen 
zien. Gelijktijdig ziet de Partij van de Arbeid in Latijns Amerika de missie als 
motor van de vooruitgang, die best van officiele Nederlandse brandstof mag 
worden voorzien. 
3.De ontwikkelingssamenwerking zoals deze in V.N.-verband thans van nor
men en instituties wordt voorzien, juicht de Partij van de Arbeid toe, mits 
men de doelstellingen van de samenwerking niet uitsluitend zoekt op het 
terrein van de versnelde economische groei en men de minste onder de ont
wikkelingslanden een voorkeursbehandeling geeft. De kritische houding die 
de huidige minister zonder portefeuille heeft t.a.v. de EEG, waar het de be
langen van de ontwikkelingslanden betreft, siert hem naar haar mening zeer. 
4.Welke Nederlandse Regering er echter is of komt, zij mag niet verzuimen 
het hulpbedrag op te voeren tot 2% van hetjaarlijks bruto nationaal produkt. 
In het tempo van de trekschuit uiteraard want anders is de eis niet reeel. 
Waar de Regering haar belangstelling voor de handels- en monetaire proble
men van de ontwikkelingslanden aangeeft, zal de Partij van de Arbeid voor 
de cursivering zorgen en er tevens op wijzen dat men er meer aan moet doen. 
Per saldo komt ze daar niet ver mee, omdat dit voor de Partij van de Arbeid 
en de Nederlandse Regering een problematiek is, die zich goeddeels onttrekt 
aan de nationale zeggenschap. 
De EEG draagt hier de grootste verantwoordelijkheid. En ook bijv. in de 
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OESO, de GATT en het IMF, waar naast de BEG-Ianden de andere handels
en financiele grootmachten van het Westen vertegenwoordigd zijn, vindt 
internationale besluitvorming plaats. 
De PvdA zou z'n internationale contacten, in het Verbindingsbureau der 
EEG-partijen en in de Socialistische Internationale, misschien wat beter kun
nen gebruiken. Per slot van rekening zijn er belangrijke Westerse Ianden waar 
zusterpartijen veel te vertellen hebben. De Partij van de Arbeid neemt reeds 
jarenlang initiatieven in die richting. Succes blijft uit. Meer dan iets anders is 
hiermee de begrensde ruimte aangegeven, waarin we met onze goede bedoe
lingen terechtkomen. De Partij van de Arbeid zal allereerst hierin verandering 
behoren te brengen. Laten we wei wezen : als Brandt en Wilson van harte de 
plannen van Tinbergen met het enthousiasme van de PvdA willen uitvoeren 
zou er al veel gewonnen zijn. 
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PAUL A. G. DIJKSTRA 

De bijdrage van de particuliere 
organisatie aan de internationale 
samenwerking 
EEN POGING TOT W AARDERING 

Vergeleken bij de inspanningen van de overheden in de welvarende landen op 
het gebied van de internationale samenwerking is de financiele bijdrage van 
de particuliere (non-profit) organisaties relatiefklein. Een preciese berekening 
ervan valt niet te geven, maar zal in Nederland ongeveer 100 a 150 miljoen 
gulden per jaar te zien geven, wanneer we het totale budget van missie en 
zending erbij tellen. Missie en zen ding nemen van dit bedrag ongeveer 75% 
voor hun rekening, als we de bijdragen van de organisaties, die deze via mis
sie en zending kanaliseren, meerekenen. Het totale bedrag kan van jaar tot 
jaar nogal verschillen doordat veel geld via eenmalige acties wordt ingeza
meld en neemt niet per se toe, zoals dat althans in Nederland met de over
heidsbijdrage wei het geval is, welke voor 1970 in totaal 767 miljoen bedraagt. 
In andere artikelen kan men zien hoe dergelijke overheidsbijdragen gewaar
deerd kunnen worden. In dit artikel zal een poging gedaan worden de bijdrage 
van de non-profit organisaties te waarderen in het kader van het totaal van 
de internationale samenwerking. 
Hierbij zal worden voorbijgegaan aan de manier waarop de bijdrage ver
deeld wordt over de verschillende continenten en landen, waar deze precies 
aan wordt besteed en wat voor organisaties het ontwikkelingswerk voorname
lijk ter hand nemen, dan wei financieren. Hiervoor mag verwezen worden 
naar een publikatie van de NOVIB in samenwerking met het ministerie 
van Buitenlandse Zaken: '79 Nederlandse Particuliere Organisaties werk
zaam op het terrein van de Ontwikkelingshulp' (Staatsdrukkerij, den Haag, 
1966). Deze publikatie is nodig aan revisie en uitbreiding toe, maar is nog 
steeds de enige die het bovenstaande redelijk en overzichtelijk inventariseert. 

Via een verheldering van het begrip ontwikkelingsproblematiek en de wijze 
waarop dit door overheid en bedrijfsleven wordt beleefd en omgezet in hulp
programrna's zal een poging worden gedaan om aan te geven in hoeverre de 
particuliere organisaties in dit opzicht alternatieve visies ontwikkelen c.q. 
alternatieve hulpprogramrna's. Hieraan zullen dan vervolgens enkele con
clusies worden verbonden. 
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Ontwikkelingsproblematiek 

De ontwikkeling van de Derde Wereld is een volstrekt autonoom, historisch 
bepaald proces, dat naar de mate dat wij er het woord problematiek aan ver
binden op een bepaalde manier binnen onze gezichtskring komt. Het is door 
onze, relatief gezien, geweldig grote welvaart en hoog ontwikkelde techniek, 
onze politieke en economische stabiliteit en onze onaantastbare machts
positie in de wereldhandel, dat wij ons het woord ontwikkelingsproblematiek 
kunnen veroorloven. Het woord ontwikkelingsproblematiek geeft als term 
in feite niets dan een machtsverhouding aan, waarbinnen de ene partij (het 
welvarende deel van de wereld) de andere (de zich ontwikkelende Derde 
Wereld) nog kan controleren. Bij de wijze waarop wij vanuit het welvarende 
Noorden de ontwikkeling van de Derde Wereld willen controleren ligt dena
druk op het politieke en sociaal-economische vlak en het is dan ook vooma
melijk met behulp van deze termen, dat we het ontwikkelingsprobleem de
finieren. De 'hulp' die van hieruit dan ook aan de ontwikkelingslanden wordt 
gegeven is met wisselende nadruk meer politiek of sociaal-economisch ge
richt. 
Naarmate wij in het Noorden het ontwikkelingsprobleem als steeds onover
komelijker gaan zien, betekent dat dat van hieruit de politieke en sociaal-eco
nomische controle vermindert en dus ook het machtsoverwicht. Het is in 
onze wereld namelijk geen gewoonte, om iets problematischer te gaan vinden 
naar de mate we een situatie beheersen, maar naar de mate deze ons bedreigt. 
De verschillende visies, die er bestaan op de ontwikkelingsproblematiek en de 
uit deze visies voortvloeiende vorm van hulpverlening om dit probleem (als 
probleem voor de welvarende wereld) op te lossen worden bepaald door de 
verschillende politieke stelsels in de welvarende wereld. Maar de antwoorden, 
die vanuit deze politieke stelsels in de vorm van de verschillende soorten hulp 
worden geformuleerd als ondersteuning voor de wijze waarop men de ont
wikkeling van de Derde Wereld in een gewenste vorm wil stimuleren schieten 
schromelijk tekort. Het tekort is zelfs zo groot, dat het communistisch en 
socialistisch deel van het welvarende Noorden duidelijk niet solidair is met 
het ontwikkelingsproletariaat en dat het zogenaamde kapitalistische deel zijn 
ontwikkelingsbeleid bekroond ziet met steeds meer revoluties in de 'onder
steunde'landen. 
Met andere woorden: de ontwikkeling van de Derde Wereld neemt een ande
re vorm aan dan vanuit het Noorden wordt gewenst en via hulpverlening 
wordt gestimuleerd. Blijkbaar is de ontwikkeling van de Derde Wereld een 
voldoende autonoom proces om zich ondanks de kracht van het Noorden op 
een eigen wijze voort te zetten en eigen vormen aan te nemen. En daarmee is 
het ontwikkelingsprobleem als probleem voor de welvarende wereld druk 
bezig zich aan ons te voltrekken zonder dat wij-althans binnen de kaders 
waarin de overheden en het bedrijfsleven hier denken en werken-het ver
mogen of de visie hebben daar iets aan te doen. 
Op de vraag of de particuliere organisaties een ander antwoord hebben en al-
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tematieven voor de hulpverlening formuleren, die wei fundamenteel zijn, 
kan pas antwoord gegeven worden als eerst nog iets over de geschiedenis en 
de aard van de ontwikkelingsproblematiek wordt gezegd en het bovenstaan
de daarmee nader is toegelicht. 

Geschiedenis en aard van de ontwikkelingsproblematiek 

Vanaf het moment dat de Derde Wereld binnen onze gezichtskring is geko
men hebben we deze politiek en economisch beheerst. De machtsverhoudin
gen in het Noorden werden gereflecteerd door de mate waarop men in staat 
was koloniale rijken op te bouwen en omgekeerd brachten koloniale succes
sen wijzigingen aan in de machtsverhoudingen. Van ontwikkelingsproblema
tiek was toen nog geen sprake. Deze ging men pas ervaren toen de Derde 
Wereld zich door de fundamentele wijzigingen in de wereldmachtsverhou
dingen van de laatste tientallen jaren kon losmaken van zijn respectievelijke 
overheersets en de nieuwe verhoudingen niet meer werden uitgedrukt in een 
herverdeling van de kolonien. Toch moesten deze verhoudingen hun neerslag 
ook vinden in de wijze waarop de Ianden van de Derde Wereld zich opstelden 
en daarmee was de eerste component geboren van de problematiek, die het 
Noorden zag in de zich ontwikkelende Derde Wereld, namelijk de politieke. 
Van niet minder groat belang was het om te proberen de economische greep 
op de Ianden van de Derde Wereld te behouden en-terwille van onze nood
zakelijke economische groei-te vergroten en daarmee is de tweede compo
nent van de problematiek gegeven. Dat we aan het begrip economisch nog 
het woord sociaal plakken ligt voor de hand als we bedenken, dat economieen 
nu eenmaal op sociale structuren stoelen. 

Zo kwam de ontwikkelingshulp op de begrotingen van de verschillende over
heden lang voordat particuliere organisaties zich op enige schaal begonnen 
te realiseren dat er sprake was van een ontwikkelingsprobleem. En in het 
voetspoor van de overheden begonnen de investeringen vanuit het bedrijfs
leven zich opnieuw of verder in te graven in de economieen van de Derde 
Wereld terwille van de winsten voor het moederland. 

Van missionaris tot ontwikkelingswerker 

Indertijd trokken de missionaris en de zendeling naar dat deel van de mens
heid, dat voor het levensgevoel van toen in grote geestelijke en culturele 
nood zat. Nu trekken ze weer op, samen met vele andere idealisten vanuit een 
(nog) meer materieel denkende wereld, om dat deel van de wereld wat in 
materii:Ie nood zit te helpen. Er is een grate overeenkomst maar ook een groot 
verschil. Zowel de missionaris van toen als de ontwikkelingswerker van nu 
zijn de idealistische luxeartikelen van een genoegzame, bezittende wereld, die 
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groeit bij de (afnemende) gratie van de Ianden waar zij werken. En zoals vele 
missionarissen en zendelingen zich indertijd niet realiseerden hoe over hun 
hoofden heen hun moederlanden bezig waren hetland waar ze werkten uit te 
persen, zo realiseren nu vele ontwikkelingswerkers zich niet hoe over hun 
hoofden heen de moederlanden hun werk perverteren door het betrokken 
land politiek en economisch droog te leggen, waarbij zij zelf assisteren bij het 
aanleggen van het benodigde drainagesysteem. 

En dat gebeurt aan de conferentietafels waar Atlantische en Europese bond
genootschappen gesloten worden. Waar besloten wordt de eigen markten en 
industrieen te beschermen tegen elke concurrentie van buiten. Waar besloten 
wordt de eigen produkten tegen welke prijzen dan ook waar ook ter wereld 
te slijten. Waar besloten wordt eigen fabrieken grondstoffen te Iaten maken, 
terwijl op de wereldmarkt de natuurlijke grondstoffen van de ontwikkelings
landen zich onverkoopbaar ophopen. Waar besloten wordt de ontwikkelings
landen het door hen verkregen geld (geleend tegen een behoorlijke rente) te 
Iaten besteden aan opdrachten voor de industrie in het Noorden in plaats van 
voor de veel goedkoper werkende industrieen uit andere ontwikkelingslan
den. En wee het ontwikkelingsland, dat ook maar een stap te vee! naar links 
of naar rechts maakt, dat weigert de voorgeschreven paden te gaan. Als er al 
niet rechtstreeks wordt ingegrepen (Dominicaanse republiek) dan worden alle 
vitale belangen van hetland zover dat maar mogelijk is aangetast (Cuba). En 
als een ontwikkelingsland 'vredig' meedraaft ter wille van onze belangen dan 
helpen wij wei mee om een regering in stand houden, die het eigen volk met 
de van ons duur gekochte tweedehands wapens in bed wang kan houden. 

Maar er is ook nog een groot verschil van nu met de tijden der koloniale 
rijken. De bezittende wereld is dermate rijk in financieel en technisch opzicht, 
dat zein staat is de huidige situatie van de Derde Wereld in haar tegendeel 
te Iaten veranderen. In een tijd, waarin we in staat zijn de Rechten van de 
Mens te formuleren, moeten we ook in staat zijn deze te realiseren. Dat eerder 
het tegendeel gebeurt is meer dan aileen maar tragisch, het wordt een vloek, 
die vanuit de Derde Wereld steeds sterker over ons wordt uitgesproken. 
Dat deze vloek langzaam verandert in een krachtig protest, kunnen we ho
ren in de black-powerbeweging in de Verenigde Staten, die zich als een voor
post van de Derde Wereld beschouwt, en in de guerilleros in Latijns Amerika, 
in Vietnam, in China. 

Het antwoord van de particuliere organisaties 

Onze politieke en economische structuur is per definitie genoodzaakt naar 
zijn aard te handelen en vanuit deze zelfde geaardheid de ontwikkelingspro
blematiek (als probleem van de welvarende wereld) te zien en tegemoet te 
treden. Maar onze samenleving heeft nog wei meer structuren waarin ze zich-
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zelf uitdrukt. Een van de belangrijkste daarvan wordt gevormd door de ker
ken. En deze kerken handelen ten opzichte van de Derde Wereld traditioneel 
in volle solidariteit met en onder dekking van de eerstgenoemden. Waar de 
geestesstructuur van ooze samenleving nog wei meer sociale uitdrukkings
vormen kent dan kerkgenootschappen werken de meeste daarvan-in zo
verre zeal iets als ontwikkelingsproblematiek zien-onder dezelfde dekking 
als de kerken. En daarmee is het grootste deel van de particuliere organisaties 
die zich met de ontwikkelingsproblematiek bezighouden genoemd. 

In feite vormen de particuliere organisaties niets anders dan de derde com
parant in het niet zo grootse samenspel van de ontwikkelingshulp. Uitdruk
kingsvorm als zij zijn van een ander aspect van dezelfde zaak, namelijk het 
geestelijke, wereldbeschouwelijke of zo men wil culturele aspect van de struc
tuur van ooze samenleving, kan men vanuit deze hoek nauwelijks op grote 
schaal een alternatieve visie verwachten. De enige verandering, die zij in dat 
opzicht ondergaan, is dat ze met het verplaatsen van het accent op andere 
waarden in ooze samenleving ook andere waarden proberen over te brengen 
naar de Ianden in ontwikkeling. Waar ooze samenleving sterker is vermatetia
liseerd of dat in ieder geval explicieter doet, pogen de particuliere (non-profit) 
organisaties deze materiele waarden ook in de zich ontwikkelende Derde 
Wereld de voorrang te geven. Maar nog steeds vanuit een samenleving, die 
de Derde Wereld problematiek ziet als haar probleem en dit probleem dan 
ook definieert en tegemoet treedt zoals zij meent dat deze ontwikkeling haar 
het meest ten goede komt. Zolang de particuliere organisaties in volle soli
dariteit daarmee hun werk blijven verrichten blijven ze ook de vlag op de 
modderschuit zetten en hebben al hun goede bedoelingen geen diepere zin 
dan dat ze een behoefte van ooze samenleving bevredigen. 

Toch komt er ook vanuit de particuliere organisaties wei iets van kritiek los 
op de wijze waarop de Noord-Zuid-verhouding zich politiek en economisch 
realiseert. En deze kritiek komt in toenemende mate ook uit de hoek van bij
voorbeeld de kerken die-eerder althans-in deze verhouding nooit wilden 
ingrijpen. 
Deze kritiek heeft twee vormen. De eerste en belangrijkste is die vorm, waar
in pressie wordt uitgeoefend op overheden en bedrijfsleven om hun ontwik
kelingshulp uit te brei den en te nuanceren zoals: meer multilaterale hulp, op 
redelijke basis overdragen van bedrijven aan de Ianden in ontwikkeling zelf, 
de positie van de Derde Wereld in de wereldhandel verbeteren. Deze pressie 
wordt uitgeoefend in solidariteit met de bestaande structuren en blijft de ont
wikkelingsproblematiek primair vanuit de welvarende hoek zien. Deze pres
sie vindt zijn grond in de gerechtvaardigde overtuiging, dat we deze extra 
hulp makkelijk op kunnen brengen en zo tot een rechtvaardiger wereldstruc
tuur kunnen komen. Ben andere vorm van kritiek, die ook steeds meer ge
hoord wordt, geeft de solidariteit met de bestaande structuren op, signaleert 
de onrechtmatigheid van de bestaande verhoudingen en concentreert zich 
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op die bewegingen in de Derde Wereld, die proberen de Ianden in ontwikke
ling te bevrijden van de politiek-economische greep van het welvarende 
Noorden. In de activiteiten van de organisaties, die deze laatste vorm van 
kritiek hanteren, ziet men niet zozeer de pressie op overheid en bedrijfsleven, 
maar primaire gerichtheid op het kweken van een andere mentaliteit bij de 
bevolking en het ombuigen van de politieke wil van de massa. 

Veelal komen beide vormen van kritiek en de daaruit voortvloeiende vormen 
van actie gemengd voor. Maar zo langzamerhand iser eengroeiende ten dens in 
de richting van de tweede vorm van kritiek als onderdeel van het maatschap
pijkritische denken als geheel. Het zijn deze groepen, die begonnen zijn het ont
wikkelingsprobleem te de:finieren zoals het er voor de Derde Weteld zelf ligt 
en die zich daarbij losmaken van en opstellen tegenover de wijze waarop van 
hieruit het ontwikkelingsprobleem traditioneel wotdt gedefinieerd en tege
moet getreden. Deze groepen vormen een minderheid en de programma's van 
hun organisaties vallen niet in de termen van het medefinancieringsbeleid van 
de overheid en worden evenmin gesteund door het bedrijfsleven. Het is triest 
te moeten constateren, dat zij, die proberen het probleem van de ontwikke
ling van de Derde Wereld te zien zoals het voor de Derde Wereld zelf ligt, 
zich daarbij moeten opstellen tegenover hun eigen samenleving. Als hun aan
tal niet groeit en hun invloed niet groter wordt, hun inzet niets oplevert, dan 
zijn ze niet meer dan een deel van de bevolking van de loze kamers van het 
wereldgeweten. Het woord en de daad zullen dan aan de Derde Wereld zelf 
zijn en zo zal het ontwikkelingsprobleem zich aan ons voltrekken. 
En het valt nauwelijks te geloven, dat de wereld zich via de weg der geleide
lijkheid of ook maar redelijkheid kan redden. 
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R. COHEN 

DeEEGende 
ontwikkelingshulp 
In hoeverre 'doen' de Europese Gemeenschappen aan ontwikkelingshulp? 
Behoren zij meer te doen, en zo ja, hoe dan eigenlijk? Is het te verwachten dat 
van de zijde van de Europese Gemeenschappen binnenkort meer gedaan zal 
worden, en zo ja, waarom dan en in welke vorm? 

In het Verdrag tot sluiting van de Europese Economische Gemeenschap, dat 
in 1957 werd gesloten zal men tevergeefs naar een rubriek 'ontwikkelings
hulp' zoeken. Het lag toen nog niet zo dadelijk voor de hand om afzonder
lijke bepalingen over ontwikkelingshulp in het Verdrag op te nemen. 
Toch vindt men wei iets in het Verdrag dat doet vermoeden dat de onder
handelaars van het begin af aan zich bewust zijn geweest van een zekere ver
antwoordelijkheid ten opzichte van een aantal ontwikkelingslanden. Men 
vindt een aantal bepalingen die een begin van een meer omvattende ont
wikkelingspolitiek zouden kunnen gaan vormen. De bepalingen waarom het 
hier gaat, het zogenaamde Deel IV van het Verdrag, hebben betrekking op 
de associatie van de overzeese Ianden en gebieden met de Gemeenschap. De 
terminologie 'overzeese Ianden en gebieden' geeft reeds aan dat men nog in 
het koloniale tijdperk zat. Intussen zijn de meeste van die Ianden onafhanke
lijk geworden en spreekt men dan ook van de met de Gemeenschap geassoci
eerde Afrikaanse Staten en Madagaskar. 
De principes van de associatie volgens dee! IV van het Verdrag zijn eenvoudig: 
de algemene regel is dat douanerechten en kwantitatieve beperkingen in het 
handelsverkeer tussen de Gemeenschap en de geassocieerde gebieden worden 
afgebroken, dat er vrijheid van vestigingsrecht in de geassocieerde staten, 
zonder discriminatie tussen onderdanen van de verschillende lid-staten, wordt 
gerealiseerd en dat de geassocieerde gebieden financiele hulp van de Gemeen
schap krijgen voor hun economische en sociale ontwikkeling. 
De uitwerking van deze principes vond men in de zogenaamde Toepassings
overeenkomst van Deel IV van het Verdrag, welke voor vijf jaar was gesloten. 
Na afioop van die periode werd, na onderhandelingen tussen de Gemeen
schap en geassocieerde gebieden, de toepassing van de associatie wederom 
voor een peri ode van vijf jaar verlengd krachtens de Conventie van Yaounde. 
Inmiddels is in de loop van 1969, na nieuwe onderhandelingen, nogmaals een 
nieuwe Conventie van Yaounde getekend, die het associatieregime tot 1974 
regelt. 
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Yaounde 

Zowel de eerste als de tweede Conventievan Yaounde betekenen min ofmeer 
de voortzetting van de associatie zoals die in de voorgaande periode was ge
realiseerd. De algemene regel van een vrijhandelsverkeer werd gehandhaafd, 
met dien verstande dat voor die produkten die gelijksoortig zijn aan of kun
nen concurreren met Europese landbouwprodukten, bij de uitstippeling van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 'rekening wordt gehouden' met de be
langen van de geassocieerden. De financiele hulp werd verhoogd van de oor
spronkelijke ruim 500 miljoen dollar tot ongeveer 800 miljoen voor de tweede 
vijfJaarlijkse peri ode, en tot ruim 900 miljoen voor de lopende peri ode; het 
bereik van de te financieren projecten werd verruimd. 
De meest specifieke karakteristieken van de associatie werden dus gehand
haafd: preferentiele handelsbetrekkingen tussen de Gemeenschap en de ge
associeerde staten, gecombineerd met een vorm van multilaterale financiele 
hulp. Meer dan voorheen echter is de nadruk gelegd op het wederkerige ka
rakter van de preferenties, hetgeen wil zeggen dat voor exporten van de Ge
meenschap naar de geassocieerde staten min of meer vergaande tariefprefe
renties werden verlangd. 
De in principe belangrijkste verandering die met de eerste Conventie van 
Yaounde in de associatie-verbintenis werd gebracht, is echter wel de bepaling 
die stipuleert dat Ianden met een vergelijkbare economische structuur even
eens voor associatie in aanmerking kunnen komen. 

De praktijk bleek sterker dan de leer 

Moet men de ontwikkelingspolitiek van de Gemeenschap vooral zien als een 
directe uitvoering van Deel IV van het Verdrag, in feite is er meer. Ook in het 
geval van de Gemeenschap bleek de praktijk sterker dan de leer. Het Verdrag 
schept nauwelijks een basis voor een zelfstandige ontwikkelingspolitiek, maar 
de Gemeenschap werd desondanks met het probleem van de ontwikkelings
hulp geconfronteerd. Verwondering hoeft dat niet te baren: zes sterk ge
industrialiseerde Ianden sloten zich aaneen, tezamen het belangrijkste han
delsblok in de wereld vormend, tezamen een technisch en economisch poten
tieel vertegenwoordigende dat als een uitdaging door anderen werd gezien, 
met name door de 'derde wereld'. Reeds tijdens de zgn. Kennedy-ronde in het 
GATT kon de Gemeenschap zich niet Ianger van meer algemene ontwikke
lingshulp afzijdig houden. 
De Gemeenschap als zodanig is partij bij het akkoord van de Kennedy-ronde 
en heeft de verplichting op zich genomen in de komende jaren, 23% te finan
cieren van de 131/ 2 miljoen ton graan, die aan de ontwikkelingslanden zullen 
worden geleverd. Verschillende Ian den, onder andere Turkije, Tunesie, India 
en Indonesie, hebben inmiddels al aan de Gemeenschapsdeur geklopt om in 
aanmerking te komen voor voedselleveranties, voor een totaal bedrag dat ver 
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uitgaat hoven de door de Gemeenschap aangegane verplichting. Over de 
meeste van deze aanvragen is inmiddels gunstig beschikt. Bovendien wordt 
een gedeelte van de door de Gemeenschap ter beschikking gestelde voedsel
hulp verleend via internationale organisaties, zoals het Internationale Rode 
Kruis en het Wereld Voedsel Programma van de FAO. Ook is besloten 
voedselhulp te verschaffen aan Nigeria te1 leniging van de nood in Biafra. 

Ook in de UNCTAD-bijeenkomsten is de Gemeenschap aanwezig, hoewel 
niet als zelfstandige onderhandelaar maar slechts als waarnemer. Juist omdat 
in het Verdrag geen bepaling over ontwikkelingshulp voorkomt hebben de 
lid-staten gemeend de in de UNCTAD aan de orde komende vraagstukken 
tot hun competentie te moeten rekenen en zijn daarom de lid-staten afzon
derlijk onderhandelaars en moet de Gemeenschap als zodanig genoegen 
nemen met de status van observateur. Voor zover er in de UNCTAD preble
men aan de orde komen betreffende financiele of technische hulpverlening 
Ievert dat (nog) niet zo veel bezwaar op, maar voor wat betreft de handels
politieke maatregelen ten gunste van ontwikkelingslanden waarover ook in 
de UNCTAD wordt gediscussieerd ligt de zaak al weer anders. In feite moet 
er eerst binnen de Gemeenschap overeenstemming worden bereikt over wat 
de Gemeenschap op dit gebied bereid is te doen en wordt dan door een ver
tegenwoordiger van een lid-staat, uit naam van de Gemeenschap, dit stand
punt in de UNCT AD naar voren gebracht. 
Hoe dit verder ook zij, het is duidelijk dat de UNCTAD de Gemeenschap 
voor zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de ontwikkelingslanden 
heeft geplaatst. En dit te meer omdat in de UNCTAD ook het associatie
regime van de Gemeenschap is aangevallen. De geassocieerde staten zelfver
dedigen uiteraard hun speciale band met de Gemeenschap, uit welbegrepen 
eigenbelang en de aanvallen op bet associatieregime worden bovendien de 
laatste jaren geringer en minder fel van toon. Ook in de kring van de ont
wikkelingslanden begint men in te zien dat niet aile ontwikkelingslanden over 
een kam kunnen worden geschoren, dat er verschillen tussen hen bestaan en 
dat er vooral voor de armsten onder de armen speciale maatregelen nodig 
zijn naast de algemene maatregelen die men eventueel voor de ontwikkelings
landen neemt. 
Dit principe is op de laatste UNCT AD-conferentie uitdrukkelijk erkend, en 
daar de geassocieerde staten voor het grootste deel tot die armsten onder de 
armen behoren is ook in de kring van de ontwikkelingslanden zelf een zekere 
rechtvaardigheidsgrond voor de associatie gevonden. 

Preferenties 

Wat betleft de handelspreferenties in het kader van de associatie was een van 
de moeilijkste punten die opgelost moesten worden de omvang van de voor
keursbehandeling voor die landbouwprodukten die concurrerend zijn met 
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Europese landbouwprodukten. De geassocieerden zagen de verplichting van 
de Gemeenschap om 'rekening te houden met' gaame veranderd in een iet
wat concretere verplichting, maar de Gemeenschap heeft aan die wens geen 
gevolg gegeven. 
Voor wat betreft de overige exportprodukten van de geassocieerde staten, 
(maar dat zijn er niet zo veel) bestaat er in principe volledige vrijdom van in
voer in de Gemeenschap. 
Opgemerkt dient wel dat naarmate in bet kader van de UNCTAD een alge
meen preferentieel stelsel voor produkten uit ontwikkelingslanden wordt 
gerealiseerd, de positie van de geassocieerden relatief achteruitgaat. Prefe
renties hebben nu eenmaal de vervelende eigenschap minder interessant te 
worden naarmate zij aan meerderen worden toegekend. 
Een apart vraagstuk vormen nog de contra-preferenties, de preferenties die 
de Europese landen voor hun export op de markten van de geassocieerden 
genieten. Daar de in bet kader van de UNCTAD te verlenen preferenties 
zonder tegenprestaties zullen worden verleend, gaan er stemmen op om ook 
in bet raam van de associatie de tegenprestaties maar af te schaffen. Merk
waardigerwijze zijn bet niet de geassocieerde staten zelf die daarop hebben 
aangedrongen. De tegenprestaties zijn een tol die zij moeten betalen, maar 
bet voordeel dat zij uit de associatie trekken is zo veel meer dan bet tolgeld 
dat zij de associatiebesprekingen niet willen belasten met dit tere punt. De 
vraag naar de toelaatbaarheid van bet eisen van tegenprestaties is ter sprake 
gebracht door een outsider, in casu de Verenigde Staten, die hebben geeist dat 
de contra-preferenties worden afgeschaft op straffe van niet-aanvaarding 
door de Verenigde Staten van een stelsel van algemene preferenties in de 
UNCTAD. 
In hoeverre bezorgdheid om bet lot van de ontwikkelingslanden een over
weging was bij bet bepalen van dit Amerikaanse standpunt blijft een open 
vraag; een feit is dat de Verenigde Staten bet niet plezierig vinden dat een 
deel van de Mrikaanse markt op preferentiele voorwaarden voor de Europese 
industrie wordt geopend. 

EEG-ontwikkelingshulp: associatie 

In 1969 heeft de Gemeenschap opnieuw bewezen dat ontwikkelingshulp, dat 
wil in concreto zeggen de associatie, tot een van haar permanente taken en 
opgaven behoort. Die associatiepolitiek houdt overigens meer in dan de spe
ciale verhouding met de bekende achttien Afrikaanse Staten en Madagaskar. 
Op grond van de in 1964 in de Yaounde-conventie opgenomen mogelijkheid 
tot associatie van andere landen 'met een vergelijkbare economische struc
tuur', zijn inmiddels ook associatieakkoorden afgesloten met Nigeria en de 
drie zogenaamde Oostafrikaanse Staten Kenia, Oeganda en Tanzania. Het 
associatieakkoord van Lagos werd al in juli 1966 gesloten, bet akkoord van 
Arusha met de drie Oostafrikaanse staten injuli 1968. 
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Beide akkoorden liepen in mei van het vorige jaar af zonder ooit in werking 
te zijn getreden, omdat ze nog niet waren geratificeerd. Met de drie Oost
afrikaanse staten is inmiddels al weer een nieuw akkoord afgesloten dat een
zelfde looptijd heeft als de tweede Conventie van Yaounde. Onderhandelin
gen met Nigeria zullen pas kunnen worden aangeknoopt nadat de politieke 
toestand in dat land enigszins is opgeklaard. Ook in de associatieovereen
komsten met Nigeria en de drie Oostafrikaanse staten is een preferentieel 
handelsregime voorzien; bepalingen over financiele hulp zijn echter niet op
genomen. 
Het is belangrijk, en met name voor de Afrikaanse Ianden zelf, om de asso
ciatiepolitiek van de Gemeenschap niet te beperken tot aileen maar Frans
sprekende Ianden in Afrika. De associatie zelf namelijk kan een stimulans 
zijn voor verdergaande inter-Afrikaanse samenwerking. Eenzelfde handels
politiek regime voor een groot aantal Afrikaanse staten met Europa, zou on
getwijfeld onderlinge integra tie kunnen bevorderen. V oorwaarde daartoe zou 
zijn dat uitdrukkelijk die onderlinge integratie wordt geduld, en eventueel 
zelfs met financiele hulp gesteund, en dat Europa bereid is de daaruit resul
terende nadelen op de koop toe te nemen. Dat dat niet zo absurd is als wei 
eens wordt beweerd, moge blijken uit de met Marokko en Tunesie afgesloten 
associatieakkoorden, waarin uitdrukkelijk is bepaald dat de uit die akkoor
den voortvloeiende verplichtingen geen afbreuk doen aan het recht om voort 
te gaan op de weg naar een integratie van de Maghreb-Ianden onderling. 

Conclusies 

Het is te verwachten dat in de komende jaren de vraag naar het hoe en waar
om van de betrekkingen van de Gemeenschap met de ontwikkelingslanden 
opnieuw wordt gesteld. De voor de deur staande onderhandelingen over uit
breiding van de Gemeenschap met Engeland, Denemarken, Noorwegen en 
Ierland zal het noodzakelijk maken een antwoord te vinden op die vraag. 
Het is bekend dat e1 naast Nigeria en de drie Oostafrikaanse Ianden een aan
tal andere Engelssprekende Ianden in Afrika zijn die belangstelling koesteren 
voor nauwere banden met de Gemeenschap. Ook in Engeland zelf ziet men 
associatie van een aantal Commonwealthlanden met de Gemeenschap als 
een mogelijke oplossing voor de aan het lidmaatschap van Engeland verbon
den problemen. Ongetwijfeld zal men zich niet tot Afrika kunnen beperken. 
Reeds thans zijn, naast de Ianden in Afrika, ook Suriname en de Nederlandse 
Antillen met de Gemeenschap geassocieerd, en de met Engeland verbonden 
staten in het Caraibische gebied hebben reeds nu contacten gezocht met de 
Gemeenschap om over hun toekomstige problemen te discussieren. 
De uitbreiding van de Gemeenschap zal een aanleiding vormen om de toe
komstige verhouding met de ontwikkelingslanden opnieuw te bezien; hij zal 
ook een aanleiding vormen om de vraag naar een meer algemene ontwikke
lingspolitiek van de Gemeenschap aan de orde te stellen. 
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Kan een Gemeenschap van Tien zich beperken tot aileen maar een associatie
politiek of moet ook naar andere vormen van ontwikkelingssamenwerking 
worden gezocht? 
De thans bestaande associatieverhouding is niet het laatste woord in de ont
wikkelingspolitiek. Die verhouding is minder slecht dan vele critici menen, 
maar misschien ook niet zo goed als vele voorstanders ons willen doen gelo
ven. Dat de komende onderhandelingen met Engeland ons zullen dwingen 
deze gehele problematiek opnieuw te doordenken is opzichzelf een gunstige 
ontwikkeling. 
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GEORGE CUNNINGHAM 

De Britse ontwikkelingshulp 

Toen in 1964 Labour weer aan de regering kwam werd in Enge1and een 
nieuw ministerie opgericht waaronder ook ontwikkelingshu1p ressorteerde. 
Nu dat nieuwe ministerie zes jaar gewerkt heeft kan men de vraag stellen 
wat bet resultaat daarvan is. 

Wat betreft de kwantiteit van de Enge1se hu1p is bet resultaat bescheiden ge
weest verge1eken bij de verwachtingen. Het totaa1 bedrag dat aan nieuwe 
hu1p besteed werd steeg van£ 194 miljoen in 1964 tot ongeveer £205 mi1joen 
in 1968 en men verwachtte dat tegen 1970 de £ 235 miljoen bereikt zou zijn. 
Deze stijging is echter gedee1telijk ongedaan gemaakt door een scherpere 
stijging van terugbeta1ingen van kapitaa1 en rente over oude 1eningen aan 
Enge1and. Deze ontvangsten bedroegen in 1964 ongeveer £ 40 miljoen en 
bedragen nu £60 mi1joen. 
Het resultaat is dat s1echts een bescheiden stijging van de nettogroei van aile 
hulptransacties is bereikt en men verwacht dat deze lijn wordt voortgezet. 
De be1angrijkste reden die men opgeeft voor de 1age cijfers is Enge1ands 
hardnekkige tekort op de betalingsba1ans. 
Meer vooruitgang is geboekt bij bet bepa1en van de condities waarop hulp 
wordt gegeven. Ongeveer de helft van bet programma is in de vorm van een 
schenking en de rest in de vorm van directe 1eningen van de Staat of investe
ring door de Commonwealth Development Corporation, een door de Staat 
gefinancierd Iichaam, dat op zakelijke voorwaarden investeert, dikwij1s in 
samenwerking met handelmaatschappijen. Tot I 965 werden aile Britse hulp
leningen verstrekt tegen handelsrente die, gezien Enge1ands moeilijke finan
ciele positie, de neiging had hoog te zijn, bijv. 7%. De Staat Ieende slechts 
tegen rentes waarvoor zij zelf kon lenen. Het enige onderdee1 dat de Engelse 
Staat geld kostte kwam voort uit bet gebruik om af te zien van rente en van 
uitstel van kapitaalsterugbetalingen gedurende de eerste paar jaren van som
rnige leningen. 
In 1965 kondigde Minister Barbara Castle een verandering van politiek aan 
waarbij in de toekomst leningen verstrekt konden worden op interestvrije 
basisleningen met wisselende perioden van opzegging bij interestbetalingen 
en uitstel bij terugbetalingen van kapitaal. Deze nieuwe faciliteit is ten voile 
gebruikt. De meeste van Engelands hulpklanten komen in aanmerking voor 
deze interestvrije voorwaarden en 90% van de nieuwe leningen zijn op deze 
condities afgesloten. Deze verandering is vooral nuttig geweest voor India 
waaraan Engeland ieder jaar ongeveer £ 40 miljoen verstrekt, bijna geheel in 
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de vorm van een lening. Als men deze verandering van politiek in aanmerking 
neemt en de uitgaven van de Engelse hulp uitgedrukt worden in termen van 
subsidie, dan wordt de stijging van effectieve hulp gedurende de Labourrege
ring veel indrukwekkender. Zonder twijfel is dit de belangrijke verbetering in 
het programma sinds 1964. 
Door het vaststellen van een discontovoet voor de geldwaarde over een be
paalde tijd kan iedere lening uitgedrukt worden als equivalent van een schen
king van een zekere waarde. Als de rente die berekend wordt lager is dan de 
vastgestelde discontovoet zal een lening gelijkwaardig zijn aan een schenking 
van minder waarde. Ret equivalent van een schenking van een totaal hulp
programma wordt berekend door de waarde van verstrekte schenkingen en 
het equivalent van verstrekte leningen, in schenking omgerekend, op te 
tellen. 

Gebonden hulp 

Engelse hulp is traditioneel gebonden aan de aankoop en verwerving van 
Engelse goederen en diensten; meer dan de helft van de hulp die zo gebonden 
kan zijn, is in feite gebonden. Nu echter gedurende de laatste jaren de nadruk 
steeds meer op hulp aan Afrika valt, is er een aanzienlijke verslapping opge
treden ten aanzien van de gebondenheid. Veel van Engelands hulpklanten in 
Afrika vragen niet aileen bijstand voor de aanschaffing van invoerartikelen 
maar ook voor het bestrijden van lokale kosten. In sommige gevallen, spe
ciaal in Malawi en de drie uiterst arme, vroegere protectoraten in en rondom 
de Republiek Zuid-Afrika: Losotho, Botswana en Swaziland zijn de plaat
selijke regeringen niet in staat voldoende belastinggelden bijeen te brengen 
om de kosten van bestuur te dekken, nog minder om ontwikkelingswerk te 
financieren. In deze gevallen geeft Engeland fondsen zonder voorwaarden 
zowel voor bestuursdoeleinden als voor ontwikkelingsuitgaven. 

De algemene politiek van de Engelse regering ten opzichte van de voorwaar
den die gesteld worden is, zoals officieel is meegedeeld, dat Engeland bereid 
is het deel van hulp-onder-voorwaarden te verkleinen in even grote mate als 
de andere donorlanden dat doen. Engeland geeft in enigerlei mate economi
sche hulp aan een groter aantal Ianden dan wie van de andere belangrijke 
donors dan ook. Niet minder dan ongeveer 120 Ianden staan genoteerd voor 
het ontvangen van hulp gedurende de laatste paar jaar. Ret patroon van ver
deling is echter veel meer geconcentreerd dan dit grote aantal doet vermoeden. 
90% van Engelands hulp gaat naar ongeveer 30 Ianden. De meeste van de 
grote ontvangers zijn Gemenebestlanden. Engeland is slechts in een paar ge
vallen betrokken bij belangrijke hulpprogramma's in vreemde Ianden, en dan 
om speciale redenen: Jordanie en Soedan door de quasi-koloniale relatie 
met deze Ianden, Turkije door zijn plaats in de NA VO en Laos door het ge
zamenlijke Westerse hulpprogramma, waartoe besloten is op de conferenties 
vanGeneve. 

236 Socialisme en Democratie 5 (1970) mei 

[ 

Zi 

n 
v 
v 
d 
}J 

j 

I 

1 
J 
l 



De meeste vreemde Ianden die op de lijst van ontvangers voorkomen krijgen 
zeer kleine hoeveelheden technische bijstand. Daartegenover staat dat het 
moeilijk voor Engeland is om hulpvoorzieningen te weigeren aan een ont
wikkelingsland binnen het Gemenebest. Omdat dit als onvermijdelijk aan
vaard is, is er een tendens om geen nieuwe hulpprogramma's in vreemde Ian
den te starten, om op die manier een verdere versnippering van een beperkte 
hoeveelheid hulp te vermijden. 

Afgezien van bovenstaande overwegingen zou het onmogelijk zijn een for
mule te bedenken die nauwkeurig de toewijzingen aan iedere ontvanger uit
legde. India is verreweg de grootste afzonderlijke ontvanger met ongeveer 
£40 miljoen bruto (£ 20 miljoen netto) per jaar. Pakistan, Kenya, Malawi en 
Nigeria zitten in de volgende groep met ongeveer £ 10 miljoen. De toewijziging
en per hoofd van de bevolkingvarieren enorm. Indiaontvangt s1echts ongeveer 
1 sh 9 (21 dollarcent) per hoofd (voornamelijk in de vorm van een lening) 
terwijl Gibraltar £ 50 per hoofd ontvangt (voornamelijk in de vorm van een 
schenking). Er is altijd een tendens dat kleine Ianden meer profiteren van 
hulp dan dichtbevolkte Ianden maar deze tend ens is in het Enge1se hu1ppro
gramma buitensporig. De meest bevoorrechte ontvangers lijken de kleinere, 
nog overblijvende kolonien te zijn, hoewe1 er uitzonderingen zijn geweest 
zoals degenen die de in de pers duidelijk naar voren gebrachte zaken over 
Anguilla in West-Indie hebben bestudeerd, zich zullen rea1iseren. 

In een aantal openbare verklaringen heeft de Engelse regering gezegd dat 
zij speciale prioriteit toekent aan multilaterale hu1p en technische bijstand. 
Het Blauwboek van 1965 benadrukt het belang van coordinatie tussen donors 
bij de hulpverlening, en gaf aan dat Engeland eerder bereid was bijdragen te 
leveren in die gevallen waar een gezamenlijke inspanning door een aantal 
donors mogelijk was door middel van consortia en raadgevende groepen. 
Ondanks deze beleidsverklaringen is de Engelse hulp, in de vorm van multi
laterale bijstand en technische hulp, in verhouding niet groter dan het ge
middelde van alle Westerse donors. De verklaring hiervoor-voor zover het 
tenminste de multilaterale hulp betreft-is dat Engeland een onontkoom
bare verplichting voelt om door te gaan met het geven van grote hoeveel
heden financiele hulp bilateraal aan die Gemenebestlanden die gewend zijn 
geweest Engeland te zien als een belangrijke bron van inkomsten. Als het 
hulpprogramma opnieuw opgesteld zou worden zou het te verwachten zijn 
dat een groter dee! naar multilaterale belangen zou gaan, maar de erfenis van 
verplichtingen en verwachtingen, voortkomend uit een voorbij verleden, 
wordt in Londen sterk gevoeld. 

De meest bevoorrechte multilaterale commissie is de International Develop
ment Association (IDA). Aangezien dit een van de instellingen in de Wereld
bankfamilie is, opgericht op de Bretton Woods Conferentie in 1944, is 
Engeland eraan gewend geraakt die hoge percentages van totale inkomsten 
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te geven die eerder haar relatieve economische positie aan bet eind van de 
oorlog weergaf dan die van heden. Engelands bijdrage aan de IDA is 13% 
van bet totaal, tweede achter de Verenigde Staten met 40%- Het is bekend 
dat in de onderhandelingen v66r het ondertekenen van de overeenkomst 
voor de derde fase van de activiteiten van de Associatie, Engeland bereid was, 
toen bet ging om bet verhogen van de inkomsten van de Associatie, verder 
te gaan dan de meeste andere donors. De President van de Wereldbank had 
om vier maal zoveel fondsen gevraagd als voor de tweede fase. Engeland was 
bereid als zijn deel bij te dragen twee maal zoveel als de tweede fase. Enkele 
andere donors waren conservatiever en uiteindelijk werd overeenstemming 
bereikt over een verhoging van 60 %. 
Een ander voorbeeld van de gunstige houding ten opzichte van multilaterale 
organisaties is de recente verhoging van de Engelse bijdrage aan bet ontwikke
lingsprogramma van de V.N. In dit programma is Engeland niet meer de op 
een na grootste gever maar de Britse bijdrage is verhoogd van £ 4,2 miljoen 
tweejaar geleden tot£ 5,4 miljoen ditjaar. 
Engeland is in een bijzonder gunstige positie om technische hulp te geven 
aan ontwikkelingslanden. Een groot deel van de verleende technische hulp 
bestaat uit bijdragen aan de salarissen en andere kosten nodig om Engelse 
deskundigen in ontwikkelingslanden te onderhouden. Onder bet Overzeese 
Hulp Schema vangt Engeland in een groot aantal Gemenebestlanden bet 
verschil tussen de kosten om een plaatselijke ambtenaar in dienst te hebben 
en de kosten om een Brits ambtenaar in dienst te hebben op. In de afgelopen 
jaren waren grote aantallen Brits personeel aangesteld in bestuurlijke en 
technische diensten in Britse kolonies. Veel van deze mannen blijven werken, 
nu onder technische hulpschema's, gefinancierd door Engeland, en de erva
ring die zij hebben opgedaan in speciale Ianden kan hierdoor niet verloren 
gaan. Daarbij worden enkele technische bijstandfondsen gebruikt om re
search-instituten te financieren, voornamelijk gevestigd in Engeland, die zich 
bezig houden met onderwerpen van economisch belang voor ontwikkelings
landen. Deze instellingen waren voor bet grootste deel opgeticht in de kolo
niale tijd met de bedoeling een gemeenschappelijke service te bieden aan aile 
van Engeland afhankelijke gebieden. Ze gaan nu door met het werk met een 
service aan de ontwikkeling van Ianden in bet algemeen. 

Beleidslijnen en bet parlement 

Het is algemeen bekend dat Engelse regeringen niet genegen zijn hun beleids
lijnen in theoretische vorm op te zetten. Zij geven er de voorkeur aan te wer
ken op een basis van praktijkervaring, liever reagerend op gebeurtenissen dan 
werkend volgens een streng vastgestelde beleidslijn. Hoewel deze handelwijze 
veel verdiensten heeft en een grote mate van buigzaamheid geeft bij verande
rende omstandigheden, kan bet ook leiden tot tegenzin in het maken van 
veranderingen in het beleid op grote delen van algemene activiteit als die 
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nodig worden. Engelse hulpprojecten worden gewoonlijk los van:elkaar~be
keken en bet beleid in een land wordt los gezien van dat in een ander land. 
Bij de Engelse praktijk is geen equivalent voor de uitvoerige en grondige be
oordelingen van een land waarop Amerikaanse hulptoewijzigingen zijn ge
baseerd. In het geval van die Ianden, hoofdzakelijk in Afrika, waar Engeland 
de grootste donor is, is er iedere paar jaar een vrij grondig overzicbt van ont
wikkelingsplannen. Maar in andere Ianden, waar Engelse bulp een klein deel 
van de totale bulp is, is een tendens om over iedere lening of project als een 
afzonderlijk geval te beslissen. Deze tendens wordt versterkt door het ont
breken van een gescbikte mogelijkheid voor het Parlement om over de basis 
van bet bulpprogramma te debatteren. De manier waarop voorstellen voor 
uitgaven bescbouwd worden door bet Engelse House of Commons staat geen 
onderzoek toe naar de algemene beleidslijn zoals commissies van de Ameri
kaanse Senaat en van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat ieder 
jaar doen. Het Parlement wordt uitgenodigd zijn goedkeuring te geven aan ge
detailleerde voorstellen voor uitgaven voor speciale projecten en dan wordt 
aileen dat deel van de uitgaven bekeken dat in het lopende financiele jaar ge
bruikt zal worden. Het Parlement heeft geen kennis van zaken om een effec
tieve controle te kunnen uitvoeren over zo'n onderdeel. Het Parlement wordt 
niet gevraagd om voorschriften en het dringt niet aan op het van te voren 
vastleggen van de brede lijnen bij de toewijzing van fondsen. Dus bet Parle
ment 'valt tussen twee stoelen' en zijn invloed bij beslissingen over hulp is 
minimaal. Dit is duidelijk te zien in het feit dat men geregeld projecten aan
vaard zonder te wacbten op een wettelijke machtiging, in de stellige ver
wacbting, dat het Parlement dit later zal goedkeuren. Er is meer effectief 
parlementair onderzoek naar bulpuitgaven die al zijn gedaan, dan naar toe
komstige uitgaven. Dit onderzoek interesseert zich echter meer voor het be
rekenen van het juiste bedrag dan voor de praktische economische ontplooi
ing van de hulpbronnen. Het House of Commons heeftjuist, op voorstel van 
de regering, een nieuwe kleine commissie opgericbt, bestaande uit leden van 
aile belangrijke partijen, om het hulpprogramma te bestuderen en men ver
wacht dat bet rapport van deze commissie zalleiden tot een grondiger voor
stelling van zaken en een zorgvuldiger uitwerking van ontwikkelingsbeleid 
dan tot nu toe het geval is geweest. 
Het meest gebruikte excuus om bet relatief lage peil van Engelse hulp en het 
kleiner worden van het percentage van bruto nationale produkt dat gegeven 
wordt als officiele hulp gedurende de laatste tienjaar te rechtvaardigen, is ge
weest dat de publieke opinie in Engeland onverschillig is voor overzeese 
ontwikkeling en bezwaar maakte tegen het gebruik van algemene fondsen 
voor dit doel. In feite is de publieke opinie verdeeld in een actieve minderbeid 
die strijdt voor een verhoging van bulp, en een passieve meerderheid, die 
weinig weet van de manier waarop bet geld gebruikt wordt en die geneigd is 
aan te nemen dat dit geld weinig goed doet. Er zijn echter tekenen die doen 
gel oven dat bet Engelse publiek sympatbiek gestemd zal zijn bij bet geven van 
bulp aan ontwikkelingslanden als de feiten zorgvuldig gegeven worden en de 
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stemming van de publieke opinie moet daarom eerder gezien worden als een 
excuus voor het niet-volgen van een zekere politiek dan als een reden om het 
wei tedoen. 

Voorkeur Gemenebestlanden 

Tenslotte: geen onderzoek naar Engelands relaties met ontwikkelingslanden 
is compleet zonder een vermelding van het systeem van voorkeurstarieven 
dat geldt voor Gemenebestlanden. HetGemenebest-voorkeurssysteemis op
gezet in 1932 om de handelsbelangen van Gemenebestlanden gedurende de 
werelddepressie te waarborgen. Onder dit systeem kregen de meeste Gemene
bestlanden lagere tarieven op importartikelen van andere Gemenebestlanden 
dan van niet-Gemenebestlanden. Hoewel het systeem niet bedacht was om 
ontwikkelingslanden te helpen en hoewel het bilateraal is, zo dat bet bijvoor
beeld Engeland een voordeel in India oplevert in ruil voor India's voordeel in 
Engeland, toch is de voorkeursruil van aanzienlijke waarde voor ontwikke
lingslanden binnen bet Gemenebest. 
Het betekent speciaal dat zij vrij van rechten op de Engelse markt kunnen 
komen met bijna aile goederen en dan zonder rekening te houden met de om
vang van het verdere verloop. Zo kunnen ontwikkelingslanden binnen bet 
Gemenebest hun activiteiten in de industrie uitbreiden zonder geconfron
teerd te worden met progressief hogere importheffingen. Er zijn echter twee 
belangrijke uitzonderingen in deze royale politiek. Het graafschap Lancashire 
is traditioneel altijd grotendeels athankelijk geweest van het vervaardigen van 
katoenen stoffen en de stad Dundee van bet vervaardigen van jute stoffen. 
Terwijl achtereenvolgende Engelse regeringen toch bereid zijn geweest ernsti
ge schade te berokkenen aan deze gebieden door import van goedkopete ka
toen en jute van Gemenebestlanden toe te staan, is er een Iimiet gesteld op 
deze impo1 tartikelen in het belang van de eigen producenten. Een geheel an
dere uitzondering is gemaakt met betrekking tot suiker: in de Gemenebest
suiker-overeenkomst betaalt Engeland een hogere prijs aan Gemenebest
suikerproducenten, terwijl men tegelijkertijd de produktie van suikerbieten 
in Engeland subsidieert om te kunnen concurreren met de vrije produktie in 
de rest van de wereld. In deze uitzonderingen is Engelands politiek met be
tlekking tot import uit Gemenebest-ontwikkelingslanden goed gewee-;t en de 
volgende stap is het uitbreiden van privileges aan ontwikkelingslanden buiten 
het Gemenebest. 
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BIJLAGEN 

Hulp van Engeland aan ontwikkelingslanden 1967 

I. Omvang van hulp 

Staatshulp 
Brutohulp uitgaven 
Ontvangsten van kapitaalterugbetalingen 
Ontvangsten van rente 
Nettohulp uitgaven 

Prive-investeringen, netto 
Handelscrediet, netto 

II. Soorten van Staatshulp 

Miljoen pond 
209 
29 
28 

152 
82 
41 

Leningen 84 
Investering door Commonwealth Development Corporation 9 
Kapitaalschenkingen 63 
Technische-bijstandschenkingen 33 
Bijdragen aan multilaterale bureaus 19 

ill. Belangrijke ontvangers 

India 
Zambia 
Pakistan 
Kenya 
Malawi 
Turkije 
Nigeria 

IV. Het internationale doel 

Brutohulp 
37,5 
14,8 
11,9 
9,6 
8,6 
6,0 
5,8 

Terugbetalingen van 
kapitaal en interest 

19,4 
0,7 
3,9 
4,7 
0,8 
0,1 
3,1 

Streefgetallen van de belangrijke Westerse donors, waartoe besloten werd op 
de UNCTAD 1968; hierbij werd een beroep gedaan op ontwikkelde landen 
om een procent van het bruto nationaal produkt af te staan aan ontwikke
lingslanden 
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Portugal 
Frankrijk 
Nederland 
Duitsland 
Belgie 
Engeland 
Verenigde Staten 
Alle Westerse donors 

242 

To tale bijstand 
1,78 
1,24 
1,01 
0,95 
0,80 
0,76 
0,70 
0,75 

Percentage bruto nat. prod. 
Staatshulp Prive-hulp 

1,06 0,72 
0,76 0,47 
0,51 0,51 
0,46 0,50 
0,51 0,28 
0,45 0,31 
0,47 0,23 
0,46 0,29 
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S. MIEDEMA 

Theorie en praktijk van 
ontwikkelingshulp *> 
De officiele discussies over ontwikkelingshulp concentreren zich op de vol
gende pun ten: 

l.Het bruto nationaal produkt in de ontwikkelingslanden moet omhoog
gaan, liefst zo snel mogelijk, teneinde de inkomensgap met de zogenaamde 
ontwikkelingslanden als het kan te verkleinen en het inkomen per hoofd 
in de lage-inkomenslanden op te vijzelen. (V oor dit laatste is ook het af
remmen van de bevollcingsgroei een geliefd object.) 

2.De ontwikkelingslanden hebben veel kapitaal nodig, te leveren door de 
rijke Ianden, zowel vanwege de noodzakelijke steun aan de betalingsbalans 
in de arme Ianden als in verband met de financiering van projecten in die 
Ianden. 

3.De ontwikkelingslanden hebben ook grote behoefte aan deskundigen, aan
gezien gekwalificeerde arbeidskrachten schaars zijn en deskundigheid in de 
economische opbouw onontbeerlijk is. 

4.In het internationale handelsverkeer moeten vele barrieres geslecht worden 
ten gunste van de ontwikkelingslanden. 

Als men deze pun ten op een rijtje zet vallen een paar dingen op. Allereerst zijn 
het allemaal economische onderwerpen. Ontwikkeling wordt blijkbaar hele
maal of overwegend gei:dentificeerd met economische vooruitgang. We zien 
dan ook in de meeste ontwikkelingslanden afzonderlijke ministeries of 
'planning-departments' belast met de 'development'. Daar zitten uiteraard 
allemaal economen. 
Verder valt het op, dat de meeste begrippen, die relevant worden geacht, 
macro-economische begrippen zijn. De gewone stervelingen in een ontwikke
lingsland weten natuurlijk weinig afvan b.n.p. ofbetalingsbalans en het ont
wikkelingswerk speelt zich dan ook meestal af boven en over hun hoofden 
heen. 
Een volgend aspect is, dat de ontwikkelingslanden blijkbaar allemaal dezelf
de economische recepten moeten toepassen om succesvol te zijn. Uiteraard 
maakt het wel verschil of je in een land zit met weinig of vee! grondstoffen, of 
het land aan de kust is gelegen of in het binnenland, wat het klimaat is e. d., 
maar fundamenteellaat zich dat heel gemakkelijk in economische begrippen 
inpassen. Alles blijft draaien om groei, kapitaal en man-power. 
Daarmee hangt dan vervolgens samen, dat de hele ontwikkelingsinspanning 
kennelijk een tamelijk neutrale zaak is. Natuurlijk weten we dat de politiek 
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ook een rol speelt-we denken dan bijvoorbeeld aan de voorkeur die de 
Ver. Staten hebben voor hulp aan Ianden, die door het communisme worden 
bedreigd (wat dat dan ook moge zijn)- of aan de bilateraal gebonden hulp
maar in wezen zou die politiek buiten schot moeten blijven en vooral de ont
wikkelingslanden zelf zouden niet teveel aan politiek moeten doen, maar zich 
concentreren op de 'techniek' van de economische ontwikkeling. 

Nu is het natuurlijk onmiskenbaar, dat economische factoren een belangrijke 
plaats moeten innemen in het hele ontwikkelingsproces. Maar als we ontwik
keling zien, niet uitsluitend als een economische aangelegenheid, maa1 boven
al als een ontwikkeling naar meer barmoniscbe samenlevingen, met minder 
leed veroorzaakt door slecbt water, gebrek aan gezondbeidszorg, onwetend
heid e. d., dan is het duidelijk dat de sociale en politieke kanten ook zeer be
langrijk zijn. Ben eenzijdige ontwikkeling kan tot gevolg bebben, dat be
staande sociale en politieke structuren, die soms buitengewoon waardevol 
zijn binnen een stam of dorp, beschadigd worden juist ten ongunste van de 
menselijke verhoudingen. 

Vernieuwingen verwerken 

Dat het bruto nationaal produkt omhoog moet als voorwaarde voor een 
beter Ievens- en werkmilieu staat voor rnij wel vast. Maar moet het zo snel 
mogelijk omboog? Dit bangt ervan af hoe we die snelle groei kunnen berei
ken. Twee sectoren krijgen daarbij meestal bijzonder de aandacht: de land
bouw en de industrie. Voor de landbouw is een bekend recept het werken in 
grotere eenbeden, met toepassing van machines e. d. en verder het introduce
reo van moderne zaden, die zeer snel tot een bogere produktie kunnen lei den. 
Als een land een schreeuwend tekort heeft aan primaire voedingsmiddelen is 
dit misscbien de enige oplossing. Voor Ianden echter, die niet zo klem zitten 
moet groot gewicht worden gebecht aan de destructie, welke van de toepas
siug van deze tecbnieken kan uitgaan op de sociale structuur, aan de werk
loosheid die de mecbanisatie op het platteland kan veroorzaken (niet aileen 
een economisch onderwerp) en de onrust en ontevredenheid die daaruit 
kunnen voortvloeien. Ben veel geleidelijker introductie van betere landbouw
methodes, daarentegen, zou tot gevolg kunnen bebben, dat men allengs tot 
een hogere produktie komt, die aansluit en mee-evolueert met de sociale 
structuur. Uiteindelijk is dan ook het economiscbe effect groter, omdat men 
de vernieuwingen volledig heeft verwerkt en er volkomen acbter staat. 

Wat de industriele ontwikkeling betreft: Ben snelle groei in deze sector vergt 
grote produktie-eenheden, in de regel geconcentreerd in steden met goede 
internationale verbindingen. Omdat de ontwikkelingslanden zelf bet geld 
noch de man-power bebben om deze bedrijven te sticbten is bulp van buiten
landse bedrijven onontbeerlijk. Maar buitenlandse bedrijven zijn in wezen 
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niet geinteresseerd in de ontwikkeling van een land, doch in het maken van 
winst. Dat is ze niet kwalijk te nemen. Het betekent echter wei, dat dit moei
lijk de paradepaarden voor de vooruitgang van ontwikkelingslanden kunnen 
zijn. 
Overigens moet men m.i. dan nog voorzichtig zijn met grotere eenheden te 
creeren. Niet aileen is de sprong van familiebedrijven of bet kleine industriele 
ambacbt naar de grote produktie-eenheden vaak te groot ( een geleidelijke 
uitbouw van projecten, die het goed blijken te doen is meestal te prefereren), 
maar bovendien komen al die grote eenheden in de steden terecbt. Dat nu 
beeft sterke sociale repercussies, die uit een oogpunt van evenwichtige sociale 
structuren in de regel negatiefuitwerken. 
Kleinere industriele eenheden, gespreid over het land, met werknemers, die 
nog in het eigen milieu wonen, hebben die nadelen vee! minder en verdienen 
daarom vee! meer belangstelling. 

Als inderdaad een zo snel mogelijke economische groei op korte termijn niet 
het hoogste doe! van de ontwikkelingslanden voorstelt zal natuurlijk de kans, 
dat de 'gap' in inkomensontwikkeling tussen rijke en arme Ianden toeneemt, 
groter worden. Hoewel die 'gap' misschien emotioneel nog altijd een bruik
baar argument binnen de ontwikkelde Ianden is om de hulpinspanning te 
vergroten, geloof ik op grond van het voorgaande, dat een snelle economische 
groei moet wijken voor een evenwicbtige sociale ontwikkeling in de arme 
Ianden. 
Bovendien is in dit verband van belang dat de inkomensverdeling binnen de 
ontwikkelingslanden belangrijker is dan de inkomensverdeling tussen rijke 
en arme Ianden. Snelle groei gaat in de regel gepaard met een ongunstiger in
komensverdeling. Het geeft echter veel meer spanningen in een land wanneer 
de buurman zijn welvaart vergroot dan wanneer ergens een verre vriend het 
goed beeft. De Nederlanders gingen er in hun dagelijks Ieven na de Tweede 
Wereldoorlog ook niet onder gebukt, dat bet gemiddelde inkomen per hoofd 
in de Ver. Staten zoveel hoger lag. Maar de groenteboer op de hoek wordt 
wei scherp in de gaten gebouden. 

Schuldenlast accumuleert 

Na deze wat uitvoerige opmerkingen over bet groeiaspect van de ontwikke
ling, waarbij ik gemaksbalve voorbij ga aan de 'familyplanning', die sociaal 
ook oneindig veel gecompliceerder is dan economen denken, die uit zijn op 
een boger ink omen per hoofd der bevolking, wil ik graag in wat korter bestek 
stilstaan bij de andere pun ten die ik genoemd he b. 

De ontwikkelingslanden hebben inderdaad vee! kapitaalbulp nodig. Heel 
belangrijk is daarbij, dat de hulp gegeven wordt in de vorm van giften of, als 
leningen worden gegeven, renteloze voorschotten. Het accumuleren van de 
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schuldenlast van ontwikkelingslanden wordt hoe Ianger hoe meer een blok 
aan het been van de ontwikkeling; Ghana is er een levend voorbeeld van. Het 
is in dat verband veel beter te !etten op de nettohulp die verstrekt wordt dan 
op de brutobedragen. Vooral wanneer ontwikkelingslanden meer aan oude 
schuldenlasten moeten betalen aan enig land dan het bedrag dat ze aan nieu
we hulp krijgen wordt de situatie genant. Dan immers geeft het ontwikkelings
land, volgens de internationale definities, hulp aan het ontwikkelde land. Dit 
is bijv. het geval in de verhouding tussen Ghana en Nederland! 
Wat die kapitaalstromen betreft is het uiteraard ook van veel belang, dat de 
bilaterale bindingen tot een minimum beperkt blijven. De voordelen van 
goedkope leningen gaan vaak verloren door de hogere kosten verbonden aan 
de restricties bij het gebruik van de lening. Vooral de Amerikanen zijn sterk 
in het binden van de hulp en dwingen daarmee andere Ianden hun, soms be
langrijk duurdere produkten te kopen. 
Is veel goedkoop en ongebonden kapitaal dus belangrijk, toch geloof ik, dat 
wij ons niet moeten blindstaren op de omvang van de kapitaalstromen. Om 
twee redenen. In de eerste plaats, voor zover die kapitaalhulp wordt gemoti
veerd door betalingsbalansoverwegingen. Ik zal in principe betalingsbalans
steun altijd verdedigen, maar als men kijkt naar wat ontwikkelingslanden 
importeren is daar zeer veel, dat aileen maar bedoeld is om buitenlandse ad
viseurs of een Westers georienteerde bovenlaag een zekere luxe te Iaten ge
nieten. De echte bevolking, die het arm heeft, komt helemaal niet aan al die 
spullen toe. Zij hebben geen kapitaal nodig om in het buitenland statussym
bolen als Mercedessen te kopen. 

Er blijft natuurlijk het argument dat, naast eventuele voedselimporten van 
eerste levensbehoeften, kapitaal nodig is voor projecten, die hetland in kwes
tie tot ontwikkeling moeten brengen. Dit brengt rnij echter op de tweede re
den. Grote projecten zijn vaak veel minder de moeite waard dan kleinere. 
Enkele tientallen eenvoudige medische posten hebben een vee! groter effect 
dan een indrukwekkend duur ziekenhuis in een grote stad. Het opknappen 
van simpele wegen, die de dorpen moeten verbinden met de hoofdwegen of 
met elkaar, hebben een hoger rendement dan nieuwe, liefst vierbaanswegen, 
ontworpen voor het verkeer tussen de grotere centra. Zwart-wit ligt het alle
maal niet (men heeft uiteraard in de steden ook een minimum aan zieken
huisaccommodatie nodig), maar het punt is dat zowel de donors als vele 
regeerders en adviseurs in de ontwikkelingslanden veel meer belangstelling 
hebben voor de grote projecten dan voor de eenvoudige en onooglijke. 
De Wereldbank is in dit opzicht ook niet zonder schuld. Voor elk project 
moet er een zgn. 'feasibility study' gemaakt worden, alvorens de wereldbank 
wil financieren. Maar men onderneemt natuurlijk alleen studies voor indruk
wekkende projecten, waar deskundigen maanden- en soms jarenlang over 
zitten te dubben. Rapporten schrijven over ontwikkelingslanden is toch al 
zo'n internationale hobby. Het ko<>t vreselijk veel geld, de projecten hebben 
vaak niet een echt hoge prioriteit en het ergste is, dat de gewone bevolking, 
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die in de kleinere gemeenschappen woont er niets aan heeft. Een groot 
'developmentbudget' is ook niet eens zo belangrijk voor een ontwikkelings
Iand, maar veeleer een budget met vele bescheiden en effectieve projecten, 
waar velen in den Iande wat aan hebben. 

Gefrustreerde adviseurs 

Met de assistentie van deskundigen, bet volgende punt op mijn agenda, 
Iigt bet eender. Ook die hulp is nuttig en nodig, maar niet ongekwalificeerd. 
Tal van deskundigen zijn om te beginnen helemaal niet zo goed . Een aardige 
definitie van een deskundige luidt: iemand die in bet buitenland is. Verder is 
de insteiling van vele deskundigen twijfelachtig. Sommigen zitten in een ont
wikkelingsland om als het kan aardig wat geld te verdienen. Tenslotte be
taalje in de regel, net als de diplomatieke missies, geen belasting en dat maakt 
wei iets uit. Maar belangrijker is, dat tal van deskundigen zich nauwelijks 
verdiepen in de eigen aard van het gastland-behalve dan wat folklore of 
primitieve kunst-en zonder meer aannemen, dat hun (meestal Westers) 
normenstelsel juist is. Tal van klachten over ontwikkelingslanden, zoals het 
gebrek aan inspanning van de plaatselijke bevolking, komen voort uit bet 
feit dat bet op deskundig advies kopieren en imiteren van Westerse projecten 
of structuren eenvoudig niet aanslaat. Het gevolg is, dat er heel wat gefrus
treerde adviseurs in ontwikkelingslanden rondlopen. 

Vervolgens enkele opmerkingen over het afbreken van de handelsbarrieres. 
Op zichzelf is dat aantrekkelijk. Vooral de verwerking in ontwikkelings
Ianden van in bet land zelf geproduceerde grondstoffen-en dat is een van de 
beste manieren om industriele activiteiten ter hand te nemen-zou erdoor 
worden bevorderd. Ghana is een goed voorbeeld van de nadelen, die de pro
tectie van verwerkte produkten door ontwikkelde Ianden veroorzaakt. Ruwe 
cacaobonen brengen bet land meer op dan de tot cacaoboter verwerkte bo
nen. Aileen door een indirect subsidie van de Ghanese reger ing is er een be
perkte cacao-verwerkende industrie. Dit scheelt de regering evenwel ver
scheiden rniljoenen aan inkomsten. 

Zender iets af te will en doen aan de wenselijkheid van het wegnemen van die 
handelsbelemmeringen, moet toch worden opgemerkt, dat de daarachter 
schuilgaande filosofie, namelijk dat het vrije marktmechanisme de beste 
garantie vormt voor een bevredigende ontwikkeling van aile Ianden, inclu
sief de ontwikkelingslanden, niet zonder bedenkingen is. Het is merkwaardig 
om te zien hoe het marktmechanisme vaak faalt en moet falen in ontwikke
Iingslanden, omdat de 'econornische subjecten' zich door vele andere over
wegingen Iaten leiden en niet aileen door de prijs. De landbouw, voor nage
noeg aile ontwikkelingslanden een sleutelsector, plaatst de adviseurs, die in 
bet marktmechanisme geloven voor de grootste moeilijkheden. Boeren, die 
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een hogere prijs in bet vooruitzicht gesteld krijgen blijken soms zelfs hun 
produktie in te krimpen in plaats van uit te breiden. In Ghana hebben we on
langs geconstateerd, dat de hogere mai:sprijs wei tot een grotere produktie 
leidde, echter niet van de boeren doch van handelaren die daar-misschien 
tijdelijk-wel brood in zagen, en wat grond huurden om mai:s te verbouwen. 
Daarmee is de prijs niet gedegradeerd tot een te verwaarlozen factor, maar 
bet punt is dat aileen een verdieping in de gedragspatronen van de boeren 
kan resulteren in een expansie van de landbouw, die echt locaal wortel schiet. 

Sociologen bij planning betrekken 

AI met al geloof ik, dat bet helemaal niet goed is om in bet ontwikkelings
werk zoveel economen en technici te Iaten meespelen. Er zijn net zo hard 
mensen nodig, die enig begrip hebben van de eigen aard der sociale structu
ren. Daarmee zijn 'planning departments' nog niet uit den boze. Het een 
beetje systematisch vooruitdenken blijft zeer belangtijk, te meer daar dit vaak 
een zwak punt is in ontwikkelingslanden. Maar aan die planning zouden 
sociologen volop moeten meedoen. 
Een volgende gevolgtrekking is, dat de ontwikkelingsproblematiek niet 
slechts gezien moet worden in hoofdzakelijk macro-economisch verband. 
Op die manier gaat bet volledig aan de brede bevolkingslagen voorbij, die 
nog nooit hebben gehoord van vijf-jarenplannen en in vele gevallen er ook 
nooit concrete resultaten van hebben gezien in de eigen omgeving. Eenvoudi
ge projecten, groot in aantal en goed gespreid, zouden wei velen bij de ont
wikkeling betrekken. 

Omdat elke samenleving haar eigen eisen stelt, wordt daarmee de benadering 
van wat nodig is in ontwikkelingslanden veel pluriformer. Een succes in 
Pakistan kan heel goed mislukken in Afrika en omgekeerd als men algemene 
recepten toepast. Zelfs een katoenproject dat in Nigeria slaagt kan een 
'failure' zijn in Ghana, als men niet met specifieke plaatselijke of regionale 
fact01en rekening houdt. 
Die plurifonniteit houdt ook in, dat elk land zoekt naar de eigen optimale 
vorm van samenwerking tussen econornische, sociale en politieke factoren. 
Hoe die combinatie uitwerkt is in niet onbelangrijke mate afhankelijk van bet 
beleid van de regeringen in de ontwikkelingslanden. Sommige regeringen 
leunen heel sterk tegen de economische benadering aan in de Westerse stijl. 
Anderen houden vee! meer rekening met de sociaal-politieke ontwikkeling, 
hetzij doordat zij primair daaraan zelf Ieiding willen geven volgens een be
paalde doctrine, hetzij doordat zij primair zich Iaten leiden door wat de men
sen op de laagste (of andere) niveaus nodig hebben. 
Hier komt duidelijk het politieke aspect van de ontwikkelingshulp om de 
hoek kijken. Het ontwikkelen van een land is oneindig vee! meer dan het 
hanteren van bepaalde technieken . Ontwikkeling vergt een visie op de maat-
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schappij van morgen. Zender een dergelijke visie kan het b.n.p. natuurlijk 
ook nog wei toenemen. Maar meestal gebeur t dat dan met een sterk accent 
op de economische aspecten en orientatie op de Westerse markten. Als een 
regering zonder visie een mandaat heeft van de bevolking om een detgelijk 
beleid te voeren is daar uiteraard weinig op aan te merken. Wei moet echter 
gevreesd worden, dat na verloop van tijd spanningen gaan ontstaan, bijvoOI
beeld doordat de inkomensverdeling in het land steeds schever gaat worden. 
Dit zien we bijna steeds gebeuren als het particuliere initiatief, vooral in de 
vorm van buitenlandse vestigingen wordt aangemoedigd. 

Scheut politiek door hulp mengen 

Veel meer sympathie moet daarom uitgaan naar regeringen in ontwikkelings
landen, die bewust een eigen vorm van samenleven in hun land voor ogen 
hebben, zeer speciaal als daarbij het belang van de eenvoudige mensen voor
opstaat. Ik zou graag zien, dat Nederland in zijn ontwikkelingsbeleid daar
mee veel rekening hield. Minister Udink schijnt het standpunt te huldigen, 
dat Nederland zich geen politiek oordeel moet vormen over het interne beleid 
van een regering in een ontwikkelingsland. Dat is heerlijk neutraal. Maar als 
socialisten ontwikkelingshulp voorstaan, zou daar best een flinke scheut 
politiek in gemengd mogen worden. 
Om te beginnen zou dit betekenen dat Nederland niet 'all-out' voor de multi
laterale aanpak zou moeten wezen. Hoeveel nuttig werk de multilaterale or
ganisaties rnisschien ook doen (niet al hun werk is lofwaardig), het blijft 
anoniem en neutraal. Nederlandse socialisten zouden m.i. best kunnen ijveren 
voor een grote portie bilaterale hulp, niet om het Nederlandse belang of dat 
van het bedrijfsleven te dienen, maar omdat men-ongebonden-de hulp 
wil rich ten op landen, die geleid worden door regeerders met een visie op een 
samenleving in hun eigen land, waarbij het belang van brede lagen van de be
volking centraal staat. In Afrika is President Nyerere van Tanzania een man 
met zo'n visie. De groei van het b .n .p. is er niet spectaculair. Maar het schijnt 
een van de weinige Ianden te zijn zonder grote interne spanningen en ook 
zonder stammentwisten. 

In deze benadering worden hoge eisen gesteld aan de !eiders in de ontwikke
lingslanden. Niet aileen omdat ze een visie moeten hebben, maar vooral ook 
omdat ze zich daarnaar moeten gedragen. Dit laatste houdt vooral in: grote 
soberheid en het krachtig bestrijden van aile vormen van corruptie. Dat lijkt 
erg puriteins, maar ik ben er diep van overtuigd dat de gewone bevolking in 
ontwikkelingslanden niets erger vindt dan dure en corrupte regeerders. 
Naast het gedrag van regeerders en het ambtelijke apparaat zouden op zijn 
rninst nog twee maatstaven genoemd kunnen worden voor de politieke be
oordeling van Ian den die hulp verdienen in de bilaterale sfeer. 
De eerste is de uitwerking van het beleid op de inkomensverdeling binnen het 
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land in kwestie. Hoe meer de inspanning zich richt op de armen in de samen
Ieving hoe meer steun ze verdienen. Dat kan blijken uit cijfers over inkomens
veranderingen (donorlanden vragen daar praktisch nooit naar), het kan ook 
gelllustreerd worden met het soort projecten, dat een regering heeft ter hand 
genomen. Als bijv. de door de overheid gestimuleerde of gefinancierde wo
ningbouw alleen gericht is op een betere huisvesting van de meer gegoeden 
en de 'civil service' is dat een signaal, dater iets mis is. 
De tweede maatstafvoor een goed beleid is de mate waarin de zelfwerkzaam
heid van de eigen bevolking wordt bevorderd. Niets geeft zoveel voldoening 
en zoveel gerechtvaardigde eigenwaarde als het zelf meewerken aan het tot
standkomen van allerlei projecten. Met 'communal labour' of 'self-help'
projecten worden vaak verrassende resultaten geboekt. 

Hulp voor oieuwe samenlevingsvorm 

Als ontwikkelingshulp verleend wordt aan Ianden, die in de vorengenoemde 
richting willen werken dan zou het geven van die hulp door de donorlanden 
misschien ook op minder weerstand stuiten. Speciale acties voor de t.v. in 
Nederland hebben wei . aangetoond, dat de mensen iets over hebben voor 
projecten, die hun minder bedeelde lotgenoten in andere werelddelen recht
streeks helpen. Natuurlijk kan niet al het geld aan dit soort projecten worden 
besteed. Algemene infrastructuurprojecten, zoals betere telecommunicatie
verbindingen, elektriciteit, wegenonderhoud e. d. slokken ook grote bedragen 
op. Maar dat valt in de regel al wei binnen het bereik van de wereldbank en 
van de hulp verleend door andere Westerse Ianden. 
Nog een opmerking tot slot. Jo Koopman heeft de zeer interessante suggestie 
gedaan, dat Nederland wellicht samen met een klein land van achter het 
ijzeren gordijn zou kunnen proberen om Ianden die in de derde wereld naar 
een nieuwe vorm van samenleven zoeken, te helpen. Dit zou niet aileen het 
ontwikkelingsland ten goede komen, maar ook het onderlinge begrip tussen 
Oost en West kunnen vergroten. Ik weet niet of dit er op korte termijn in zit, 
maar de suggestie als zodanig getuigt wei van visie. 

• Dit artikel is een gedeelte uit een brief van Miedema aan drs. Den Uyl. Beiden 
stemden er graag in toe deze gedeelten in dit nummer van S & D te publiceren 
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waarom altijd alles verkeerd gaat 

'Wegpromoveren' en 'omhooggeschopt worden' zijn geen on
bekende kreten 
en promotie maken is voor wie nog geen 
hoofddirecteur is een belangwekkende 
en allerplezierigste aangelegenheid, 
zoals u weet. 
Dat promotie echter ook vaak de bron 
kan zijn van eindeloze ellende onthullen 
Laurence J. Peter en Raymond Hull in 

Het Peterprincipe 
In Amerika, waar dit boek maandenlang als nummer 1 op de 
bestsellerlijst heeft gestaan, hehhen talloze hedrijven en instel
lingen het in grote aantallen gekocht. Er zijn commissies ge
vormd om de grote waarheden die de schrijver met tintelende 
humor, maar daarom niet minder genadeloos in het daglicht 
stellen, onder ogen te zien. 

Het Peterprincipe gaat er van uit dat wie vanwege zijn uit
stekende prestaties promotie maakt, in zijn nieuwe functie in
competent kan zijn. Moet de werkgever hij de salariering de 
prestatie dan Iaten prevaleren hoven de functie of moet de 
werknemer door allerlei kunstgrepen, waarvan het hoek een 
fraaie selectie geeft, aan promotie zien te ontkomen? 

Zorg dat u zelf niet geYnfecteerd wordt met tahulatorisch gi
gantisme want er hestaat geen vaccin voor. Bovendien zijn er 
nog tientallen andere wonderhaarlijke hedrijfsziekten, die u elk 
moment kunnen overvallen. Leer ze kennen voor het te laat is. 

Verkrijgbaar bij de boekhandel 

f 12,50 

KLUWER- DEVENTER 
Posthus 23 - tel. 05700 - 7 44 11 



Binnenkort verschijnt: 

Het herverdeelde inkomen 

Macht en onmacht van overheid enfiscus 

DOOR DR. N. H. DOUBEN 

Het ontbreekt in ons land niet aan beschouwingen over de ver
deling en herverdeling van het persoonlijke inkomen. Zowel in 
tijdschriften, kranten en weekbladen als in meer of rninder 
wetenschappelijk georienteerde boeken en rapporten komt deze 
materie veelvuldig aan de orde. Daarnaast zijn het de politieke 
partijen die in hun verkiezingsprogram aandacht schenken aan 
de bestaande welvaartsverschillen. 

Wat er in al deze beschouwingen over de welvaartsverdeling 
opvalt is, dat er vaak zeer weinig statistisch materiaal wordt 
gebruikt om geponeerde stellingen of (voor)oordelen kracht bij 
te zetten. En als er al eens met statistieken wordt gewerkt, dan 
neemt men veelal zonder nader onderzoeK aan, dat de inhoud 
ervan pasklaar is voor eigen gebruik. Een gevolg van deze wijze 
van behandeling is, dat de gangbare voorlichting over de in
komens- en vermogensdeling mank gaat aan eenzijdige of 
zeer gebrekkige statistische informatie, waardoor mythevor
ming en een zekere mate van demagogie gemakkelijk kunnen 
ontstaan. Deze - in de ogen van de auteur - onbevredigende 
situatie is de oorzaak geweest van het schrijven van dit boek, 
waarin het vakjargon tot een minimum is beperkt. Ret is het 
resultaat van een aantal jaren studie over de Nederlandse 
inkomensverdeling en is gebaseerd op de minst aanvechtbare 
gegevens die momenteel voorhanden zijn: de inkomens- en 
vermogensstatistieken van het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek. 

Paperback, 160 pagina's. 

Prijs ca f 16,50. 

KLUWER- DEVENTER 
Postbus 23. Tel. 05700 - 7 44 11 
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MR. P. R. STOFFELEN 

Dan maar geen 
partijvernieuwing? 
Het schrijven van een commentaar op de uitslag van gemeenteraadsverkie
zingen is altijd al een hachelijke zaak, zeker als het moet gebeuren op de dag 
na die verkiezingen. Dit keer is het nog moeilijker omdat de uitslagen op het 
eerste gezicht een werkelijk chaotisch beeld opleveren. Niettemin zijn enkele 
conclusies nu al te trekken. De opkomst van de kiezers was weer zeer slecht; 
ongeveer een derde van de kiezers ging niet stemmen. In de kleinere platte
landsgemeenten was de opkomst iets beter dan bij de statenverkiezingen, 
maar in de meeste andere gemeenten bleven nog meer kiezers thuis dan bij de 
statenverkiezingen. Toen voorspelden velen dat de opkomst nu veel beter 
zou zijn. 'De provincie leeft niet in het bewustzijn van de kiezers, de gemeente 
juist wei', spraken zij geruststeilend. Deze voorspellingen zijn afgestraft, niet 
omdat een gemeente de kiezers niet interesseert, maar omdat het probleem 
dieper zit. Het is al te simpel te denken dat de partijpolitieke malaise opgelost 
kan worden langs de weg van staatsrechtelijke handgrepen als het opheffen 
van provincies of het invoeren van een districtenstelsel. Het probleem is niet 
dat de mensen zich niet voor politiek interesseren, maar dat de partijpolitieke 
constellatie niet deugt. 
Politieke partijen dienen schakels te zijn tussen kiezers en overheid. Ze dienen 
de instrumenten te zijn voor de kiezers om hun beleidsvoorkeuren uit te 
spreken. Dit kan aileen als die politieke partijen zelf scherp en duidelijk aan
geven wat zij willen, welk beleid zij voorstaan, en niet aileen bij verkiezingen, 
maar voortdurend. 
De tijd is voorbij dat vage, tot weinig verplichtende programma's met be
loften het nog doen. Papier is geduldig. De kiezers willen weten wat ze aan 
een politieke partij hebben. Dit kan alleen als die politieke partij een scherp 
getekend profiel heeft en aangeeft wat zij wil en dat voortdurend probeert 
waar te maken. Als die herkenbaarheid van politieke partijen ontbreekt, 
blijft voor de kiezers een vage mist over die hun het waarnemen, laat staan 
het bei:nvloeden onmogelijk maakt. 
Naast de herkenbaarheid is er naar mijn mening een tweede sleutelwoord: 
inspiratie. Een politieke partij moet inspireren, een vonk doen overschieten 
en weer niet aileen bij verkiezingen, maar iedere keer wanneer daartoe 
maatschappelijk gezien aanleiding is. 
Ik meen dat de uitslagen van de raadsverkiezingen een overtuigend bewijs 
leveren. Bijna overal waar de kiezers meenden de mogelijkheid te hebben 
aan te geven wat er bestuurlijk moet gebeuren of per se niet moet gebeuren, 
hebben partijen die naar het oordeel van de kiezers deze mogelijkheid bieden, 
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duidelijk herkenbaar en inspirerend zijn, een behoorlijke winst geboekt. 
De winst van de Kabouterpartij, de Bejaardenpartij en de CPN is mijns 
inziens dan ook zeer goed verklaarbaar, evenals de winst van de VVD. 
De VVD is kennelijk voor vee! kiezers duidelijk herkenbaar en op een con
servatieve manier inspirerend, anders gezegd: overtuigend en betrouwbaar. 
Voor de gemeentelijke democratie betekent dit alles vooral dat het gemeen
telijk bestuur gepolitiseerd moet worden zodanig dat weer duidelijker wordt 
hoe in de praktijk de werkelijke politieke scheidslijnen !open. De politieke 
voorkeuren ten aanzien van datgene wat er bestuurlijk moet gebeuren, moe
ten zo scherp en duidelijk mogelijk getekend worden om beoordeling en een 
keuze door de kiezers mogelijk te maken. 
Dat dit alles makkelijker te zeggen dante doen is blijkt eveneens uit de uit
slagen. Als de politieke partijen duidelijk en scherp aangeven welk beleid zij 
voorstaan ligt het voor de hand dat zij nagaan of er andere partijen zijn, die 
geheel of grotendeels eenzelfde eenheid voorstaan en dan zoeken naar een 
vorm van politieke samenwerking, een vorm van polarisatie. De uitslagen 
leveren echter een tegenstrijdig beeld op. De combinatie van KVP, ARP 
en CHU blijkt het niet te doen, terwijl ook het P AK de kiezers nog niet pakt. 
De nieuwe combinaties worden door de kiezers kennelijk toch als onduidelijk 
en/of niet inspirerend en betrouwbaar ervaren. Tegelijkertijd heeft de partij
politieke versnippering een nieuw record bereikt. Wilde stem van de kiezers 
echt tellen, dan is het nodig dat de politieke partijen in staat zijn het werk
programma of het minimumprogramma, waarmee ze de verkiezingen zijn 
ingegaan, ook werkelijk waar te maken. Dit kan aileen door bundeling van 
politieke krachten, door partijvernieuwing. Meer dan ooit is bundeling van 
gelijkgezinde politieke krachten nodig. 
Het alternatief is angstaanjagend. Naar mijn gevoel is Nederland bezig af te 
glijden naar een situatie zoals in Frankrijk voor de komst van De Gaulle. 
De grote partijen worden kleiner, er komen steeds meer middelgrote partijen, 
terwijl voortdurend nieuwe machteloze politieke splinters ontstaan. Als dan 
ook nog in zo'n situatie ongeveer een derde van de kiezers niet opkomt bij 
verkiezingen is het beeld vrijwel compleet. Het zou volstrekt onjuist en 
gevaarlijk zijn juist nu de gedachten aan partijvernieuwing op te geven. De 
weg die we moeten gaan is misschien lang, maar het doel staat vast: de 
bundeling van aile progressieve krachten tot een krachtige, inspirerende 
linkse concentratie. 
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BEN BOS 

Kunst blijft vermaak terzijde. 
Schande! 
Kunstenaarsverzet hangt direct samen met bet feit dat de kunsten in Neder
land, maar ook elders in de westerse wereld, in de periferie van de samen
leving worden gedrukt. 
Feitelijk wordt onze leefwereld vooral bepaald door econornische, technische 
en wetenschappelijke machten, die, gewild of ongewild, grote groepen men
sen, die onmondig zijn, manipuleren in hun structurele geweld. 
Merkwaardig is dat ook het beginselprogramma van de PvdA, onder hoofd
stuk V het cultuurleven vangt in o.a. de volgende passage: 'De partij 
streeft naar een stelsel van onderwijs en opvoeding, gericht zowel op persoon
lijkheidsvorrning van de opgroeiende mens als op zijn beroep, zijn plaats in 
bet gezin, maatschappij, staat en cultuur.' 
Dit in-denken, het individu plaatsen binnen de bestaande samenleving, waar
binnen hij zichzelf waar moet maken, wordt door het kunstenaarsverzet op 
de belling gezet. 
Ik moet me beperken tot de toneelkunstenaars, maar degenen die in de regio 
toneel verzet plegen, willen niet meer functioneren binnen de bestaande 
samenleving; ze willen ertegen ageren. Dit nu wordt hen praktisch vrijwel 
onmogelijk gemaakt. Onze cultuurpolitiek-natuurlijk kan dit historisch wor
den verklaard, maar daar worden de feiten niet rninder om-:financiert de 
burgercultuur. Er is weinig of geen geld voor experimenten. De burgercul
tuur heeft als kenmerk: differentiatie binnen de status quo. Kunst die in deze 
zin functioneert, functioneert eigenlijk niet. De contestanten vinden dit zelfs 
pervers. Zij bewijzen dat de gevestigde kunstinstituten in Nederland zijn uit
gekocht, lamgelegd. Er is binnen de Nederlandse cultuurpolitiek geen plaats 
om cultuur te plaatsen tegenover econornie en wetenschap, voorzover die 
krachten een werkelijke democratie belemmeren. 
Cultuur is een randversiering. De kunstenaar die zich van zijn samenleving 
distantieert, juist omdat hij meent in een neo-kapitalistische staat te leven, 
wordt, nu er geen blokvorming mogelijk is, als proteststem terzijde gescho
ven. Tot nu toe is kunst iets dat gereserveerd blijft voor de betere standen. 
De elite, zich kennelijk nogal solidair verklarend met de bestaande toestand, 
is bij voorbaat bijzonder ongeschikt de boodschap van de protesterende 
kunstenaar op te vangen en te vertalen naar de eigen leefwijze. In die zin zit 
de kunstenaar, die het niet eens is met onze cultuur, in een dubbele vervreem
ding. Er is voor hem nauwelijks plaats; zijn verbeeldingen van de werkelijk
heid worden door een verkeerd publiek op een verkeerde manier geinter
preteerd. 
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Uiteraard spitst de kritiek zich toe op het ministerie van CRM. Dit ministerie 
denkt er niet over om een agressieve politiek te voeren. In feite is het niet 
zoveel meer dan een goedlopende bureaucratische machine die voorwaarden 
aanbrengt om een komende vrijetijdscultuur zinnig op te vullen, waarvoor 
momenteel de plannen ter tafel komen. Kunst moet zich-wat de subsidie 
betreft-bewegen in de bestaande wetmatigheden. Gevolg: kunst wordt als 
het zoveelste consumptiegoed aan de man gebracht, voor een slinkend publiek 
dat liever massacultuurgoederen verorbert. 
Steeds wordt het experiment, de proteststem ingevoegd in de bestaande 
burger-cultuur. Daarmee wordt de kunstenaar, die naar een werkelijkmaat
schappelijke functie toe wil, wil fungeren als mogelijkheid tot bewustmaking 
dat we niet in een democratie Ieven, maar met een aantal persoonlijke vrij
heden als toegift worden uitgehold omdat onze medebeslissingskracht niet 
wordt gewild, ongevaarlijk gemaakt en zeker niet als orientatiepunt genomen 
voor een andere cultuuropvatting. Werkelijke kunst hecht waarden aan het 
bestaan, waarden die direct betrekking hebben op de mens en zijn samen
leving. Wij Ieven in een wereld die ont-waard is; we streven het direct haal
bare na; doen wat we kunnen, zonder ons af te vragen wat de gevolgen van 
ons handelen zijn op lange terrnijn. Wij offeren welzijn voor welvaart, demo
cratie voor toenemende econornische groei, kunst voor wetenschap, mens 
voor mechanisatie, politiek voor machtsbelangen. Natuurlijk blijven er 
spanningen in deze polaire velden bestaan. De protesterende kunstenaar wil 
in die spanningen nu juist kiezen voor een mogelijkheid van keuze, voor hem 
en zijn samenleving. Daarmee is hij een spaak in het wiel. Het wiel is zo sterk, 
draait zo hard met toenemende snelheid, dat de spaken doodeenvoudig wor
den gebroken of weggeslingerd. Daartegen protesteren de rebellerende kun
stenaars; hun protest heeft nauwelijks zin omdat hun geluid niet in de politiek 
wordt vertaald, niet wordt overgenomen door de grote, nog steeds domge
houden massa's. Maar er zijn tegenkrachten op gang. De protesterende kun
stenaars vinden rebellerende studenten naast zich, rniddelbare scholieren, 
sociale academie- en kweekschoolleerlingen die uit zijn op inspraak, samen
spraak, gedeelde verantwoordelijkheid, democratie, doorbraak van stands
verschillen. Het is en blijft een rninderheidsgroep, aileen al door het door
spelingsfeit. De leerlingen gaan, de leraren blijven. In die zin is het vrijwel 
voorspelbaar dat ook het studentenverzet zich niet voorgoed kan realiseren 
in werkelijk andere structuren. 
De machtsconcentraties, die ongecontroleerd en oncontroleerbaar, doorgaan 
zijn sterker dan een verzameling individuen, die hun protest-op de lange 
duur-niet operationeel kunnen maken of houden. Het kunstenaarsverzet 
ziet daarom dub bel sterk dat het niet goed gaat met onze wereld. Dat achter 
onze welvaart een brok onmacht wordt verborgen, waarin de samenleving 
nog steeds onvolwassen blijft en uiteindelijk rust op geweld. Tegen deze 
cultuur zegt de contestant: neen. Hij zoekt alternatieve kunstvormen, andere 
theaters, andere toegangen tot zijn kunst en zijn publiek om bewustzijns
schokken en bewustzijnsgroei over te dragen. 
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Hij heeft aileen kans van slagen wanneer, geheel in tegenstelling tot de op
vattingen van de PvdA, de mensen-tijdens hun vormingsperiode op in
stituten-met name de deugd van ongehoorzaamheid wordt geleerd. Op
voeden betekent: kritisch maken, alternatieven aanreiken, de eigen situatie 
ter discussie stellen, prioriteitenlijsten maken, welzijn tegen welvaart afzetten 
(op een gegeven moment), noodzakelijke ontwikkelingen laten bepalen door 
grote groepen mensen, die zelf moeten leven met een wereld, die dreigt op hol 
te slaan in specialismen, research-werkzaamheden, militaire wetenschappen 
enz. De kunstenaar die lastig is wil weg uit de klem die de samenleving om 
zijn enkel heeft gelegd, waardoor hij mag rondlopen binnen de tuin van de 
schijn-democratie. Ik ben pessimistisch over zijn kansen. CRM biedt geen 
enkel houvast in de ruimte-richting, als oppositie-instituut. De partijen heb
ben eigenlijk niets te zeggen omdat ze geen benul hebben van cultuurpolitiek. 
De kunstenaar staat-zo gauw hij kritiscb is tegen zijn gemeenschap-alleen; 
hij kan verrekken. Logisch dat hij protesteert. Hij wil de mensen niet puur 
ter ontspanning bezig houden, hij wil gemeenschapvormend werken. Dit kan 
en mag niet in 1970. Ook politiek gezien niet. Radicaliteit wordt niet gewenst. 
De mensen willen hun rust. De bestaande samenleving geeft die. De conteste
rende kunstenaar stikt er in. Zijn verweer wordt niet vertaald in andere ka
ders. Kunst is en blijft vermaak terzijde. Ben schande. 

IN JULI YERSCHUNT S & D NIET 

EERSTYOLGEND NUMMER: PLM. 15 AUGUSTUS 
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DRS. F. VANDER PLOEG 

Een variant 
op bet ruimtelijk structuurbeleid 
In de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland zijn de hoofdlijnen 
van het door de rijksoverheid te voeren ruimtelijke beleid weergegeven. De 
Tweede nota is nog door het kabinet-Cals in de openbaarheid gebracht. Maar 
bij de behandeling van deze nota in de Staten-Generaal heeft het huidige kabinet 
Iaten we ten zich achter de hoofdlijnen van deze hoofdlijnen te kunnen stellen. 

Soms blijkt deze nota in de praktijk bij bet nemen van beslissingen van in
vloed te zijn. Verder mag men in de toekomst nog wei eens een derde nota 
verwachten. Daar komt nog bij, datal de hoofdlijnen in de Tweede nota dui
delijk indicatief van aard zijn, d.w.z. onderworpen aan een continue bijstu
ring als nieuwe ontwikkelingen en inzichten dat vergen.1 AI metal voldoende 
reden zich ook nu nog met de inhoud van deze belangrijke en inspirerende 
nota bezig te houden. 

In dit artikel zal speciaal aandacht worden besteed aan de indeling van ons 
land in stedelijke zones. In de Tweede nota wordt een zestal grote stedelijke 
zones aangegeven, te weten: 
l.de noordvleugel (Alkmaar, IJmond, Haarlem, Amsterdam, Zaanstreek, 

Gooi, Utrecht, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Veluwezoom, Arnhem, 
Nijmegen); 

2.de zuidvleugel (Leiden, 's-Gravenhage, Delft, Scbiedam, Vlaardingen, 
Rotterdam, Dordrecht); 

3.de Brabantse stedenrij (Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, 
Waalwijk, 's-Hertogenbosch, Oss, Eindhoven, Helmond), met aan de west
zijde een voortzetting op Zuid-Beveland en Walcheren (Goes, Middelburg, 
Vlissingen); 

4.Zuid- en Midden-Limburg (Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Sittard-Geleen, 
Roermond, Venlo) als onderdeel van bet Belgisch-Nederlands-Duitse ste
delijke gebied aldaar; 

S.Twente (Almelo, Hengelo, Enschede); 
6.Centraal Groningen met de noordpunt van Drente. 

De eerste vier stedelijke zones liggen ten zuiden van de befaamde lijn Alk
maar-Arnhem. Het hoofdaccent zal bier moeten liggen op een goed inrich
tingsbeleid, waardoor voor de toekomst bier een aanvaardbaar stedelijk 
milieu ontstaat. Ten noorden van deze lijn geldt uiteraard ook een inrich
tingsbeleid, maar bet accent zal bier toch meer moeten Iiggen op bet stimu
leringsbeleid. Van belang is 'stimulering van een goed opgebouwd stelsel van 

256 Socialisme en Democratie 6 (1970) juni 



zwaartepunten in bet Noorden en Overijssel, die de groei van de welvaart en 
de verbetering van bet sociaal-culturele klimaat kunnen dragen' (blz.168). 

Taakstellende prognose: zware opgave 

Als zodanig worden vooral genoemd Groningen, Twente, Leeuwarden, 
Zwolle, Emmen en bet zeebavenkomplex Delfzijl-Eemsbaven. Aan bet noor
den, Overijssel en Zeeland werd een belangrijke taak toebedeeld bij de ver
lichting van de bevolkingsdruk in met name het westen des lands. Dit beeft 
o.a. geleid tot de taakstellende bevolkingsprognose van 3 miljoen inwoners 
in het jaar 2000 voor bet noorden des lands, terwijl dit landsdeel bij een voort
zetting van de 'buidige tendenties' 21/ 4 miljoen inwoners zou tellen. Welk een 
zware opgave dit is moge blijken uit bet feit, dat de buidige tendenties mede 
het gevolg waren van een actief industrialisatiebeleid van de rijksoverbeid, 
waardoor bet altbans in kwantitatieve zin mogelijk was bet geboorteover
scbot in bet eigen landsdeel vast te bouden. 

Het is nu drie jaar geleden, dat de Tweede nota in de openbaarbeid is ge
bracbt. Men zou mogen verwacbten, dat de eerste tekenen van een groeiver
snelling van bet noorden nu tocb wei kenbaar mogen worden. Op 1 januari 
1966 woonde in bet noorden 10,87% van de Nederlandse bevolking, thans 
is dit percentage 1 0,86, terwijl dit in bet jaar 2000 ongeveer 15% zal moe ten 
bedragen. Uit de vestigingsoverscbotten blijkt zelfs het tegendeel van een ver
snelling. Voor de jaren 1965, 1966, 1967 en 1968 was dit overscbot resp. 
+325, +1251, -993 en -1691. Het enige licbtpunt is, dat aan de realisering 
van de Eemshaven met voortvarendbeid wordt gewerkt. Voorts wordt door 
bet Centraal Planbureau, de RijksPlanogiscbe Dienst en bet Centraal Bu
reau voor de Statistiek gewerkt aan een gezamenlijke studie, waarbij wordt 
nagegaan welke bedrijfstakken bij een stimulering bet grootste effekt sor
teren. 

Het noorden-en dit geldt ook voor Twente en Zuid-Limburg-is randge
bied. Deze gebieden zijn op een grate afstand gelegen van bet economiscb 
zwaartepunt van ons land, de Randstad Holland. Stimulering er van teneinde 
de eigen bevolkingsgroei vast te bouden lukt in het algemeen wei, gezien de 
gebecbtbeid van de bevolking aan bet eigen gebied. Stimulering van een mas
sale migratie van mensen uit bet westen naar deze randgebieden stuit in de 
praktijk op grate bezwaren. Hiervan getuigen de acties van vakbonden en 
personeel van de overbeidsdiensten in Den Haag, die voor spreiding in aan
merking kwamen. 

Gestage uitbreiding randstad 

Kart na bet verschijnen van de Tweede nota is er dan ook van diverse zijden 
op gewezen, dat de doelstellingen van bet ruimtelijke beleid in Nederland 
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(nl. verlicbting van de bevolkingsdruk in bet westen en een betere spreiding 
van de bevolking over ons land) op een effectievere wijze zijn te verwezen
lijken. 
Zowel in bet speciale nummer van Economisch-Statistische Bericbten van 
29 november 1967, gewijd aan de ruimtelijke ordening, alsop bet symposium 
geografie en ruimtelijke ordening van bet Koninklijk Nederlands Aardrijks
kundig Genootscbap gehouden op 19 november 1966 te Utrecht wordt er op 
gewezen, dat in de Tweede nota te weinig wordt aangesloten bij de huidige 
ontwikkelingstendenties. Geconstateerd kan worden, dat bet economische, 
sociale en culturele zwaartepunt van ons land, de Randstad Holland, zich 
gestaag uitbreidt. Steeds grotere gebieden komen binnen de invloedsfeer van 
de Randstad. Deze uitbreiding vindt plaats langs bepaalde verkeersassen; 
daarbij zijn vooral de grote rijkswegen en de spoorwegen van belang. Te 
denken valt aan de lijnen Randstad-Zwolle-Noorden; Randstad-Stedendrie
boek (Apeldoorn/Deventer/Zutphen)-Twente en Randstad-Arnhem/Nijme
gen. Misschien kan in de toekomst ook de lijn Amsterdam-Lelystad-Noorden 
als zodanig fungeren. 

Daarnaast kan worden opgemerkt, dat met name bet zuiden van ons land 
ligt in bet spanningsveld (door Hoekveld2 interferentiegebieden genoemd) 
tussen de stedelijke complexen van de Randstad, bet Ruhrgebied en de Bel
gische Stedendrieboek Antwerpen/Brussel/Gent en bet Noord-Franse indu
striegebied. Met name Noord-Brabant profiteert van deze gunstige ligging 
en ontvangt daardoor vele impulsen, vooral uit de Randstad. 

Deze uitdijing van de Randstad wordt mogelijk door een toeneming van de 
potenties van deze groeipool, door een verbetering van de verbindingen door 
opvoering van de frequenties en de rijsnelheid bij de spoorwegen en de aan
leg van vier-strooksautosnelwegen, door een verbetering van de communi
catietecbniek, door een schaalvergrotend denken over minimaal aanvaard
bare afstanden, alsmede ook door interne factoren in bet kerngebied als een 
te overspannen arbeidsmarkt, congestieverschijnselen en aantasting woon
milieu. 

Ruimtelijke ordening in twee fasen 

Door bet hoven gescbetste proces is een hele reeks van bestaande steden bij
zonder gunstig komen te liggen. Deze reeks steden wordt wei aangeduid met 
bet begrip Halfwegzone, omdat deze ligt balverwege bet kerngebied van de 
Randstad en de randgebieden van ons land. Deze Halfwegzone wordt ge
vormd door de Brabantse stedenrij, de agglomeratie Arnhem/Nijmegen en 
de urbane zone IJselvallei. Deze laatste zone bestaat uit de agglomeraties 
Stedendrieboek Apeldoorn/Deventer/Zutpben en Zwolle/Kampen. In de 
toekomst kan mogelijk ook Lelystad tot deze Halfweg-zone worden ge
rekend. 
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In het hoven reeds genoemde nummer van Economisch-Statistische berichten 
wordt hierover in een redactioneel commentaar het volgende opgemerkt: 
'Men zou zich kunnen afvragen waartoe een andere, meer economische, doel
stelling van het ruimtelijk beleid zou kunnen leiden. Stel bijv. dat, gegeven de 
grenzen door de beperkte mobiliteit der bevolking gesteld, deze doelstelling zou 
zijn het bevorderen van investeringen in gebieden waar de opbrengst dezer in
vesteringen het hoogst is. Het is duidelijk dat deze, dus best ontwikkelbare, ge
bieden niet noodzakelijk in het westen liggen, doch evenmin noodzakelijk samen
vallen met de meest onderontwikkelde gebieden. De keuze zou wellicht vallen 
op de stedenreeks van Zwolle tot Nijmegen, enfofin West- en Midden Brabant 
en het Schelde-gebied. Een reden hiervoor zou o.m. kunnen zijn dat deze ge
bieden op betrekkelijk korte afstand van de randstad zijn gelegen en als zodanig 
binnen de horizon van de randstadondernemer vallen. Emigratie uit het noorden 
en oosten naar het eerstgenoemde gebied ligt voorts ook meer binnen de horizon 
van de noordelijke arbeider dan emigratie naar het westen, hoewel overigens 
Friesland in dit opzicht al een rijke traditie kent. Mede vanuit het gezichtspunt 
van een toch duidelijk gewenste fasering van het ruimtelijk beleid zou wellicht 
deze mogelijkheid althans kunnen worden bestudeerd. Als tweede fase van de 
ruimtelijke ontwikkeling zou dan, als gevolg van het verminderen van de af
stand zowel van het noorden als het zuiden en het oosten tot een ( tweede) stede
lijk gebied van betekenis in ons land, ditmaal centraal gelegen, een meer posi
tieve oplossing van de problemen van deze gebieden gemakkelijker gerealiseerd 
worden.' 

Ten aanzien van het bovenstaande citaat allereerst een kanttekening. Massale 
migratie vanuit het noorden naar bijv. de urbane zone IJsselvallei is in strijd 
met de huidige ontwikkeling. Uit een (nog intern) onderzoek van de socio
grafische bureaus van Apeldoorn en Deventer ten behoeve van het voorlopig 
samenwerkingsverband Stedendriehoek is gebleken, dat de groei in de vijf
tiger jaren van de agglomeraties Stedenband Twente, Stedendriehoek Apel
doom/Deventer/Zutphen en Zwolle/Kampen allen in meerdere of mindere 
mate ontstond door een migratieoverschot vanuit het noorden. Dit overschot 
is nu nagenoeg in alle drie de agglomeraties verdwenen. Voor het noorden is 
een massale migratie niet wenselijk en niet nodig, omdat het met het huidige 
instrumentarium van de rijksoverheid mogelijk moet zijn het geboorteover
schot althans kwantitatief te bin den. 

Halfweg-zone als bmgboofd 

Wel kan uit het bovenstaande citaat in samenhang met het voorgaande de 
volgende belangrijke conclusie worden getrokken. De Halfweg-zone wordt 
spontaan reeds in de invloedsfeer van de Randstad opgenomen. 
De Stedendriehoek heeft vanaf 1958 reeds vestigingsoverschotten ten op
zichte van het westen, Zwolle/Kampen vanaf 1963, terwijl het van de overige 
delen genoegzaam bekend is. 
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Met relatief geringe investeringen kan dit spontane proces worden versneld. 
Migratie van werknemers uit bet westen naar deze zone Ievert geen moeilijk
beden op. Dit blijkt uit de verbuizing van overbeidsdiensten uit Den Haag 
naar Apeldoorn. 

Daardoor ontstaat hier een belangrijk stedelijk concentratiegebied. Evenmin 
als de stedelijke zones genoemd in de Tweede nota moet men de Halfweg
zone zien als een randstad. Veel meer wordt deze zone gevormd door een 
aaneenscbakeling van stadsgewesten. Uit een studie van Prof.Wissink3 blijkt, 
dat de stadsgewesten van Arnbem/Nijmegen en 's-Hertogenboscb/Oss elkaar 
nu reeds raken. De Halfweg-zone kan worden getypeerd als een stelsel van 
bruggeboofden in de opscbuivende frontregio van de Randstad Holland. 

Op deze wijze ontstaat een goede uitgangspositie voor stimulering van de 
randgebieden, zoals bet noorden en Twente. Deze gebieden zijn dan als bet 
ware dicbter bij de Randstad gekomen. Hiermee wil niet gepleit worden voor 
een voorlopig maar acbterwege blijven van maatregelen van de rijksoverbeid 
voor de randgebieden. Dit zou de positie van deze gebieden zodanig ver
zwakken, dat een stimulering in een tweede fase nagenoeg niet meer moge
lijk zou zijn. Wei wil ik betogen, dat een effectieve stimulering gemakkelijker 
en goedkoper tot stand kan komen, indien de Halfweg-zone krachtig ontwik
keld zou zijn. Zo zal bet noorden profiteren van een sterke positie van 
Zwolle/Kampen en Lelystad en de Stedenband Twente van een kracbtige 
Stedendriehoek Apeldoorn/Deventer /Zutpben. 
Indien nu deze zone op een krachtige wijze zou worden ontwikkeld, kan 
thans reeds een aanvang worden gemaakt met een betere bevolkingsspreiding 
over ons land en zou er een betere kans bestaan, dat in een volgende fase de 
randgebieden binnen de invloedsfeer van ons economiscb centrum worden 
getrokken. 
Een werkelijk goede toekomst voor deze randgebieden lijkt aileen mogelijk, 
indien deze binnen die invloedsfeer komen. 

l.lr.Th.Quen6--Ruimtelijke ordening; inleiding gehouden op 8 maart 1968 in het kader 
van de viering van het tiende lustrum van de Iandbouwhogeschool te Wageningen, Be
stuurswetenschappen januari 1969, blz.26. 

2.Dr.G.A.Hoekveld, Het voorgestelde urbanisatiepatroon in de Westeuropese context en 
De stadsgewesten, in: Ruimtelijke ordening en geografie enz., blz.27 -46. 

3.Prof.Dr.G.A.Wissink, Plaats en taak van de Nederlandse gemeenten in de regionale 
ontwikkeling. Preadvies voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
op 8 juni 1966 te Rotterdam, Bestuurswetenschappen 1966, blz.128. 
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DRS. C. G. VAN LEEUWEN 

Openbaar V ervoer: 
N oodzaak van politieke keuze 
Wie in de vakpers en in de politieke organen de laatste jaren de discussies 
over functie en toekomst van het openbaar vervoer1 heeft gevolgd, weet, dat 
deze tak van bedrijvigheid worstelt met een problematiek, die zowel de ge
vestigde structuur als de gevestigde meningen op hun grondvesten doet 
scbudden en die bet 'to be or not to be' van de op dit terrein werkzame onder
nemingen en bedrijven ten nauwste raakt. 
Vele zijn de rapporten, enquete-resultaten en discussie-stukken, die over deze 
problematiek de laatste tijd zijn verschenen. Als twee van de belangrijkste 
noemen wij het door de n.v. Nederlandse Spoorwegen in januari 1969 uit
gegeven geschrift 'Spoor naar '7 5", dat de ambitieuze ondertitel draagt: 
'Plan voor de toekomst van N.S. in de Nederlandse samenleving in de jaren 
1970-1975', en de zich meer tot een nabije toekomst-visie beperkende publi
katie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transportonderne
mingen (KNVTO), welke onder de titel 'Mensen onderweg' in november 
1969 bet Iicht zag. 
Ook aan 'The man in the street', in de meest letterlijke zin, gaat het probleem 
niet voorbij. Ten tijde van het schrijven van dit artikel prijken in het gehele 
land op vrijwel aile autobussen en trams, die aan het openbare vervoer deel
nemen, de woorden: 'Openbaar Vervoer-een Noodzaak', waarbij het 
woord 'Nood' een duidelijk accent wordt gegeven. 

Vanwaar deze nood? Vanwaar deze noodzaak? Wat is er met het openbaar 
vervoer aan de hand? En waarom is er nu wei wat aan de hand en vroeger 
niet? 
Om op deze vragen een antwoord te vinden, dienen wij eerst vast te stellen, 
waarover wij precies spreken. 
In bet spraakgebruik Ievert het begrip openbaar vervoer geen moeilijkheden 
op; iedereen weet wei ongeveer, wat daarmee bedoeld wordt. 
Toch is bij een diepergaande beschouwing enige precisering wel nodig. 
Dit klemt temeer, omdat het merkwaardige feit zich voordoet, dat de zeer 
vele en gedetailleerde wettelijke regelingen, die op het gebied van het open
baar vervoer bestaan, geen van alle het begrip 'openbaar vervoer' kennen of 
omscbrijven. Voor de wet bestaat het begrip niet. 
Wij zullen dus zelf een begripsbepaling moeten vinden. Bij voorbaat erken
nende, dat ook andere begripsbepalingen denkbaar zijn, zal in het onder
staande onder openbaar vervoer verstaan worden: het vervoer van personen, 
dat geschiedt: 
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- krachtens een vooraf door de Overheid goedgekeurde en gepubliceerde 
dienstregeling; 

-onder heffing van een vooraf door de Overheid goedgekeurd en gepubli
ceerd tarief; 

-met onderwerping aan een exploitatieplicht, d.i. de verplichting om de 
dienst uit te voeren zoals is aangekondigd; 

-met onderwerping aan een vervoersplicht, d.i. de verplichting om, binnen 
bepaalde grenzen, de zich ten vervoer aanmeldende reizigers te vervoeren. 

Een beperking tot bepaalde soorten vervoermiddelen komt in deze begrips
bepaling bewust niet voor. Openbaar vervoer kan zowel met de trekschuit, 
als met het vliegtuig, zowel met treinen, trams, bussen en metro's als met 
personenauto's ofvaartuigen bewerkstelligd worden. 
Het binnenlandse openbaar vervoer te water en dat door de Iucht hebben in 
ons land een zodanige geringe relatieve betekenis, dat zij in het onderstaande 
buiten beschouwing worden gelaten, terwijl het internationale openbare ver
voer (vliegdiensten, zee-scheepvaart, spoorwegen) zodanige-ook onderling 
verschillende-eigen karakteristieken te zien geeft, dat behandeling daarvan 
in dit artikel niet zou passen. 
Wij beperken ons dus tot het open bare vervoer, zoals dit in ons land in feite 
wordt verricht door treinen, metro's, trams en bussen. Dus toch een begrips
bepaling, gebaseerd op bepaalde vervoerstechnieken? Geenszins; hier wordt 
slechts een opsomming gegeven van de technieken, die momenteel in hoofd
zaak voor het verrichten van openbaar vervoer gebruikt worden, waarbij 
aangetekend wordt, dat deze technieken ook gebruikt kunnen worden voor 
andere vormen van vervoer, die niet tot het openbaar vervoer behoren (bijv. 
toerwagenvervoer, groepsvervoer, afgehuurde treinen, enz.). 
V oor het verrichten van openbaar vervoer zou, indien men dat zou wensen, 
zonder meer ook de personenauto gebruikt kunnen worden. Dat dit tot op 
heden niet geschiedt, en naar mijn oordeel ook in de toekomst niet of slechts 
op zeer beperkte schaal zal geschieden, vloeit uitsluitend voort uit de utili
teits-overweging, dat de vervoerscapaciteit van een personenauto vrijwel 
steeds te klein is voor een doelmatige exploitatie als openbaar vervoers
middel. Overigens staat echter in beginsel een zodanige exploitatie van per
sonenauto's niets in de weg. 
En de taxi? 
In de levendige discussie, die op het ogenblik in Nederland over het taxi
vraagstuk plaats vindt, wordt door sommigen gesteld, dat ook de taxi be
schouwd moet worden als een vorm van openbaar vervoer. Past men echter 
de in het voorgaande genoemde vier criteria voor openbaar vervoer toe op 
de taxi in zijn huidige vorm, dan blijkt deze vervoersvorm niet aan de criteria 
te voldoen. Volgens de hier gebezigde begripsbepaling is de taxi zeker geen 
openbaar vervoer. Dat dit meer betekent dan een woordenspel moge blijken 
uit het vervolg van deze beschouwing, waarin op enkele aspecten van het 
taxi-vraagstuk wordt teruggekomen. 
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Minder particuliere ondernemingen 

De uitvoering van het openbaar vervoer is in ons land niet in een hand. Dit 
is wei het geval voor het spoorwegvervoer, dat uitsluitend wordt uitgevoerd 
door de n.v. Nederlandse Spoorwegen, naar de vorm een onderneming, 
doch waarvan aile aandelen in handen van de Staat zijn. Het interlocale en 
een dee! van het locale autobusvervoer wordt uitgevoeid door een vrij groot 
aantalzgn. streekvervoerbedrijven, die wei aile (of nagenoeg alle) de vorm 
van een naamloze vennootschap hebben, maar die onder ling grote verschillen 
vertonen. 
Er is een klein, en steeds verminderend, aantal particuliere ondernemingen 
onder, die het openbare vervoer uitoefenen als middel om een ondernemers
inkomen te verwerven, dus met het oogmerk om winst te behalen. Een groot 
en steeds groeiend aantal streekvervoerbedrijven is in handen van N.S. Deze 
bedrijven hebben zich tot dusverre gedragen als particuliere ondernemingen, 
doch zij behoeven dit niet te doen en kunnen-anders dan de echte particu
liere ondernemingen-het winststreven door een ander bedrijfsdoel ver
vangen indien de moedermaatschappij dit zou wensen.2 Van enkele streek
vervoerbedrijven zijn de aandelen geheel of gedeeltelijk in handen van ge
meenten en provincien. In een negental grote gemeenten3 is tenslotte de 
verzorging van het openbaar vervoer in handen van de gemeentelijke over
heid. Op Den Haag na, waar het gemeentelijk vervoerbedrijf de vorm van 
een n.v. heeft, vormen al deze bedrijven een onderdeel van de gemeentelijke 
huishouding, zonder eigen rechtspersoonlijkheid. 
Er valt dus een heel scala van bedrijfsvormen te onderkennen, van zuiver 
particuliere onderneming tot gemeentelijke tak van dienst. 
Uit het onderstaande moge blijken, dat dit geen toeval is, doch dat deze 
situatie-te zien als een moment-opname in een voortschrijdende ontwikke
ling-rechtstreeks samenhangt met de problematiek, waarmede in onze tijd 
het openbaar vervoer geconfronteerd wordt. 

Welke is nu die problematiek? 
Zeer in het kort gezegd, het openbaar vervoer bevindt zich momenteel op de 
grens van twee werelden; een gedeelte is de grens al gepasseerd, een ander 
gedeelte nog niet. Het is nog niet zo lang geleden, dat aan het gehele ver
voerswezen, dus ook aan het openbaar vervoer, als vanzelfsprekend de eis 
werd gesteld van een rendabele exploitatie. Toen schrijver dezes in 1946 als 
jong econoom in dienst trad bij de Nederlandse Spoorwegen, werd men niet 
moede hem deze eis als grondslag van het bedrijfsbeleid van N.S. in te 
pompen en niet zonder succes. Toen hij dit bedrijfin 1958 verliet, verschenen 
nog slechts aarzelend de eerste tekenen aan de hemel van twijfel aan de 
absolute juistheid van deze doctrine. Deze tekenen zijn o.a. te bespeuren in 
een preadvies van zijn hand voor een verkeersconferentie van de dr.Wiardi 
Beckman Stichting, dat ook in dit tijdschrift werd opgenomen.4 

De eis van bedrijfseconomische rendabiliteit berust op zichzelf op respecta-
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bele argumenten. De eis is gegrond op de gedachte, dat het vervoerswezen 
beschouwd dient te worden als een economische activiteit als iedere andere, 
waarbij het verplaatsen van personen en goederen een onderdeel vormt van 
de produktieketen van oerprodukt tot consument. 
Voor elk van de schakels van deze keten geldt, dat, wanneer de kosten boger 
zouden blijken te zijn dan de opbrengsten, dit inhoudt, dat de produktieve 
krachten niet in de juiste richting worden aangewend en beter op een andere 
wijze gebruikt zouden kunnen worden, waarbij de waardering van de con
sument voor het geproduceerde goed groter is. Met andere woorden: een 
vervoerbedrijf, dat blijvend niet in staat zou zijn om uit de opbrengsten de 
kosten te dekken, zou zich schuldig maken aan oneconomische verspilling 
van productieve krachten. 

Theorie ging niet op 

Deze theorie, uit de oude liberale school, heeft een lang !even gehad, ook in 
de sector van het openbaar vervoer. Zij kon dat ook hebben, zolang alles 
werkelijk goed ging en de bedrijfseconomische eindjes nog aan elkaar ge
knoopt konden worden. Het openbaar vervoer is nooit een bedrijfstak ge
weest, waarin ondernemers op gemakkelijke wijze rijk konden worden, maar 
het is lange tijd-en wordt soms nog-gezien als een economische activiteit, 
die zich Ieent voor ondernemingsgewijze produktie, dus voor produktie om 
der wille van de winst en niet van het produkt. 
De theorie kreeg de eerste schok te verduren in de sector van het stedelijke 
openbare vervoer. Reeds enkele jaren na de oorlog bleken de gemeentelijke 
vervoerbedrijven in de grote steden de een na de ander de rode streep in de 
boekhouding te passeren en steeds groter wordende nadelige saldi te ver
tonen. Hevig is de kritiek geweest, die toen op deze bedrijven werd geleverd. 
Zij zouden een fout beleid voeren, zij zouden inefficient werken, zij zouden 
het geld van de belastingbetaler verspillen. AI deze kritiek bet ustte, bewust 
of onbewust, op de genoemde theorie, dat het in onze maatschappij onbe
hoorlijk is om met verlies te werken. In feite hebben de stedelijke vervoer
bedrijven de spits moeten afbijten, omdat bij hen de feilen van de bestaande 
gedachtengang het eerst aan het Iicht traden. Thans, luttele jaren later, is het 
zover, dat precies dezelfde problematiek zich ook aan de N.S. en aan de 
streekvervoerbedrijven opdringt, en dat erkend moet worden, en in het alge
meen ook wei erkend wordt, dat de oorzaken van de nadelige saldi, ook bij 
de stedelijke vervoersbedrijven, niet gezocht moeten worden in een falend 
bedrijfsbeleid, doch in een falende theorie. 
Wat is dan de fout van de oude theorie? 
Men raakt wellicht het snelst de kern van het vraagstuk, door na te gaan, wat 
er zou gebeuren, indien de vervoerbedrijven inderdaad volgens de richtlijn 
van de bedrijfseconomische rendabiliteit zouden blijven handelen. Zij zou
den, wanneer door stijgende kosten en dalende afzet (een beeld waarmede de 
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laatste jaren vrijwel aile openbare vervoerbedrijven te maken hebben), de 
dreiging van een verliesgevende exploitatie zou opdoemen, eerst-uiteraard 
na het tot het uiterste opvoeren van de efficiency-de prijzen trachten te 
verhogen. Dit zou, indien het op enigszins drastische wijze zou geschieden, 
tengevolge van de scherpe 'concurrentie' van de bromfiets en de personen
auto, een verdere dating van de afzet tot gevolg hebben, metals sociaal weinig 
aantrekkelijke consequentie, dat juist diegenen, die niet over alternatieve 
verplaatsingsmogelijkheden beschikken, in het algemeen de economisch 
zwakkeren, het openbaar vervoer trouw zouden moeten blijven en de last 
der prijsverhogingen zouden moeten dragen. 
Voorts zou daar, waar het reizigersaanbod het niveau van dienstverlening 
niet meer rechtvaardigt, deze dienstverlening worden ingekrompen. Dat be
tekent: vermindering van frequenties, en in laatste instantie opheffing van 
lijnen. De spoorwegen zouden vele lijnen voor de reizigersdienst sluiten; de 
streekvervoerbedrijven zouden vele dorpen hun enige vervoersmogelijkheid 
ontnemen, en de stedelijke vervoerbedrijven zouden het merendeel van hun 
diensten staken. Zo zou men met een sterk ingekrompen bedrijf en met sterk 
verhoogde tarieven trachten, een nieuw evenwichtspunt tussen kosten en op
brengsten te vinden. Zou dit nog niet lukken, dan zou de produktie geheel 
gestaakt worden en het bedrijf opgeheven, aangezien dan immers de pro
duktieve krachten beter in een andere richting aangewend zouden kunnen 
worden. 

Altematief in werkelijkheid dilemma 

Het geschetste proces is geen hersenschim; het is in feite al volop aan de 
gang. De spoorwegen overwegen de sluiting van de reizigersdienst op een 
aantal lijnen, tenzij de Rijksoverheid financieel bijspringt; verschillende 
streekvervoerbedrijven hebben hun dienstverlening al moeten inkrimpen. 
Aileen de stedelijke vervoerbedrijven hebben deze politiek niet gevolgd; zij 
hebben de dienstverlening niet ingekrompen, doch uitgebreid (nergens ter 
wereld zou ooit een metro worden gebouwd, indien daaraan de eis van be
drijfseconomische rendabiliteit gesteld zou worden!); zij hebben de tarieven 
bij lange na niet zoveel verhoogd als een rendabele exploitatie zou vergen; 
maar zij hebben dan ook nadelige saldi, die in de grote steden tientailen 
miljoenen guldens per jaar bedragen, en niet geringe financiele problemen 
oproepen. 
Ziehier dus het alternatief, dat meer lijkt op een dilemma: of men gedraagt 
zich als een particuliere onderneming met aile consequenties t.a.v. prijzen 
en omvang der dienstverlening, inclusief het eventueel staken der produktie, 
of men aanvaardt bedrijfseconomische nadelige saldi en moet dan voor de 
financiering daarvan een oplossing vinden. 
De keuze tussen deze twee te volgen wegen is m.i. niet moeilijk; de keuze is, 
althans ten principale, door vele (niet aile!) instanties, die zich met dit vraag-
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stuk geconfronteerd zien, al gedaan. Het trekken van de (financiele en andere) 
consequenties uit de keuze blijkt echter heel wat moeilijker dan het uitspre
ken van een principe. 
Het is duidelijk, dat de keuze valt op het aanvaarden van bedrijfseconomische 
nadelige saldi en niet op het aanpassen van de omvang en kwaliteit der open
bare vervoersvoorziening aan bedrijfseconomische mogelijkheden en begren
zingen. 
De fout van de oude theorie ligt namelijk in het uitgangspunt, dat het open bare 
personenvervoer een economische activiteit als ieder andere zou zijn. Dat 
is niet het geval, met name niet in die grote gebieden in Nederland, waar 
het vraagstuk van de verkeerscongesties de kop heeft opgestoken of binnen
kort zal opsteken. 
Wij zullen dit vraagstuk hier niet in den brede behandelen. Men kent, natio
naal en internationaal, de oorzaken; men kent, nationaal en internationaal, 
de gevolgen. 

Verkeerscongestie 

De oorzaak ligt in het snel toegenomen aantal personenauto's, welk aantal 
in ons land ook in de toekomst aanzienlijk zal toenemen, omdat het aantal 
personenauto's per 1000 inwoners hier nog aanzienlijk lager ligt dan in de 
meeste ons omringende Ianden. Op zichzelf is deze snelle toename een uiting 
van gestegen welvaart, die positief benaderd en zelfs toegejuicht moet wor
den. Het is onzin, het toenemende aantal auto's als een kwaad te zien, dat 
bestreden moet worden; degenen, die dat doen, hebben trouwens meestal 
meer het oog op de auto van hun buurman, dan op hun eigen vehikel. Wei 
zullen wij de moed moeten opbrengen, de kwalijke gevolgen van dit ver
schijnsel, zowel voor autogebruikers als voor niet autogebruikers, onder het 
oog te zien en daaruit de consequenties te trekken. En hoewel het probleem 
zich in ons land door een enorme bevolkingsdichtheid in hevige mate mani
festeert5, verkeren wij wat betreft het trekken van de consequenties nog in 
het stadium van een aarzelend begin. 
Het kwalijke gevolg van het toenemende aantal auto's is, dat het in de grotere 
-en binnenkort ook in de kleinere-bevolkingscentra financieel en fysiek 
onmogelijk is, rijruimte en parkeerruimte te creeren voor elke automobilist, 
die dat zou wensen. Zou men dit proberen, dan zou men de centra der 
steden grotendeels moeten afbreken t.b.v. autowegen en parkeergelegenheid. 
Dat zou een oplossing zijn, want als de centra verdwijnen, verdwijnt ook de 
vervoersbehoefte naar die centra. 

Zolang men ervan uitgaat, dat de centra der grotere steden een onmisbare, 
economische, maatschappelijke en culturele functie hebben, die zij moeten 
blijven uitoefenen-wellicht zelfs in sterkere mate dan thans-zolang zal 
deze oplossing niet kunnen dienen. En omdat de personenauto de centra niet 
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van de dreigende verstikkingsdood kan redden, deze zelfs veroorzaakt, zullen 
andere wegen gevonden moeten worden. Daarbij zal er van uitgegaan moeten 
worden, dat het hierbij in eerste instantie niet meer gaat om vervoersproble
men, maar om ruimte-problemen. Het ruimte-rendement wordt een zelf
standige factor voor het te volgen beleid. 
Hier kan het openbaar vervoer uitkomst bieden. Deze vervoersvorm legt 
aanzienlijk minder beslag op de beschikbare ruimte dan de personenauto. 
De gemiddelde bezetting van een personenauto in aanmerking genomen (die 
in het spitsuur lager is dan daarbuiten!) is de benodigde oppervlakte voor 
een reiziger in een personenauto ongeveer het vijftienvoudige van die van een 
reiziger in tram en bus. Daarbij is de benodigde parkeerruimte voor perso
nenauto's nog geheel buiten beschouwing gelaten. 
Wil men de centra der steden levend en aantrekkelijk houden, en wil men de 
daarvoor beschikbare ruimte zo doelmatig mogelijk benutten, dan is het 
openbare vervoer daarvoor een bij uitstek geeigend middel. De in het buiten
land al vele jaren, en in ons land sinds kort, vrij algemeen aanvaarde mening, 
dat met kracht moet worden gestreefd naar bevordering van het gebruik 
van openbaar vervoer, vindt hierin zijn grond. 

Maatregelen 

Met het uitspreken van deze mening is men er echter niet. Om het gebruik 
van het openbaar vervoer metterdaad te bevorderen, zijn maatregelen on
ontbeerlijk. Welke zijn die maatregelen? 

1./n de eerste plaats dient het openbaar vervoer aantrekkelijker gemaakt te 
worden dan het thans is; zo aantrekkelijk, dat ook autobezitters voor hun 
vervoer naar en van de stedelijke centra het openbaar vervoer verkiezen. 
Nu zijn er verschillende manieren, waarop het openbaar vervoer aantrekke
lijker gemaakt zou kunnen worden. 
Onderzoekingen en ervaringen hebben echter uitgewezen, dat in de waarde
ring van de gemiddelde reiziger de factoren regelmaat, snelheid en frequentie 
bovenaan de lijst staan. En het zijn nu juist deze factoren, met name regel
maat en snelheid, die het openbaar vervoer in onvoldoende mate kan leveren, 
indien het aan dezelfde beperkingen als het wegverkeer onderworpen blijft, 
en met dat wegverkeer mede verstikt. 
De eerste eis, die men in (en ook naar en van) congestie-gebieden aan goed 
openbaar vervoer moet stellen, is daarom de beschikking over een onafhanke
lijke baan, waar het openbaar vervoer niet door het overige wegverkeer in 
de uitoefening van zijn taak wordt belemmerd. 
Aan deze eis wordt volledig voldaan bij spoorweg- en bij metro-exploitatie. 
Men kan stellen, dat de tientallen metronetten, die momenteel in de wereld 
in aanbouw zijn, of waarvoor vergevorderde plannen bestaan, nooit tot 
stand zouden komen, indien deze noodzaak van een volledig vrije baan, en 
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daardoor van een hoog niveau van regelmaat en snelheid, niet terecht de 
doorslag had gegeven. 
In mindere, maar in bepaalde gevallen toch nog in bevredigende mate, kan 
aan de eis van een vrije baan voldaan worden door moderne tramlijnen, (ook 
wei met het verwarring wekkende woord sneltramlijnen aangeduid), waarbij 
het niet in de eerste plaats gaat om de eigenschappen van het voertuig, maar 
om die van de baan, die zo min mogelijk externe vertragingsfactoren (weg
kruhingen, verkeerslichten, zich op de trambaan opstellend links afslaand 
autoverkeer) dient te hebben. Met ondertunneling van kruispunten en met 
medewerking van de verkeers-autoriteiten kan op deze wijze een redelijke 
mate van regelmaat en snelheid bereikt worden, hoewel de kwaliteit (en ook 
de capaciteit) duidelijk achterblijft bij die van de metro of een treinver
binding. 
Waar ook deze oplossing om technische of :financiele redenen niet mogelijk 
is-waarbij men ervan uit moet gaan, dat zowel technisch als :financieel zeer 
veel mogelijk is, indien de wil tot het bereiken van oplossingen en het inzicht 
in het belang daarvan maar aanwezig is!-kunnen een aantal hulpmiddelen 
een dikwijls niet onbelangrijke bijdrage tot bevordering van regelmaat en 
snelheid leveren, en aldus op beperkte schaal toch nog enkele voordelen 
van de vrije baan realiseren. Te denken valt aan ononderbroken witte lijnen 
langs trambanen, vrije busbanen, voor het openbaar vervoer en voetgangers
verkeer gereserveerde straten, prioriteitsregelingen bij verkeerslichten, vrije 
opstelbanen bij kruispunten, door tram en bus belnvloedbare verkeerslicht
cycli, enz. enz. 
Merkwaardigerwijze blijken deze maatregelen, die relatief weinig kosten met 
zich brengen, vaak het moeilijkst te realiseren. Dit is voornamelijk een gevolg 
van het feit, dat zij veelal een zichtbare ingreep in de afwikkeling van het 
wegverkeer betekenen, waarmede die verkeers-autoriteiten, die meer denken 
in aantallen zich verplaatsende voertuigen dan in aantallen vervoerde per
sonen (en dat zijn er nogal wat), kennelijk grote moeite hebben. Ben doel
gericht en niet door vrees voor pressiegroepen belnvloed beleid van de ver
antwoordelijke overheden zou op dit punt al tot aanzienlijke verbeteringen 
in de situatie kunnen lei den. 
Ook de Rijksoverheid gaat niet vrij uit. Reeds jaren wordt gevraagd om een 
regeling, waarbij autobussen, wegrijdende vanaf in parkeerhavens gesitueer
de bushalten, voorrang krijgen op het overige verkeer, waarmede een op 
drukke wegen zeer hinderlijke vertragingsbron geelimineerd zou worden. 
Maar dezelfde overheid, die de bevordering van het openbaar vervoer zo 
krachtig propageert, heeft de grootste moeite de dikke mist van formalisme 
en juridische haarkloverij, die om dit vraagstuk is gelegd, uiteen te rafelen. 

2.0ok op financieel gebied zijn maatregelen nodig. 
In de eerste plaats zal erkend moeten worden, dat het bevorderen van het open
boar vervoer door infrastructurele en andere maatregelen inhoudt, dat aan dit 
vervoer de eis van bedrijfseconomische rendabiliteit niet meer gesteld mag 
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worden, aangezien niet slechts deze rendabiliteit doch ook en met name de 
sociaal-economische rendabiliteit bepalend dient te zijn voor het beleid. 
Het zou best kunnen zijn, dat een verliesgevend vervoerbedrijf, dat zorgt 
voor een vlot en aantrekkelijk vervoer, zijn functie heel wat rationeler ver
vult dan een winstgevend vervoerbedrijf, dat met beperkte dienstregeling en 
hoge tarieven geen bijdrage tot bestrijding van de congestie-nood verleent! 
Komt men tot deze erkenning, dan rijzen financieringsproblemen. Want het 
is duidelijk, dat de-althans bedrijfseconornisch-verliesgevende vervoer
bedrijven hun nadelige saldi ergens moeten kunnen declareren, willen zij 
blijven voortbestaan. En het is nog duidelijker, dat deze bedrijven nooit zelf 
in staat kunnen zijn de aanzienlijke investeringen, die voor het verbeteren 
van de infrastructuur van het openbaar vervoer nodig zijn, zelf op te brengen. 

Eerder in dit artikel werd reeds aangestipt, dat het de gemeentelijke vervoer
bedrijven waren, die het eerst met deze problematiek geconfronteerd werden, 
en die ook voor het eerst bewust (zij het in het begin met de nodige aarze
lingen) de weg verkozen van de verlieslatende exploitatie. De betrokken 
gemeenten aanvaardden daarmede de consequentie, dat de jaarlijkse ver
liezen uit het gemeentelijk budget betaald moesten worden. Ook de voor 
verbetering van het openbaar vervoer dringend noodzakelijke infrastructu
rele voorzieningen legden een loodzware last op de gemeenten. Enkele jaren 
geleden werd het duidelijk, dat de financieel toch al zo slecht bedeelde ge
meenten deze last niet zouden kunnen dragen en dat de zo noodzakelijke 
verbetering van het openbaar vervoer juist daar, waar daaraan de grootste 
behoefte bestond, op deze wijze niet gerealiseerd zou kunnen worden. 
Het is de verdienste geweest van de socialisten Suurhoff en Posthumus, resp. 
minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Cals, 
dat zij, de problematiek onderkennende, voor het eerst in de Rijksbegroting in 
principe de mogelijkheid hebben opgenomen van een rijksbijdrage aan gemeen
ten t.b. v. de aanleg van nieuwe openbare vervoerslijnen in en nabij de steden. 

Gemeentelijke financien vormen rem 

Latere regeringen, en ook de huidige, hebben de door hun ingeslagen weg 
gevolgd, zodat voor dit doel in de Rijksbegroting voor 1970 een bedrag werd 
uitgetrokken van f 30 000 000. Hoewel het principe dus aanvaard is, zijn de 
uitgetrokken bedragen nog beneden elk redelijk peil. Men behoeft het bedrag 
van f 30 miljoen maar te vergelijken met het bedrag van f 1 300 000 000 dat 
de komende vijftien jaar jaarlijks in nieuwe Rijks-, provinciale- en gemeen
telijke wegen wordt ge1nvesteerd.6 Men behoeft het ook maar te vergelijken 
met wat in het ons omringende buitenland op dit gebied voor regelingen 
bestaan7, om tot de conclusie te komen, dat een bedrag van f 30 rniljoen 
per jaar ook niet bij benadering toereikend is om het gestelde doel, de tot-
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standkoming van infrastructurele voorzieningen tot verbetering van het 
openbaar vervoer, in feite te bereiken. 
Daar komt nog bij, dat deze bijdrageregeling een maximum kent van 50 % 
voor de aanlegkosten, zodat in het gunstigste geval de betrokken gemeenten 
toch zelf nog 50% op tafel moeten leggen. De deplorabele staat van de ge
meentelijke financien dreigen het opbrengen van deze 50% reeds onmogelijk 
te maken, waardoor een aantal hoogstnoodzakelijke projekten (o.a. de 
metro-aanleg in Amsterdam slechts met grote vertraging van de grond 
komen. 
Hoe aarzelend het beleid van de huidige regering op dit punt is, komt ook 
tot uiting in haar politiek t.a.v. de Nederlandse Spoorwegen. Weliswaar 
wordt in de begroting 1970 voor dit bedrijf een bijdrage van f 100 000 000 
uitgetrokken, (f 70 000 000 voor de 'bedrijfsvreemde lasten' en f 30 000 000 
voor de rentelast op geaccumuleerde verliezen uit het verleden), maar de 
aanleg van nieuwe lijnen (in hoofdzaak de Schiphol-lijn) wordt afgedaan met 
de in het Iicht van het bovenstaande ietwat verbijsterende mededeling, dat 
'eerst de financiele positie van N.S. verbeterd moet zijn, alvorens tot de 
aanleg van essentiele nieuwe lijnen kan worden overgegaan'. 8 Op deze manier 
kunnen wij nog lang wachten en met deze motivering kan alles worden tegen
gehouden. 
Naast de bijdrage-regeling voor nieuwe investeringen bestaat sinds enkele 
jaren ook een bijdrage-regeling in door gemeentelijke en andere vervoerbe
drijven geleden verliezen. 

N.S. 

Zo is in de Rijksbegroting 1970, behalve deal genoemde f 100 000 000 voor 
de N.S., een bedrag van f 31 miljoen uitgetrokken voor bijdrage in de ver
liezen van de stadsvervoerbedrijven en van f 15 miljoen in die van de streek
vervoerbedrijven. Ook deze bedragen zijn bij lange na niet voldoende om 
de nadelige saldi te compenseren. 
Het nadelig saldo van N.S. bedroeg over 1969, na aftrek van een rijksbijdrage 
over dat jaar van f 70 miljoen, toch nog f 84 miljoen, terwijl aileen de 3 
grootste stedelijke vervoerbedrijven in dat jaar een nadelig saldo hadden, 
dat gezamenlijk de f 100 miljoen ver overschreed. Toch werd in 1970 de bij
drage in de nadelige saldi van de stadsvervoerbedrijven t.o.v. 1969 niet ver
hoogd, zulks ondanks de sterk gestegen kosten. In de streekvervoerssector 
wordt het totale tekort in 1970 op f 35 miljoen9, waarvan na een Rijksbijdra
ge van f 15 miljoen dus f 20 miljoen ongedekt blijft. 
Bij deze cijferdans passen nog een tweetal kanttekeningen. 
Toen de Rijksbijdrage in de streekvervoerssector, die over 1969 f 3 miljoen 
bedroeg, verdeeld moest worden, heeft de regering daarbij prioriteit gegeven 
aan de daarvoor in aanmerking komende particuliere ondernemingen hoven 
overheidsbedrijven (incl. dochterondernemingen van N.S.). Deze prioriteit 
werd gegrond op de overweging, dat het voortbestaan van de vervoersvoor-
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ziening bij verlieslatende particuliere ondernemingen eerder gevaar loopt dan 
bij overheidsbedrijven en dat daarom hulp daar het eerst geboden is. 
Zo op het oog is dit een objectieve overweging, maar het is duidelijk, dat 
deze gedragslijn nooit op langere termijn is vol te houden en dat zij in feite 
een ontwijking inhoudt van de levensgrote politieke vraag, of in de sector 
van het openbaar personenvervoer nog wei plaats is voor de particuliere 
ondernemingsvorm. Ben vraag, die in de nabije toekomst zich in steeds 
sterkere mate zal aandienen, en waarop schrijver dezes geneigd is ontkennend 
te antwoorden. 
Een tweede kanttekening: uit een aantal uitlatingen van regeringszijde valt 
op te maken, dat de regering de gehele regeling voor de bijdrage in verliezen 
als een zeer tijdelijke zaak ziet, die binnen enkele jaren beeindigd moet 
worden; de vervoerbedrijven moeten dan de eindjes zelf weer aan elkaar 
knopen. Hierop kan men rustig zeggen: vergeet het maar. Ret verdwijnen 
van de nadelige saldi zal aileen mogelijk zijn door een drastische verlaging 
van bet verzorgingsniveau, gepaard met een drastische verhoging van de 
tarieven. Vele reizigers zouden of van openbaar vervoer verstoken blijven of 
een vee! mindere verzorging krijgen, en dat is nu juist wat blijkens boven
staande beschouwingen een faliekant onjuiste politiek zou zijn, die ook deze 
regering in principe verwerpt. Wij kunnen en moeten ervan uitgaan dat 
Rijksbijdragen in de nadelige saldi van openbare vervoerbedrijven een blij
vende en steeds toenemende sector van staatszorg zullen zijn. 

Grote probleem: welke maatstaf? 

Dit brengt ons op het volgende en misschien wei het moeilijkste, probleem. 
Als de bedrijfseconomische rendabiliteit als maatstafvoor omvang en kwali
teit van de vervoersvoorziening wordt opgebeven, welke maatstaf moet daar
voor dan gehanteerd worden? De maatscbappelijke rendabiliteit is niet 
kwantitatief te meten; zij wordt ten dele samengesteld uit factoren, die wel
Iicht in de toekomst door verbetering van rekentechnieken nog meetbaar 
gemaakt kunnen worden, doch ten dele ook uit factoren, die in beginsel niet 
te kwantificeren zijn. 
Hoe groot is bijvoorbeeld de waarde, die toegekend moet worden aan bet 
goed functioneren van het economische, maatschappelijke en culturele Ieven 
in een stadscentrum? Welk bedrag is maximaal ter bevordering daarvan toe
laatbaar? 
In een ander artikel10 ben ik op deze vraag nader ingegaan. De conclusie was, 
dat de bepaling van de hoogte van het verzorgingsniveau-want daar gaat 
bet in feite om-een politieke daad is, die verricht moet worden door die 
overheidsinstantie, die voor de vervoersvoorziening verantwoordelijk is en 
daarvan de kosten draagt. Dit standpunt stemt overeen met de sinds jaren 
door de gemeenten gevolgde gedragslijn; het stemt ook overeen met de op
vattingen van de KNVT011 en het wordt tevens gedeeld door de directie 
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van de N.S., die im.mers beeft verldaard12, dat N.S. bij de beantwoording van 
de vraag, of de reizigersdienst op een 15-tal zeer onrendabele lijnen al dan 
niet gestaakt moet worden, zelf geen partij is. Aileen de regering beeft zicb, 
voor zover mij bekend, over dit principiele punt nog niet uitgelaten. Zij zal 
zicb aan een duidelijke standpuntbepaling niet lang meer kunnen onttrekken. 

Taxi-wezen ook ongezond 

Tenslotte nog een enkel woord over bet taxi-vraagstuk. 
In bet bovenstaande is reeds gesteld, dat de taxi in zijn buidige vorm niet 
als openbaar vervoer bescbouwd kan worden. Tocb kan hij ook niet met de 
particuliere auto gelijkgesteld worden. 
Vanuit bet gezicbtspunt van bet streven naar een zo doelmatig mogelijk 
gebruik van beperkt aanwezige ruimte neemt de taxi een tussen-positie in. 
Enerzijds neemt hij evenveel rij-ruimte in beslag als een particuliere auto 
(hoewel misscbien de gemiddelde bezetting iets boger ligt), docb anderzijds 
kan bet gebruik van taxi's de beboefte aan parkeerruimte in de centra der 
steden aanzienlijk verminderen. Deze laatste omstandigbeid geeft uit alge
meen maatscbappelijk oogpunt aanleiding te streven naar een bevordering 
van bet gebruik van taxi's. Daarbij komt, dat de aanwezigbeid van goede 
taxi-accomodatie bet gebruik van bet openbaar vervoer op langere afstand 
kan bevorderen, zodat bet mes aan twee kanten snijdt. 
Gesteld kan worden, dat bet taxi-wezen in Nederland momenteel niet gezond 
is. De taxi's zijn, vergeleken met bet buitenland, zeer duur en er wordt mede 
daardoor weinig gebruik van gemaakt, waardoor de prijzen de neiging 
bebben verder te stijgen of bet aanbod van vervoermiddelen afneemt. Ook 
wettelijke beperkingen staan een optimaal gebruik van taxi's in de weg. Er 
is dus alle aanleiding om, zoals tbans gescbiedt, bet taxi-wezen aan een diep
gaand onderzoek te onderwerpen en maatregelen-ook wettelijke-te be
ramen om tot verbetering te komen. Deze maatregelen zullen gericbt moeten 
zijn op doelmatige organisatie, op bet wegnemen van binderlijke wettelijke 
belemmeringen en daardoor op een intensivering van bet taxi-gebruik, uiter
aard met inacbtneming van een juiste taak-afbakening tussen de taxi en bet 
openbaar vervoer, opdat niet in andere vorm de vooroorlogse cbaotiscbe 
situatie van de 'wilde' busdiensten door de taxi-deur weer wordt binnen
gebaald. 

Politiek keuzeprobleem 

In dit artikel moet veel onbesproken blijven. Te noemen zijn: de noodzaak 
van integratie van planning van openbaar vervoer en ruimtelijke ordening, 
in bet bijzonder stedebouw; de noodzaak tot bet streven naar de grootst 
mogelijke doelmatigbeid, o.a. door verdergaande samenwerking en integra-
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tie van vervoerbedrijven; de onverbrekelijke samenhang tussen openbaar 
vervoers- en parkeerbeleid, het laatst zowel m.b.t. het parkeren in de stads
centra als m.b.t. het bevorderen van het park-and-ride systeem, enz. 
Getracht is slechts om enkele fundamentele vraagstukken, waaronder het 
openbaar vervoer in ons land momenteel worstelt, wat nader te belichten. 
Uit deze belichting moge duidelijk geworden zijn, dat de uiteindelijke oplos
sing van deze problemen niet, althans niet uitsluitend, van technici en ver
voersdeskundigen verwacht kan worden. 
Aan de wortel van de gehele problematiek ligt de politieke prioriteitenkeuze. 
En omdat hierbij enorme belangen voor de gehele samenleving in het geding 
zijn, en grote bedragen met de oplossing gemoeid zijn, is het zeer nodig dat 
het probleem ook in het politieke vlak de aandacht krijgt, die het verdient. 
De Partij van de Arbeid heeft tot nu toe daarbij gelukkig voorop gelopen; 
dat zij dit met kracht en overtuiging moge blijven doen! 

l.Waar in dit artikel over openbaar vervoer wordt gesproken, wordt daarmede het open
baar vervoer van personen bedoeld. 

2.Zie ook: Wat is het bedrijfsdoel van stedelijke openbare vervoerbedrijven, door drs. 
C.G.v.Leeuwen, Tijdschrift Openbaar Vervoer 1969, no.9. 

3. T. w. Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Groningen, 
Maastricht en Dordrecht. 

4.Drs.C.G.v.Leeuwen: Meer verkeersruimte door trein en bus, Socialisme en democratie 
1958no.4. 

5.Het aantal auto's per km2 is in Nederland vijfmaal zo hoog als in de USA. 
6.Publikatie van N.S. 'Spoor naar '75' p.56. 
7.Alleen de stad-staat Hamburg voteert jaarlijks 100 a 120 miljoen gulden voor investe-

ringen ter verbetering van het openbaar vervoer. 
S.Rijksbegroting 1970 Verkeer en Waterstaat, Memorie van Toelichting, p.12. 
9. 'Mensen onderweg' publikatie K.NVTO 1969. 

lO.Wat is bet bedrijfsdoel van stedelijke, openbare vervoerbedrijven. Tijdschrift 'Openbaar 
Vervoer' 1969 no.9. 

ll.Mensen Onderweg; publikatie KNVTO 1969. 
12.Nieuwjaarsrede mr.M.G.de Bruin, President-Directeur N.S. op 15.1.1970. 
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C. DE GROOT 

ltaliaanse democratie regeert 
maar bestuurt niet* 
POLITlEK SLUIT NlET AAN OP MAATSCHAPPELIJKE REALITEIT 

Niet aileen voor veel Italianen is bet fascistische tijdperk slechts een inter
mezzo geweest in de geschiedenis van bet ltaliaanse volk. Als zodanig zou 
bet weinig representatief zijn geweest voor de Italiaanse volksaard en nog 
minder blijvende en diepgaande invloed hebben gehad op een politieke en 
sociaal-economische ontwikkeling, waarvan de lijn vrij gemakkelijk door te 
trekken zou zijn van bet ltalie van v66r 1922 tot dat van na 1945. Zoals 
Renzo De Felice in zijn studie 'Le interpretazioni des fascismo' heeft vastge
steld beantwoordt geen van de vele karakteristieken die in de loop van tien
tailen jaren van bet fascisme zijn ontworpen belemaal aan de waarheid. Dat 
ligt ook wel voor de hand. Niet aileen omdat de normen aan de hand waarvan 
bet fascisme werd beoordeeld zeer ver uiteenliepen en dus wel tot evenzeer 
uiteenlopende conclusies moesten leiden, maar niet minder omdat bet fas
cisme als politiek-maatschappelijk verschijnsel altijd gekenmerkt is door een 
incoberentie, die tijdens bet twintigjarig bewind van Mussolini slechts ge
brekkig gecamoufleerd werd door bet uiterlijke monolithisme van bet partij
apparaat. 
In feite moet bet fascisme toch wel wat meer zijn geweest dan een intermezzo. 
Het is hoe dan ook gedurende enkele tientailen jaren de katalysator geweest 
van zeer bepaalde maatschappelijke krachten en ontwikkelingen die basis
bestanddelen zijn ook van de tegenwoordige Italiaanse republiek. S.J. Woolf 
drukt bet enigszins anders uit in de bijdrage die bij geleverd heeft tot de in 
1968 verschenen bundel 'European fascism': 'Op bet ogenblik van zijn val 
kon bet fascisme op goede gronden beweren een integrerend deel van de 
Italiaanse nationale traditie te zijn geworden, niet in bistorische ofwijsgerige 
zin, maar in deze zin, dat bet er niet in geslaagd was de werkelijke macht te 
ontwringen aan de greep van economische en plaatselijke groepen'. Dit 
oordeel kan met evenveel recbt toegepast worden op de tegenwoordige 
democratische ltaliaanse republiek. Met dien verstande dat deze in enkele 
van haar samenstellende delen weleens bet verlangen maar nooit zoals bet 
fascisme de pretentie heeft gehad de schepper te zijn van een nieuwe politiek
maatschappelijke eenheid. 
Erkend moet natuurlijk worden dat de na de val van Mussolini en bet einde 
van de Duitse bezetting herleefde parlementaire democratie in ltaW~ een 
moeilijke erfenis heeft moeten liquideren, al was die welbeschouwd niet zo
veel zwaarder dan die waarmee de Nederlanders, de Fransen en ook de 
Duitsers opgescheept zaten na de verdwijning van bet Nazidom. Het kan ook 
niet ontkend worden, dat bet democratische Italie zich vooral na 1950 ver-
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rassend snel heeft hersteld van de geleden verliezen en dat het economisch een 
verbazingwekkende, sociaal een vee! trager maar niet onbeduidende ontwik
keling heeft doorgemaakt. De groei van onontwikkeld, hoofdzakelijk nog 
agrarisch land naar een moderne welvaarts- en consumptiemaatschappij is 
misschien in geen enkel ander land zo snel gegaan als juist in Italie. Tot op 
zekere hoogte kan het republikeinse regiem zich dat als een verdienste aan
rekenen. Zelfs kan erkend worden dat een zo sneile ontwikkeling op econo
misch gebied vrijwel onvermijdelijk spanningen en evenwichtsstoornissen 
moest teweegbrengen in de samenleving. Niettemin hebben deze spanningen 
en evenwichtsstoornissen thans een zodanige omvang en intensiteit bereikt 
dat de Italiaanse parlementaire democratie erdoor in crisis is geraakt. Het 
verschijnsel en zijn oorzaken beperkt zich geenszins tot Italie alleen, maar de 
contouren ervan zijn er wei vee! scherper te trekken. Het gebeurt aileen te 
weinig, hetzij omdat men zich toch nogal op zijn gemak voelt in de status 
quo, hetzij omdat het zoveel eenvoudiger lijkt de een of andere zondebok, en 
de daarop gerichte behandelingsmethode aan te wijzen. Van linkse zijde, 
vooral buiten Italie, schermt men graag met het schrikbeeld van een militaire 
ofneofascistische staatsgreep, die overigens op zich Iaat wachten. Van rechts 
klinken alarmkreten over het dreigende communisme-opgevat als verzamel
term voor ailes wat niet uitgesproken rechts of strikt middenmoot is-en 
herleeft het heimwee naar de sterke man. Bij gebrek aan staatsmanskunst 
roept men om de politieke wonderdoener en meent men dat de knuppel het 
aangewezen instrument is om de tekortkomingen van de democratie te corri
geren. Tot nu toe echter is neofascisme niet meer dan een luidruchtig rand
verschijnsel in de Italiaanse democratise he republiek terwijl de inderdaad om
vangrijke communistische partij in feite vooral fungeert als steriliserende 
uitlaatklep voor politieke en maatschappelijke ontevredenheid en daardoor 
als garantie voor de gevestigde orde. In dat alles schuilt echter geen reden tot 
geruststelling. De Italiaanse democratie wordt niet bedreigd van buitenaf; zij 
lijdt aan innerlijke zwakheid. Ret gevaar is niet zozeer dat zij er op korte 
termijn aan dreigt te bezwijken-want er is aile reden om te veronderstellen 
dat de financieel-economische machten liever te maken hebben met een 
zwakke democratische staat die zij gemakkelijk naar hun wil kunnen plooien 
dan met een autoritair bewind-dan wei dat zij zich duurzaam onmachtig 
zal tonen om haar wezenlijke taak te vervullen en ondergeschikt zal blijven 
aan deal dan niet clandestiene feodaliteiten van de moderne westerse samen
leving. Aile kabinetscrises van de laatste jaren-zeven in minder dan zeven 
jaar-en aile experimenten met kortstondige centrum-linkse coalities en poli
tiek eenkleurige kabinetten bij wijze van nooduitgang uit een verder uitzicht
loze politieke impasse zijn symptomen van deze machteloosheid van een 
democratie, die regeert maar weinig of niet bestuurt. 
Indien de Christendemocratische partij zich met meer of minder recht be
roemt op de vooruitgang die in Italie bereikt is onder haar bewind mag men 
haar op dezelfde wijze ook meer of minder verantwoordelijk steilen voor de 
fundamentele leemte in die ontwikkeling. Deze tekent zich af op ongeremde, 
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ongeleide en vaak cbaotiscbe wijze waarop de sociaal-economiscbe expansie 
zicb sinds de oorlog in Italie beeft voltrokken. De resultaten ervan zijn zowel 
verbazingwekkend als verbijsterend. Zij demonstreren een zeer snelle vooruit
gang vooral op industrieel gebied en verklaren waarom Italie tegenwoordig 
een van de grote industriele Ianden van Europa is geworden. Zij duiden 
tegelijkertijd op bet bijna volstrekt gemis aan elke serieuze poging om deze 
vooruitgang op evenwicbtige wijze in overeenstemming met bet algemeen 
belang van de natie te ordenen. Zij zijn het triomfteken van bet particulier 
initiatief, ook voor zover bet met de staat samenwerkt, en tegelijkertijd een 
schrikwekkend getuigenis van de anarchie, waartoe de letterlijke toepassing 
van de ongeremde vrijbeid van bet particulier initiatief leidt in een moderne 
staat. Zoals bet vroeg-kapitalisme van de Italiaanse ondernemersklasse zicb 
van het fascisme beeft bediend om zich te verrijken ten koste van de natie
dank zij de autarchie kreeg bet immers een monopolistiscbe positie, kon het 
boge prijzen bedingen en lage lonen betalen-zo beeft bet neo-kapitalisme 
van de laatste kwart eeuw zicb in Italie voorspoedig kunnen ontwikkelen 
dank zij bet feit dat bet sterke invloed kon uitoefenen op de investeringspoli
tiek van de regering, op de gebele orientatie van bet bedrijfsleven en op het 
beleid van de regering en van de centrale staatsadministratie. Ook als bet 
waar is dat bet tegenwoordige neokapitalisme heel wat dynamischer is en op 
de eerste plaats op grond van economische overwegingen meer sociaal besef 
bezit dan het malthusiaanse kapitalisme uit de peri ode van het fascisme, het 
vormt evenals dat een complex van feodaliteiten in de republiek, die achter de 
schermen een groot deel van de feitelijke macht in hun handen concentreren. 
Er beeft zicb dan ook door de jaren heen een groeiende discrepantie afgete
kend tussen de dynamische activiteit van de grote neo-kapitalistische onder
nemingen, die inderdaad een zekere vorm van moderne welvaart hebben ge
schapen, en de bureaucratische inertie waarmee de staat verzuimd heeft deze 
activiteit te kanaliseren zodanig dat de gehele gemeenschap er baat bij zou 
vinden. Het zou onrechtvaardig zijn Italie af te schilderen als een uniek en 
afschrikwekkend voorbeeld in dit opzicht. Iedereen kan voor zich zelfnagaan 
dat de euvels waaraan de ltaliaanse republiek en democratie laboreren ook 
in andere Ianden te vinden zijn, zij het heimelijker en vaak op minder grote 
schaal. Dat neemt niet weg dat de in een moderne staat onontbeerlijk ge
worden economische en sociale planning in ltalie voor het grootste deel 
gefaald heeft. Met als eerste gevolg dat het op territoriaal en sociaal gebied 
bestaande gebrek aan evenwicht zich voortdurend heeft toegespitst ten voor
dele van het industrieel hoogontwikkelde noorden en ten koste van het 
moeizaam vegeterende zuiden, dat op Sicilie en in Calabrie bovendien nog 
geexploiteerd en geterroriseerd wordt door de neo-feodale macht van de 
maffia die zich moderniseert en haar invloedssfeer steeds verder uitbreidt. 
De stijging van de produktie in een aantal Italiaanse sleutelindustrieen op 
wie de welvaart van bet land voor een belangrijk deel drijft is indrukwekkend 
genoeg. De produktie van de petrochemische bedrijven steeg reeds tussen 
1953 en 1960 met 2300 procent, gemiddeld driemaal zo snel als in de andere 
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Westeuropese Ianden. De produktiestijging op bet gebied van de plastic
stoffen steeg in tienjaar met 38,5 %, die van de synthetische weefsels met bijna 
50% in dezelfde tijd. Op de meeste gebieden heeft de stijging zicb ook bet 
laatste decennium, zij bet in langzamer tempo voortgezet. De staalindustrie, 
die vele jaren lang ten voordele van enkele particuliere firma's en ten koste 
van de ltaliaanse staat beperkt was gehouden tot enkele bedrijven heeft zich 
sindsdien enorm uitgebreid en gemoderniseerd. De autoproduktie heeft voor
al de laatste vijftien jaar een onverwacht grote vlucht genomen. De Italiaanse 
export beeft ervan geprofiteerd maar ook in ltalit'~ zelf is bet aantal jaarlijks 
nieuw geregistreerde auto's gestegen van 112 000 in 1953 tot ruim een 
miljoen in 1968. De Fiatfabrieken die eens de meest bescbermde industrie van 
Italie vormden hebben zich, sinds bet akkoord met Citroen in 1968, ontwik
keld tot bet op drie na grootste automobielconcern van de wereld na General 
Motors, Ford en Chrysler. En de directie van de Fiat, die eens voorop stond 
om bij de ltaliaanse regering aan te dringen op de bandhaving van !age lonen 
en op bet beperkt houden van sociale voorzieningen beeft zich sindsdien 
ontpopt als pleitbezorger voor grotere en meer gespreide welvaart. Minder 
uit sociale bezorgdheid dan uit bet besef dat bet bedrijfsbelang daarmee ge
diend is. De enorme verscheidenheid van de Italiaanse autoproduktie is 
bovendien een bewijs, dat bet doe! van deze ontwikkeling was de bevolking 
van wat tocb nog niet zo lang geleden een tamelijk arm land was te pressen 
tot bet doen van uitgaven die in geen redelijke verhouding stonden tot bet 
inkomen, zulks ten koste van verbruiksgoederen van meer essentiele aard. 
Deze tendens laat zicb van de andere kant verklaren enerzijds uit bet feit, 
dat ltalie een land is, waar een groot dee! van de arbeidende bevolking slechts 
een matig inkomen geniet maar de toplaag van de bevolking dan ook een 
welgesteldheid geniet, waartegen soortgelijke groepen in andere Ianden niet 
op kunnen. Het verouderde belastingstelsel dat bovendien onevenredig zwaar 
drukt op de gesalarieerden en de rijken goeddeels ontziet geeft aan dit maat
schappelijk verschijnsel een permanent karakter. Aan de andere kant hebben 
ook de minder welgestelde ltalianen de behoefte hun 'bella figura' te culti
veren en zicb dus naar bet uiterlijk rijker en luxueuzer voor te doen dan zij 
zich zouden kunnen veroorloven als hun persoonlijke levenswijze niet uiterst 
sober was. Dit alles is gunstig voor de bloei van de autoindustrie. Met bet 
oog daarop zijn ook de grote autowegen gebouwd, die heel Italie doorkruisen 
en waarvan men moet toegeven dat zij bijdragen tot de modernisering van 
bet land en de opensluiting ervan zowel voor bet toeristisch- als bet bandels
en zwaar vracbtverkeer. Met datal is bier sprake van een zeer eenzijdige ont
wikkeling, waarvan bet economisch en sociaal belang beperkt en onzeker 
blijft vooral in een land waar uit gebrek aan voorzorg de najaarsregens 
catastrofale overstromingen veroorzaken, waar een schromelijk gebrek aan 
moderne ziekenhuizen en universiteitsruimten bestaat, de havensteden niet in 
staat zijn de grootste modeme schepen te ontvangen en de spoorwegen door 
de band genomen ook niet vee! nieuws kunnen ondememen omdat zij met 
chronische tekorten te kampen bebben. De zaak is eenvoudig dat ter wille 
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van een ongeordende, tumultueuze particuliere consumptie-die onvermijde
lijk ook een inflationistische uitwerking heeft die dan weer bestreden wordt 
met deflationistische maatregelen waarvan de armen en niet de rijken de ge
volgen hetmeest ondergaan-de ontwikkelingvan de sociale en gemeenschaps
diensten ver ten achter blijft. Niemand zal kunnen beweren dat er in Italie 
sinds de oorlog niet veel aan woningbouw is gedaan. Wie de situatie op dat 
gebied in Nederland kent kan zich nauwelijks geroepen voelen veel kritiek 
uit te oefenen op de Italianen. Maar de Italianen zijn natuurlijk niet gebaat 
met een vergelijking met Nederland. Wat hun wei interesseert is dat terwijl in 
hun land twintig jaar geleden een kwart van de woningbouw gebeurde met 
overheidsgeld, het percentage van de sociale woningbouw in 1964 nog maar 
4,1 was en twee jaar geleden slechts gestegen was tot 7,4. Heel veellager dus 
dan de 25% voorzien in bet nationaal-economisch ontwikkelingsprogram. 
Tegelijkertijd echter zijn dank zij ongeremde grond- en woningspeculaties 
overal in Italie grote stadsuitbreidingen vrijwel zonder plan en herhaaldelijk 
tegen aile voorschriften in tot stand gekomen, in verschillende steden op 
zodanig ondermijnde grond dat zoals in Agrigento in 1966 een hele stadswijk 
tegelijk is ingestort en sindsdien in Napels hele buurten met hetzelfde lot 
bedreigd worden. Dit alles terwijl deze buurten zo volgebouwd zijn met 
torenflats dat er vrijwel geen plaats voor wegen en voor normaal verkeer is 
overgebleven, laat staan voor groen en ontspanningsmogelijkheden. Twee 
dingen kunnen hieruit worden afgeleid. Op de eerste plaats dat in de Itali
aanse democratie de invloed van lobbies zeer groot is en dat vaak de beslis
singsmacht niet ligt waar die officieel wordt verondersteld te zijn. Op de 
tweede plaats dat de politieke partijen waarvan de besturen in januari jl. 
over de hoofden van bun eigen parlementsfracties been bet aftreden van de 
regering-Rumor hebben doorgedreven in feite nauwelijks meer optreden als 
de democratische vertegenwoordigers van het Italiaanse volk. Dat laatste 
stemt altijd wei ijverig maar bet heeft bitter weinig zeggenschap op de aan
wijzing van de kandidaten, laat staan over de politieke koers, die de partijen 
wensen te varen. Daarover zijn zij het onderling trouwens doorgaans ook 
niet eens. De situatie wordt nog minder overzichtelijk omdat de politieke 
partijvlaggen lang niet altijd de menselijke lading dekken. Het is vaak verre 
van duidelijk waarom de !eden van de socialistisch-proletarische partij 
eigenlijk niet toetreden tot de communistische partij, waarom linkse socia
listen niet opgaan in de proletarische partij en 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 met de 
sociale democratie. Allerlei persoonlijke en groepsmotieven geven bier de 
doorslag en leiden er toe dat in elke partij verschillende stromingen ontstaan 
die elkaar onder voor de niet ingewijden onbegrijpelijke namen dwars zitten 
en naar de hegemonie streven. Bij de socialisten is dit verschijnsel heel sterk. 
Maar nog duidelijker openbaart bet zich bij de christendemocratie die naar 
bet idee van De Gasperi 'een partij van bet midden die zich naar links be
weegt' moest zijn, vele jaren lang elke samenwerking met links echter heeft 

278 Socialisme en Democratie 6 (1970) juni 



afgewezen en thans eigenlijk een federatie is geworden van een aantal kleine 
partijen, die als de baleinen van een waaier in een boog van 180 graden aile 
richtingen uitwijzen. In wezen was dat onvermijdelijk omdat De Gasperi wei 
had voorzien dat de christen-democratie voorbestemd was om na de val van 
bet fascisme het toevluchtsoord te worden van veel rechtse en conservatieve 
elementen. En ook Don Sturzo, de in de jaren twintig door het Vaticaan 
gedesavoueerde aanvoerder van de katholieke volkspartij verwachtte dat na 
Mussolini vele conservatieven en sympathisanten met de reactionaire poli
tiek van het fascisme 'allemaal christelijk en katholiek zouden worden om de 
steun van de kerk te krijgen en de reactie te ontketenen'. 'De katholieken 
moeten ervoor oppassen niet opnieuw aan de kant van de reactionairen te 
gaan staan' waarschuwde Don Sturzo. Met maar heel betrekkelijk succes. In 
de concrete Italiaanse situatie van het ogenblik gaat het eigenlijk om de vraag 
of het mogelijk is een sociaal-economisch vooruitstrevende politiek te voeren 
zonder zelfs de steun van de linkse oppositiepartijen. Het is een vraag, die 
vooral de in zichzelf verdeelde socialisten en de linkervleugel van de christen
democratie bezig houdt en die zij althans voor een deel geneigd zijn ontken
nend te beantwoorden. Maar het alternatief durven zij evenmin goed aan 
omdat zij bijzonder huiverig blijven voor elke systematische samenwerking 
met de communisten. De communistische partij in Italie stelt zich weliswaar 
kritischer op tegen het beleid van de Sowjetregering dan bijv. de commu
nistische partij in Frankrijk, maar ook zij heeft zich tenslotte toch neer
gelegd bij het Russische optreden tegen Tsjechoslowakije en degenen die dit 
onvoorwaardelijk bleven veroordelen uit haar gelederen gezet. Tenslotte 
blijft de Italiaanse communistische partij even onderworpen aan het gezag 
van Moskou als de christen-democratische partij het blijft aan dat van het 
Vaticaan. De socialistische partij en de linkervleugel van de christen-demo
cratie jongleren dus wei met formules, die sterk naar links tenderen, maar zij 
durven de uiterste consequentie daarvan toch niet aan. Zij zouden eventueel 
te vinden zijn voor een zeer radicale en in de Italiaanse verhoudingen zelfs 
revolutionaire politiek maar zij zijn bang voor het scheppen van een 
revolutionaire situatie die zij en de democratie in het algemeen niet meester 
zouden kunnen blijven. Het enige alternatief is de voorzichtige middenkoers, 
die niet radicaal en veeleer behoudend is, maar waarin de linkse christen
democraten en de socialisten zich de slippendragers voelen van politici, die 
veel rechtser staan dan zij en wier denkbeelden zij eigenlijk niet aanvaarden. 
Daarom wil het met de centrum-linkse coalitie niet vlotten. En daarom wordt 
bet zoeken naar een programmatisch radicaal vooruitstrevende regerings
meerderheid het zoeken naar de quadratuur van de cirkel. 

* Uiteraard konden in dit artikel niet de actuele ontwikkelingen worden verwerkt. 
Als achtergrondinformatie meenden wij dit artikel echter zeker te moeten opnemen. 

Red. 
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DR. H. J. ROETHOF 

Democratisering van bet 
overheidsapparaat noodzakelijk 

Inleiding 

In brede kringen klinkt tegenwoordig de roep om democratisering. Zelfs 
burgemeester Dikkerdak van Rommeldam zal er aan moeten geloven. Naar
mate voor velen van ons de materiele levensomstandigheden verbeterden, 
moest het verlangen wei groeien om nu ook als mondige mensen volwaardig 
te worden behandeld in maatschappij en werkmilieu. Het daarmee gepaard 
gaande streven naar inspraak, zeggenschap en medebeslissingsrecht treft 
men in tal van grote organisaties aan, zoals overheid, bedrijfsleven, krijgs
macht, universiteiten en instellingen van geestelijke, maatschappelijke of 
politieke aard. 
Ik zal me in het navolgende beperken tot de democratisering van de overheids
administratie. Daaronder versta ik dan tevens het hervormen en aanpassen 
van gevestigde structuren aan gewijzigde opvattingen met het doel vervreem
dingsverschijnselen tussen een nogal eens als technocratisch ervaren adminis
tratie en burger of samenleving te voorkomen. 
In tweeerlei opzicht kan het overheidsapparaat aan het bedrijfsleven ten voor
beeld worden gesteld. In de eerste plaats staat de top bij de overheid onder 
democratische controle en in de tweede plaats is er, mede dank zij een actieve 
vakbeweging, de laatste tientallen jaren dusdanig gesleuteld aan de rechtspo
sitie en de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaar, dat het verkrijgen en 
behouden van de ambtelijke status voor velen een begerenswaardig goed is. 
Toch rijst de vraag of de veranderingen binnen de overheidsadministratie wei 
gelijke tred hebben gehouden met het snel toegenomen belang, dat de over
heid voor de samenleving als geheel kreeg. De snelle groei van het apparaat 
bracht bijna onvermijdelijk ook allerlei verstarringsverschijnselen met zich 
mee. De veiligheid van de ambtelijke positie, die voor velen een van haar 
aantrekkelijkheden uitmaakt, weegt niet in aile gevallen op tegen de frustra
ties als gevolg van paternalistische verhoudingen binnen het apparaat, die 
tal van ambtenaren dagelijks hebben te ondergaan. De ijver, waarmee die
zelfde ambtenaren veelal hun taak uitoefenen, staat niet steeds rechteven
redig in verhouding tot de klachten, die men blijft vernemen over de wijze 
waarop de overheid zich van haar dienstverlening aan de samenleving kwijt, 
ja de willekeur waaraan zij zich soms schuldig maakt. Ook als men er van 
uitgaat, dat in elk groot apparaat niet alles kan worden afgestemd op de 
wensen en het verwachtingspatroon van elke individuele medewerker of 
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belanghebbende, zijn deze klachten daarmee onvoldoende weggeredeneerd. 
Tussen de democratisering van de overheidsadministratie en de democrati
sering van de samenleving bestaat een directe relatie. Daaraan wordt nog te 
weinig aandacht besteed. Men mag zich hierbij niet Iaten misleiden door het 
feit, dat ambtenaren over het algemeen rustige mensen zijn, die slechts in 
uiterste gevallen grijpen naar het wapen van de 'directe actie'. Het zijn vaak 
juist minderheden in de maatschappij, die het eerst bepaalde frustratiege
voelens omzetten in nu eens deskundig, amusant of origineel, dan weer agres
sief of zelfs negatief verzet. Dat zij daarbij soms methoden kiezen, die geen 
algemene instemming oogsten, veroordeelt niet steeds die methoden en mag 
bovendien de ogen niet doen sluiten voor de grondmotieven, waaruit derge
lijke acties dikwijls voortspruiten. Dat Dolle Mina's, studenten, kunstenaars 
of werkende jongeren gemakkelijker bereid of misschien beter in de gelegen
heid zijn hun onlustgevoelens in daden om te zetten, mag dan ook niet tot 
de conclusie leiden, dat soortgelijke gevoelens in veel bredere kringen van de 
samenleving niet latent aanwezig zouden zijn. De onlangs in het blad De 
Nieuwe Linie gepubliceerde resultaten van een enquete, waaruit bijvoorbeeld 
bleek, dat niet minder dan 77% van de geenqueteerden zich ontevreden toon
de over de mate van democratie in het werkmilieu, leken mij in dit opzicht 
verontrustend veelzeggend. 

De ambtelijke status 

De status van de ambtenaar is de laatste tijd opnieuw in discussie gekomen. 
Dat er reeds historisch aan het begrip ambtenaar iets bijzonders kleeft blijkt 
al uit de afstamming van het woord 'klerk' van 'clericas'. Het aanzien van de 
ambtenaar hangt in hoge mate samen met het sociaal aanzien van de over
heid. De ambtenaar vertegenwoordigt vanouds een 'ver en hoog ge
zag'. Naarmate echter de overheid meer zelf de handen uit de mouwen gaat 
steken en dientengevolge dichter bij de burger komt (behoort) te staan, zal 
men van de ambtenaar geen andere, op-een-afstandhouderige, instelling mo
gen verwachten. 
In tegenstelling tot sommige andere Ianden is bij ons de openbare dienst in 
beginsel voor iedereen, zonder het vervullen van bijzondere formaliteiten, 
toegankelijk. Wei werken de ambtelijke diensten in een nogal strenge beslo
tenheid en wordt het 'switchen' van overheid naar bedrijfsleven en omgekeerd 
bemoeilijkt wegens o.a. specialisatie, ongelijke arbeidsvoorwaarden (pen
sioenregelingen), ambtelijke traditie en ambtsethiek, die conformisme en 
anonimiteit bij de ambtenaar aanmoedigen in plaats van diens initiatief en 
eigen persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen. 
Hoewel in tal van handboeken de publiekrechtelijke aard van de overheids
functie als iets bijzonders is onderkend, beantwoordt niettemin de Commis
sie-Kranenburg van 1958 de vraag of de rechtspositie van de ambtenaar wordt 
gekenmerkt door een speciale status niet als een strijdpunt, maar als een door 
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overwegingen van praktische aard bepaalde kwestie. De commissie ziet wel 
aanleiding tot bijzondere reglementering van de ambtelijke rechtspositie, 
zoals eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden, eenzijdige aanstelling, 
publiekrechtelijke aard van de verhouding tussen overheid en ambtenaar e. d. 
Bij de jongste behandeling van de begroting van binnenlandse zaken heeft het 
lid van de Tweede Kamer, de heer Nypels, afschaffing, niet slechts van de 
speciale status, maar ook van de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar, 
bepleit. Reeds uit verschillende interrupties bleek, dat de zaak niet zo een
voudig is als Nypels meende haar te kunnen stellen (in de zin namelijk van 
onverwijlde afschaffing van alle onderscheid met de particuliere werknemer). 
Voorkomen dient te worden, dat veel van hetgeen, waarvoor de ambtenaren
organisaties jarenlang op de bres hebben gestaan, door ondoordacht ingrij
pen weer zou worden opgeofferd. Ik denk hierbij vooral aan de ambtelijke 
sociale en rechtspositie, die nog steeds in menig opzicht aan het particuliere 
bedrijfsleven ten voorbeeld kan worden gesteld en waaraan dit bedrijfsleven 
zich in feite dan ook verder zou kunnen optrekken. Iemand als Van Poelje 
bepleitte dit overigens reeds in 1948. 
Wel wordt met de toenemende vervlechting van de belangen van staat en 
maatschappij, de motivering tot het toekennen van een bijzondere status aan 
de ambtenaar in de wetenschappelijke literatuur steeds sterker in twijfel ge
trokken. Naar mij voorkomt zal ook de verdere ontwikkeling van de maat
schappij er toe leiden, dat de in die literatuur onderkende tendenties in de 
toekomst nog duidelijker zullen worden geaccentueerd. Ik sta dan ook niet 
aarzelend-zoals de vakbonden-tegenover het instellen van een nieuwe 
commissie ter bestudering van het vraagstuk van de status van ambtenaren, 
mits het ambtelijke element in die commissie voldoende zal zijn vertegen
woordigd. 
V oor een min of meer kunstmatig afzonderen van de status van de ambtenaar 
van die van de 'anderen' zie ik steeds minder reden. De politieke achtergrond 
van bet werk van de ambtenaar vormt in de moderne samenleving daartoe 
zeker geen afdoend argument meer; bij een werkelijke democratisering van 
de maatschappij zal het steeds verder aan overtuigingskracht inboeten. En 
dat geldt wei heel in het bijzonder zodra de speciale status van de ambtenaar 
als bezwaar wordt geopperd tegen de zo noodzakelijke democratiserings
tendenties in de overbeidssector, zoals het toekennen in beginsel van een 
stakingsrecbt aan ambtenaren als logisch complement voor democratisering 
van het georganiseerd overleg, de handhaving van een verouderde ambts
ethiek, de waarborging van de grondrechten van de ambtenaar, alsmede de 
toekenning aan hem van een reele medezeggenschap ten aanzien van zijn 
werksituatie, de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. 
In de particuliere sector wordt sedert jaren over al deze zaken erg vee! gespro
ken, zij het tot dusver weinig bereikt. Het zou weleens kunnen zijn, dat ook 
in dit opzicbt de vooruitgang daar zou kunnen worden bespoedigd, als de 
overheid op eigen terrein het goede voorbeeld gaf. 
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Verhoudingen in bet apparaat 

De onderlinge verhoudingen in het ambtelijke apparaat worden vooral be
paald door de onstuimige groei van de overheidsadministratie gedurende de 
laatste tientallen jaren. Aangezien de noodzaak op zichzelf tot uitbreiding 
van overheidstaken door vrijwel niemand meer wordt ontkend, mag een deel 
van de bezwaren van het publiek tegen de 'bureaucratie' niet of nauwelijks 
gerechtvaardigd worden genoemd. In geen enkele grote organisatie ontkomt 
men aan de onvermijdelijkheid van delegatie en specialisatie en het is een il
lusie te men en, dat in dergelijke gevallen de topleiding het geheel nog kan be
heersen en volkomen zelfstandig de beslissingen neemt. 
Ook ongeclausuleerde bezwaren tegen verkwisting en trage afdoening van 
zaken moet men met een korrel zout nemen, aangezien bij de overheid, an
ders dan bij bet bedrijfsleven, de begrippen doelmatigheid en efficiency veel 
minder samenvallen. Zijn bij het bedrijfsleven immers de doelmatigheid en de 
efficiency globaal gesproken gericht op het maken van de grootst mogelijke 
winst tegen de geringst mogelijke energie, kosten en tijd, de democratische 
overheid verlangt terecht verantwoordelijkheid, controle, rechtsbescherming 
en inspraak, waardoor de weg van de (politieke) doelmatigheid vrijwel nooit 
langs de kortste route van de (financieel-technische) efficiency verloopt. De
mocratie is duur. Dat neemt niet weg, dat ook de overheidsadministratie zo 
efficient mogelijk dient te werken en alle ambtelijke en controlebandelingen 
voortdurend op hun nuttigheid beboren te worden getoetst, wil de bureau
cratie niet ontaarden in een doel op zichzelf. 
De volgende voorbeelden van ontaarding van de bureaucratie worden ge
woonlijk genoemd: l.onvoldoende delegatie met lange communicatieweg en 
overmaat van interne voorscbriften; 2.relatieve overbelasting van ambtena
ren op sleutelposities; 3.onvoldoende interne voortgangscontrole; 4.organi
satorische onoverzichtelijkheid en gebrek aan coordinatie binnen de dienst of 
ten aanzien van de samenwerking met andere diensten. De onder 1, 2 en 3 ge
noemde verschijnselen leiden vooral tot aan bet lijntje houden van hen, die 
hun belangen bij de overheid komen bepleiten. De onder 3 en 4 genoemde 
vooral tot duplicatie, gebrek aan coordinatie en onbereikbaarheid van hen, 
die de werkelijke beslissingen nemen. De ontaarding bereikt een bureaucra
tisch hoogtepunt als het apparaat bevrediging gaat zoeken in eigen machts
uitoefening en de competentie- en prestigestrijd over de rug van bet publiek 
tracht te beslechten door bet treffen van sancties tegen de zijn belangen beplei
tende burger. 
De bureaucratie wordt voorts bevorderd door bette ver doorgevoerde status
besef, dat in bet ambtelijke apparaat reikt van bet bijzondere vloerkleedje via 
bet voor ieder rangenechelon aparte kleurpotlood naar de continulteit en 
veiligheid van de ambtelijke positie, die onder ongunstige omstandigheden bet 
gevoel kan aankweken van te grote onmisbaarbeid en te veel distantie ten op
zichte van de samenleving. Het technocratisch besef, de wetenschap tegen
over de snel wisselende politieke beleidsfiguur in een sterke positie te staan, 
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tezamen met de discretionaire bevoegdbeden (een belangrijk deel van de regel
toepassing valt binnen de bevoegdbeid van bet apparaat zelf) voltooien dit 
complex. 
De gescbetste ontaardingsverschijnselen kunnen met zicb mee brengen, dat 
bet binnen het ambtelijke apparaat niet altijd goed !even is, doordat de on
mogelijkheid om in vele gevallen verantwoordelijkheid te nemen tot frustra
tiegevoelens aanleiding geeft. Wat bet brede maatscbappelijke midden be
treft beeft de Groningse boogleraar Berting de frustratie van de middelbare 
employe in een baan zonder glans en vooruitzichten op indringende wijze ge
scbetst. 
De beslotenbeid, waarbinnen de administratie werkt, beeft bovendien het na
deel, dat menige ambtenaar zicb als het ware verscbanst tegen de maatschap
pij en dientengevolge in een zekere mate van isolement komt te verkeren. Ten 
aanzien van tal van in de eerste plaats leidinggevende ambtenaren in de ver
schillende echelons (die 's avonds en in de weekends de ambtelijke stukken 
moeten meenemen om het werk af te ronden) is dit isolement al zo beangsti
gend voortgeschreden, dat men hen jaarlijks enkele weken buitengewoon ver
lof zou moeten toekennen met het speciale doel weer eens cultureel op adem 
te komen en de aansluiting op andere voor hun relatie tot de maatschappij 
belangrijke zaken te bervinden. 
Invoering van ree!e vormen van medezeggenschap zou een belangrijke stap 
kunnen zijn om veel van de boven gescbetste bezwaren te matigen, terwijl na
tuurlijk evenzeer de opheffing van de beslotenheid van de overbeidsadmini
stratie er toe kan bijdragen de ambtenaar meer eigen persoonlijkbeid en ge
zicbt te geven, hem niet in de anonimiteit van bet korps te Iaten onderduiken, 
zijn verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren en machtsmisbruik binnen 
bet apparaat tegen te gaan. 

Ambtenaar en grondrechten 

Het probleem 'ambtenaar en grondrechten' spitst zich vooral toe op de relatie 
tussen ambtenaar en politiek, al blijft bet daartoe niet beperkt. De literatuur 
zegt weinig over het onderwerp en beperkt zicb dan doorgaans tot het aspect 
of een ambtenaar in zijn adviezen aan minister of ambtelijke chef zijn eigen 
politieke opvattingen al dan niet moet incalculeren. Het over het algemeen 
bevestigende antwoord op deze vraag vloeit voort uit de in de recente litera
tuur telkens weer onderstreepte stelling, dat het ambtelijke apparaat niet 
zonder meer de neutrale en onpartijdige uitvoerder van de beleidsinstantie is. 
Naarmate de overbeid zich uitbreidde en specialiseerde is bet natuurlijkook 
meer en meer een schijnredenering geworden, dat een minister, gedeputeerde 
of wethouder over een soort alziend derde oog van Boeddha beschikt, waar
door de meeste ambtelijke beslissingen nog onder zijn persoonlijke controle 
tot stand zouden komen. 
Dat dit misverstand lang voortwoekerde kwam vooral daardoor, dat te lang 
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overwegend aan de uiterlijke vorm van bet bestuur aandacht is geschonken 
en men niet echt in de keuken keek. Is echter de realiteit onderkend, dan 
moeten we ons afvragen hoe bet verscbijnsel van bet zelfstandig optreden van 
het ambtelijk apparaat beter onder democratische controle kan worden ge
bracht. De Staten-Generaal hebben bier een belangrijke taak; ook de massa
communicatiemedia, de politieke partijen en de belangengroepen. Concrete 
voorstellen zijn in dit opzicht gedaan. De Commissie-Biesheuvel houdt zich 
bezig met de openheid van bet ambtelijk apparaat. De Staten-Generaal zullen 
het recht moeten krijgen om ambtenaren te horen. Ben centrale controlerende 
instantie moet toezicht gaan oefenen op bet administratief handel en in al zijn 
geledingen en daarover jaarlijks in bet openbaar rapport uitbrengen. In bet 
algemeen zal bet er de wetgevende macht meer om te doen moeten zijn kaders 
te scheppen, die gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd, dan zelf in een 
steeds verfijnder controle te vervallen, die-zeker gezien de huidige toerusting 
van bet gemiddelde Kamerlid-in feite illusoir is. 
De zojuist genoemde benadering van bet ambtelijk apparaat als een neutrale 
technocratische ins telling is niet slechts onjuist en misleidend, maar heeft ook 
de opvattingen om trent de bewegingsvrijheid van de ambtenaar in diens parti
culiere Ieven nadelig bei:nvloed. Niet aileen dreigt men hem als meelevend en 
meedenkend staatsburger op belangrijke terreinen uit te schakelen, maar bo
vendien bevordert men zijn isolement ten opzichte van de samenleving, waar
door een goede verhouding tussen de ambtenaar en zijn publiek te weinig 
wordt gestimuleerd. 
Dat dit ambtelijk isolement in werkelijkheid bestaat en geenszins denkbeel
dig is, bewijzen bijvoorbeeld de resultaten van tal van enquetes, gereleveerd 
in het proefschrift van Van Braam. De grondrechten van ambtenaren worden 
herhaaldelijk geschonden. Dat men daar vrij zelden van hoort komt, omdat 
de meeste ambtenaren er weinig voor voelen procedures aan te binden, die 
tijdrovend, kostbaar en onzeker van afioop zijn en in geen geval bet belang 
van hun ambtelijke positie bevorderen. De gemiddelde ambtenaar heeft niet 
zo vee! verweer tegen misbruik van macht op dit punt omdat: a. de rechter ten 
aanzien van de grondrechten niet beschikt over een toetsingsrecht, wat be
perkende bepalingen via wet en delegatie van wetgeving (AMVB, K.B., minis
teriele beschikking, ambtelijke circulaire e.d.) vergemakkelijkt; b. de juris
prudentie-m.i. in strijd met bet Verdrag van Rome-de aanwezigbeid van 
de zogenaamde derdenwerking van grondrechten niet erkent, d.w.z., dat 
grondrechten aileen gelden in de relatie tussen overheid en burger en niet 
tussen werkgever en werknemer; c. er wel een veelheid van ins tan ties van ad
ministratief beroep bestaat, doch door de talrijke gaten in dit systeem bet op
treden tegen overheidshandelen dikwijls in feite niet of weinig effectief is; d. 
niet aile departementen of ambtelijke diensten bijzondere of dienstcommissies 
kennen en deze soms gebrekkig functioneren met te weinig bevoegdbeden; 
e. alles zich in de beslotenheid van de administratie voltrekt en de meeste amb
tenaren pas na hun aanstelling vernemen, dat hun op bet punt van de grond
rechten beperkingen zijn opgelegd. 
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De particuliere activiteiten van de ambtenaar op politiek, geestelijk en maat
schappelijk gebied kunnen des te gemakkelijker in de knel raken, omdat de 
hieromtrent gestelde regels vaag en rekbaar zijn en zich uitstekend lenen voor 
eigen interpretatie door ambtelijke chefs, terwijl een centraal toezicht onder 
verantwoordelijkheid van een enkele politiek verantwoordelijke bewindsman 
(bijv. de minister-president) in feite ontbreekt. Ook de afgrenzing van het 
terrein is alleszins onduidelijk. Soms moet zelfs toestemming gevraagd wor
den voor het simpele bijwonen van vergaderingen van instellingen, die zich 
op enig terrein begeven, waarop ook het departement of de ambtelijke dienst 
zich beweegt. Een moeilijk punt is voorts het bekleden van ( onbezoldigde) 
bestuurslidmaatscbappen van door het departement of de dienst gesubsidi
eerde verenigingen. V olgens artikel 63 van het ARAR kan de ambtenaar zelfs 
het adviseurschap en, niet te vergeten, het lidmaatschap van enige organisatie 
zonder nadere motivering worden ontzegd. En dat terwijl sommige Kamer
leden meebelissen over zaken, waarin ze nu en dan een aanmerkelijk persoon
lijk financieel belang hebben of op het punt staan te krijgen (zoals drs. 
Schmelzer deed ten aanzien van Verolme en mr.Biesheuvel ten aanzien van de 
Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden). 
Met bet probleem ambtenaar en grondrechten houden ten slotte ook zaken 
verband als antecedentenonderzoek, verboden organisaties en psychologi
sche tests. Het lijstje van verboden organisaties is inmiddels gescbrapt en wat 
betreft het antecedentenonderzoek komt er gelukkig meer openheid. Dat het 
met de psychologische tests niet in elk opzicht goed zit moge blijken uit bijv. 
een beschouwing van Van Strien, waarnaar kortheidshalve moge worden 
verwezen. Ook op het punt van de medische keuringen hoort men de laatste 
tijd bedenkingen opperen. In al deze gevallen behoort de betrokkene minst 
genomen precies te worden ingelicht, waarom een bepaalde beslissing is ge
nomen, opdat hij zich kan verweren en in de gelegenheid is eventuele aan
toonbare onjuistheden recht te zetten. 

Ambtenaar en medezeggenscbap 

Terwijl het be grip medezeggenschap (of zeggenschap) in het bedrijfsleven al 
jaren in discussie is-zonder dat overigens spectaculaire resultaten zijn be
reikt-blijft het rondom het probleem van de ambtelijke medezeggenschap 
merkwaardig stil. Kloos wijdt er in zijn onlangs verschenen tweehonderd 
pagina's tellende hoek geen woord aan; het rapport van de Commissie-Ver
dam handelt over de herziening van bet ondernemingsrecht doch kent geen 
parallel op ambtelijk gebied; op een vorig jaar georganiseerde conferentie 
van het Centrum van Hoger Personeel in het NVV, speciaal gewijd aan het 
vraagstuk van de medezeggenschap, kwam het ambtelijk apparaat al even
min ter sprake. 
De hier geschetste situatie lijkt alleen verklaarbaar als men er van uit gaat, dat 
de tegenstelling tussen arbeider en particuliere ondernemer en de overheid 
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als de natuurlijke bescbermer van de eerste, gedurende tientallen jaren bet ge
dacbtenpatroon beeft bebeerst. De structuur van de overbeidsadministratie is 
trouwens nog steeds veel democratiscber dan die van bet bedrijfsleven in die 
zin, dat hier altbans de topleiding onder democratiscbe controle is gebracbt 
en voortdurend kan worden gedwongen tot bet afieggen van rekenscbap en 
verantwoording. 
Dat neemt niet weg, dat pas de allerlaatste tijd bet besef begint te rijpen, 
waarom hiermee bet Iaatste woord niet is gezegd: bet overbeidsapparaat 
voert ook een eigen beleid naast dat van de door democratiscbe organen ge
controleerde politiek verantwoordelijke beleidsinstantie, cq. er beeft zicb in 
dit apparaat een zelfstandige beslissingsmacbt opgeboopt, die eveneens onder 
democratiscbe controle dient te worden gebracbt. Bovendien beeft-gelijk 
terecbt in een rapport van de bumanistiscbe wetenscbappelijke sticbting So
crates wordt opgemerkt-de discussie rondom de medezeggenscbap zicb te 
lang bewogen op bet gebied van de belangenbebartiging, terwijl te weinig 
aandacbt is gescbonken aan de eis van verantwoordelijk deelbebben. 
De democratisering van de overbeidsadministratie staat in directe relatie tot 
de democratisering van de maatschappij. Hoe zou men immers mogen ver
wachten, als men de ambtenaar werkelijke inspraak in eigen zaken blijft ont
zeggen, dat hij van ganser harte de inspraak van het van hem in menig op
zicht afhankelijke publiek geneigd zal zijn te bevorderen? Een soortgelijk ver
band bestaat vermoedelijk evenzeer tussen de democratisering van de over
beidsadminstratie en die van bet bedrijfsleven. Er kan een duidelijke voor
beeld-werking voor de particuliere ondememing van uitgaan, als de overbeid 
er in slaagt de democratisering ook in eigen huis te bevorderen. 
Het dunkt mij een misverstand, waarvan ik hoop het inmiddels te hebben 
weerlegd, dat in dit opzicht de politieke verantwoordelijkheid van de over
beid een beletsel zou behoeven te betekenen. Deze kan veeleer een stimulans 
zijn. Diverse mogelijkheden van democratisering laten zich immers denken 
vanaf democratisering van het georganiseerd overleg met toekenning van een 
stakingsrecht als complement, verplichte inspraak bij benoeming of ontslag 
van ambtelijke topfunctionarissen, instelling van een centrale instantie voor 
toezicht op de waarborging van de grondrechten van de ambtenaar, commis
sies van inspraak bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering-een in
grijpende maatregel als de reorganisatie van de Koninklijke Landmacht had 
niet over de boofden van de ambtenaren mogen worden beslist aangezien de 
consequenties hun positie aanmerkelijk beinvloeden; ook het automatise
ringsproces binnen de overheidsadministratie bijvoorbeeld eist voortdurende 
begeleiding-, alsmede het verplicht instellen van de nu reeds in bet ARAR 
genoemde bijzondere en dienstcommissies, de laatstgenoemde dan te kiezen 
door alle betrokken ambtenaren en met uitgebreider bevoegdheden. Op den 
duur zal dit laatste ook de positie van de ambtelijke vakbeweging ten goede 
komen; terecbt vestigt Kloos in zijn reeds genoemde boek de aandacht op de 
voordelen van het zogenaamde Joegoslavische systeem, namelijk de preven
tieve werking van allerlei vormen van inspraak en (mede)beslissingsrecbt, 
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terwijl belangstelling natuurlijk aileen maar kan worden aangekweekt, indien 
men ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd de materie beter te leren kennen. 
Zoals de situatie tbans is functioneren de dienstcommissies nogal eens weinig 
bevredigend, terwijl in een aantal gevallen zelfs helemaal niet tot instelling 
van zodanige commissies kon worden overgegaan. De Ieiding berust bij het 
hoofd van de dienst, de notulering is veelal opgedragen aan een vertrouwens
man van deze, het personeelsbeleid behoort niet tot de bevoegdheid van de 
commissie, klachten over personen mogen niet ter sprake worden gebracht. 
Aangezien bovendien de uitvoering van geen enkele beslissing van de dienst
commissie kan worden afgedwongen doet zich veelal het probleem voor, dat 
van de tientallen in de loop van een jaar aan de orde gestelde kwesties slechts 
aan een enkele een begin van uitvoering wordt gegeven. Het regelmatig deel
nemen aan verkiezingen voor de dienstcommissies kan een uitnodiging zijn 
om ook van het werk van deze commissies van meer nabij kennis te nemen. 
Het kan meer ambtenaren dan tot dusver dichter bij de problematiek van de 
vakorganisaties brengen mits de vakbeweging dan ook van haar kant meer 
aandacht aan het vraagstuk van de immateriele belangenbehartiging gaat 
schenken. Uitbreiding van de bevoegdheden van deze commissies werkt in 
dezelfde richting. 

Ambtenaar en samenleving 

Naarmate de overheid zich terecht meer ging bezighouden met het welzijn van 
de maatschappij verveelvoudigde het getal ambtenaren. Zij vormen meer dan 
twaalf procent van de totale beroepsbevolking. De meeste ministeries tellen 
(inbegrepen onderliggende diensten) meer dan tienduizend medewerkers en 
rangschikken zich wat personeelssterkte betreft onder de grote particuliere 
ondernemingen. Van de almachtige overheid is de individuele burger in tal 
van opzichten afhankelijk, maar zijn positie ten opzichte van die overheid is 
nogal kwetsbaar. Daarom vormt het tot stand brengen van meer bevredigen
de betrekkingen tussen ambtenaar en samenleving een van de grote uitdagin
gen van onze tijd. 
De kwetsbaarheid van de burger tegenover de overheid vloeit vooral daaruit 
voort, dat men verzuimde tijdig te onderkennen, waarom men er met een 
controle op de politiek verantwoordelijke beleidsinstanties niet is. In 99 van 
de 100 gevallen valt de burger in han den van het administratieve apparaat 
zelf en dit apparaat leidt veel meer een eigen Ieven dan men aanvankelijk 
heeft verondersteld, zeker na zijn onstuimige groei van de laatste tientallen 
jaren. Vooral in de nieuwe literatuur komt dit tot uitdrukking. Het proces 
van delegatie en specialisatie schrijdt steeds verder voort en vergroot het 
'freies Ermessen' van de overheid, bevordert de pseudowetgeving. 
De vrij grote mate van beslotenheid, waarbinnen de overheidsadministratie 
werkt en die het de burger onmogelijk maakt achter de ambtelijke muren te 
kijken, blijkt ook uit het feit, dat men in de gangbare leer- en handboeken 
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vrijwel nergens een stelselmatige beschrijving van de administratieve proce
dure tegenkomt. Het begrip 'dienst' is in onze samenleving geassocieerd met 
het bordje 'verboden toegang'. Daarbij komt, dat de gemiddelde staatsburger 
ook al door de grootte en ingewikkeldheid van bet ambtelijk apparaat zelden 
weet tot welke instantie-laat staan persoon-hij zich voor een bepaalde 
zaak heeft te wenden, wat zijn gevoel van machteloosheid vergroot. Zijn 
kwetsbare positie komt heel scherp om de hoek kijken als hij subsidies of ver
gunningen behoeft. 
Tal van maatregelen zijn juist de laatste tijd aanbevolen om in deze onbevre
digende situatie verbetering te brengen, zowel op bet gebied van de repres
sieve als van de preventieve rechts- en belangenbescherming. Ook de Com
missie-Biesheuvel buigt zich over bepaalde aspecten van bet vraagstuk. Ogen
schijnlijk ligt er overigens juist op bet gebied van de repressieve rechtsbescher
ming van de burger al een oerwoud van garanties gereed, vanaf bet simpele 
administratieve beroep tot en met de Commissie voor de Verzoekschriften 
van de Staten-Generaal. Maar bet is meer een wildernis, een doolhof, waarin 
men gemakkelijk bet spoor bijster raakt om in tal van doodlopende sloppen 
terecht te komen. Vooral Wessel heeft onlangs op de talrijke gaten in de re
pressieve rechts- en belangenbescherming de aandacht gevestigd; hij wijst er 
o.m. op, dat men wei in beroep kan gaan tegen administratieve beschikkingen 
en schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar dat 
grate terreinen van overheidsoptreden braak liggen en de overheid voorts ten 
aanzien van bet verlenen van concessies en subsidies, alsmede op bet gebied 
van bet vergunningenstelsel, praktisch vrij spel heeft. Enkele van de voor
naamste door hem gedane aanbevelingen zijn uitbreiding van de beroeps
mogelijkheden, drastische beperkingen van uitgezonderde beschikkingen, 
aanvullende rechtsbescherming tegen beschikkingen van lagere organen, ver
betering en verkorting van procedures, concentratie van de rechtsbescher
ming bij minder instanties en vooral betaalbare deskundige bijstand en over
wegend kosteloze procesvoering. De verplichte invoering van een sociaal 
rechtsbijstandsfonds tegen uiterst geringe extra premiekosten, strekkende tot 
bevordering van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor elke Neder
lander, kart geleden door Stevens bepleit, is dringend geboden. Ook de aan
stelling van een parlementaire ombudsman ligt in deze reeks; de Staten
Generaal dienen zich namelijk meer te concentreren op bet tot standbrengen 
van betere kaders voor de rechts- en belangenbescherming dan te streven 
naar uitbreiding van eigen bevoegdheden op bet punt van de individuele be
langen behartiging. 
Droeviger nog dan op bet gebied van de repressieve rechtsbescherming is de 
situatie ten aanzien van de preventieve rechtsbescherming; een onderwerp 
waarvoor de belangstelling eerst sinds kart begint te verlevendigen. In dit op
zicht zou al veel zijn bereikt, als een inzagerecht van de burger op overheids
documenten in beginsel zou zijn erkend, zodat de belanghebbende--evenals 
in Zweden-weet welk dienstonderdeel voor de behandeling van zijn zaak de 
belangrijkste feitelijke verantwoordelijkheid draagt en wat de motieven zijn 
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voor een afwijzing. Pas dan ook loopt betrokkene minder kans zijn termijn te 
Iaten verlopen, waarbinnen hij veelal moet reageren als hij in een concreet 
geval met een voor hem nadelige beslissing wordt geconfronteerd. 
VanDuyne beveelt o.a. een verbeterde controlemogelijkheid van de vertegen
woordigende Iichamen op de administratie aan door het vooraf schiften van 
relevante en minder relevante informatie en het voorleggen van alternatieve 
mogelijkheden, waaromtrent het vertegenwoordigend Iichaam dan weer meer 
additionele informatie kan krijgen, zodra de principiele keus eenmaal is ge
daan. Crince le Roy noemt toekenning van het recht aan het parlement tot 
het horen van ambtenaren en instelling van een toezichthoudend coordine
rend orgaan op het administratieve handelen, dat jaarlijks publiek rapport 
uitbrengt. In bet algemeen dient er voor gezorgd te worden, dat de technocra
tie weer onder controle van de burgers wordt gebracht en deze van bepaalde 
voor hen belangrijke zaken niet eerst kennis krijgen als de werkelijke beslis
singen al zijn gevallen. Hoe dikwijls maken we bijvoorbeeld niet mee dat het 
vonnis in feite over een mooi stuk bos al geveld is voordat de burgers een 
voet tussen de deur kunnen krijgen? 
Ben belangrijk knelpunt in de relatie tussen de bureaucratie en het publiek 
ligt ten slotte nog in wat wei genoemd is de formulierenziekte, het gebruik 
van te ambtelijke taal en het verwijzen van de ene naar de andere instantie. 
Staatssecretaris Grapperhaus verklaarde onlangs er van overtuigd te zijn, dat 
de bijna vierduizend verschillende formulieren, die door zijn ambtenaren 
worden gehanteerd, best wat hoffelijker en duidelijker zouden kunnen. 
'Staatssecretaris, wat let U?' is men geneigd uit te roepen! Het inbrengen van 
gegevens door belanghebbenden zou trouwens in vele gevallen de eis van het 
invullen van soms de meest ingewikkelde formulieren geheel moeten ver
vangen. Te ambtelijke en te technocratische vraagstellingen dienen te worden 
vermeden en populaire toelichtingen op de materie behoren regel en geen uit
zondering te zijn. 
Het terecht veel gesmade verwijzen van het ene bureau naar het andere be
hoort eveneens tot het uiterste te worden beperkt. Wanneer wij er van uit
gaan, dat de overheidsadministratie in de allereerste plaats een dienstverle
nende instelling ten behoeve van de samenleving is-men zou daar vele 
ambtenaren beter van kunnen doordringen als men hen een in dit opzicht 
gerichte opleiding gaf, bijv. door oprichting van een Opleidingsinstituut voor 
ambtenaren-moet men het de mensen ook zo gemakkelijk mogelijk maken 
zich tot het apparaat te wenden, Iiefst volgens vaste en vertrouwde, overeen
komstige regels en met zo min mogelijk tussenstations. Het is echt te dwaas, 
dat men een stuk of tien instanties moet aflopen voor de opening van een 
patatesfrites-kraam of dat er particuliere bureaus worden opgericht om be
hulpzaam te zijn bij zo iets simpels als de verlenging van rijbewijzen. Door 
die particuliere bureaus enig geld toe te stoppen voorkomt men, dat men 
een stuk of vier instanties moet benaderen; het is onduidelijk waarom de 
overheid niet zelf zo'n vorm van serviceverlening voor haar rekening zou 
kunnen nemen. Ben soortgelijke redenering geldt voor het aanvragen van 
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allerlei soort vergunningen, waarvoor dikwijls de meest ingewikkelde wegen 
moeten worden bewandeld. 

Slotopmerkingen 

Samenvattend constateer ik, dat de modern samenleving zich niet laat den
ken zonder een goed functionerende overheidsadministratie en dat in feite de 
overheidsadministratie in bijvoorbeeld een land als het onze met zijn onkreuk
bare en dikwijls hard werkende ambtenaren een essentiele bijdrage Ievert tot 
de waarborging van de vrijheden van de individuele burgers, de bevordering 
van menselijke ontplooiingskansen (ik bedoel dit natuurlijk niet in de 
kapitalistische zin van de VVD) en de bescherming van de belangen van de 
gemeenschap als geheel, meer in het bijzonder de bescherming van de sociaal 
zwakkeren in de samenleving. 
Dat neemt niet weg, dat de verhoudingen binnen het sterk gegroeide apparaat 
en de manier van optreden tegenover het publiek lang niet altijd gelijke tred 
gehouden hebben met de revolutionair versnelde ontwikkeling van de maat
schappij. Met name ben ik van mening, dat de nogal eens gehoorde klachten 
over regentenmentaliteit en bureaucratisering en over een te onpersoonlijke 
benaderingswijze vanwege het apparaat terecht een nog veel voorkomende 
geestesinstelling in de overheidsadministratie signaleren en aan de kaak stet
len; daarmee wil ik natuurlijk niet beweren, dat elke concrete klacht daarmee 
als juist zou zijn bestempeld. 
Naarmate de betekenis van de overheid voor het publiek toenam is diezelfde 
overheid er echter in vele gevallen niet of onvoldoende in geslaagd zich een 
geestelijke instelling eigen te maken, waardoor ze zich aan de burger zou 
kunnen tonen in de acceptabele gedaante van de behartigster van ons aller 
gezamenlijke belangen, zijnde de enige manier om werkelijke communicatie 
met de maatschappij tot stand te brengen. De ambtenaar Dorknoper, wiens 
naam altijd haas is zodra hij zich achter formulieren en voorscbriften ver
schuilt, komt nog teveel voor. Aileen een radicale democratisering van de 
hele overheidsadministratie volgens de lijnen als ik hierboven schetste kan 
daarin op de duur verbetering brengen. Waarschijnlijk ten overvloede voeg 
ik hier overigens nog aan toe, dat zo'n democratisering natuurlijk slechts 
werkelijk kans van slagen biedt als van de andere kant zowel ambtenaren als 
publiek dan ook hunnerzijds bij voortduring staan voor de rechten, die hen 
bij wet of maatregel zullen zijn toegekend. Want rechten, die men niet ver
dedigt, bestaan uitsluitend op papier. 
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DR. W.A.A.M. DEROOS 

SER-advies ondernemingen: 
niet over ijs van een nacht * 
ONDERNEMING, VAKBEWEGING, OVERHEID; COMMENTAAR BIJ EEN SER-ADVIES 

Over het SER-advies inzake de herziening van het ondememingsrecht d.d. 
19 september 1969 heeft de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, 
drs.J.de Pous, onlangs in zijn Nieuwjaarsrede gezegd, dat het onderwerp dat 
de Raad in dit advies heeft behandeld, een van de meest fundamentele is, 
waarover hij zich in zijn twintigjarig bestaan heeft gebogen.1 De SER-voor
zitter blijkt zelf bijzonder ingenomen met het advies waar hij zegt dat het 
naar zijn gevoelen geen verwondering behoeft te wekken, indien de herzie
ning van het vennootschapsrecht, zoals door de Raad voorgesteld, een be
langrijke invloed zal uitoefenen op de aanpassing van het vennootschaps
recht in de verschillende lidstaten der EEG en op de ontwikkeling van de 
rechtsregeling voor Europese vennootschappen.2 

Het onderhavige rapport heeft voomamelijk betrekking op de taak en de 
samenstelling van de raad van commissarissen van de naamloze vennoot
schap. In 1966 heeft de SER reeds advies uitgebracht over de jaarverslag
geving van de ondememingen, in 1967 over het enqueterecht, en in 1968 over 
de uitbreiding van de bevoegdheden van ondememingsraden. Omtrent deze 
drie laatste onderwerpen uit het ondememingsrecht zijn inmiddels reeds 
wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend. 
Bij de herziening van ons ondememingsrecht is de positie en benoeming van 
commissarissen het kardinale punt. We gaan niet over een nacht ijs. 

Wanneer men een vergelijking trekt met West-Duitsland valt op dat men 
daar vee! eerder en meer vergaand de medezeggenschap van werknemers in 
het ondememingsbeleid heeft gerealiseerd. De paritaire medezeggenschap in 
de Aufsichtsrat van ondememingen van de kolen- en staalindustrie is in 1951 
afgedwongen doordat de vakbeweging de achterban reeds gereed had voor 
een grootscheepse staking in het Ruhrgebied. In Nederland was in die tijd de 
aandacht niet geconcentreerd op de werknemerscommissaris. De Wet op de 
PBO en de Wet op de ondernemingsraden waren juist in werking en men 
had nog hooggestemde verwachtingen over de toekomst van deze nieuwe 
vormen van economische democratie. 
Het is wei bijna zeker dat de Nederlandse vakbeweging ook thans er niet in 
zou slagen de werknemers te bewegen tot omvangrijke stakingsacties, met 
het doe! werknemersvertegenwoordigers dee! te laten uitmaken van de raden 
van commissarissen. Deze sociaal-politieke wenselijkheid is geen gemeen
goed onder de werknemers. Bij een onderzoek naar de opvattingen over 
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medezeggenschap in 42 industrieie ondernemingen in 1966 bieek 54% van 
het uitvoerende personeei niet te weten wat een werknemerscommissaris is; 
siechts 11% van de werknemers kende de juiste omschrijving van dit begrip.3 

De werknemerscommissaris 

Het verzet binnen de Nederlandse ondernemerswereid tegen de gedachte van 
de werknemerscommissaris was van dien aard, dat voor realisatie van de 
gedachte gebruik van het machtsmiddel van de staking wei noodzakelijk zou 
zijn. De vakbeweging is verstandiger geweest en niet aileen omdat de achter
ban moeilijk was te mobiliseren voor dit doel. Er waren meer principieie 
redenen. Met name bij NVV en NKV heeftmen ervoortdurend aangetwijfeid 
of deelname door werknemersvertegenwoordigers aan het ondernemersbe
leid niet strijdig was met de gewenste onafhankelijkheid van de vakbeweging. 
Uit socioiogisch onderzoek van de Iaatste tien jaar is verder gebleken dat 
werknemers zich gemakkelijker identificeren met een vakbond die direct hun 
beiangen behartigt in conflicten met de werkgever in de werksituatie en 
minder omdat de vakbond op hogere voor de gewone werknemer onbereik
bare niveau's verantwoordelijkheid draagt voor het beleid.' Nu de aandacht 
van de vakbonden in zekere mate verschuift van de bedrijfstak naar de 
(vooral grote) onderneming, doet men er goed aan omwille van de binding 
met de leden en omwille van het strijdbare karakter van de vakbond zich 
vooral te richten op de behartiging van de individuele belangen van de leden 
in de werksituatie en minder op het bestuur van de onderneming. 
Aan de hand van een evaluatie van de Duitse vormgeving aan de bedrijfs
democratie5 kan men niet concluderen dat de belangrijke beslissingen in 
West-Duitsiand aan het begin van de vijftiger jaren verkeerde beslissingen 
zijn geweest. Toch geef ik de voorkeur aan de vormgeving waartoe de Neder
landse vakbeweging zich heeft Iaten overhalen in het befaamde compromis 
van de SER-vergadering van 19 september jl. Dit compromis is gebaseerd 
op enkele m.i. gezonde principes, nl.: 
1.de vakbeweging is een orgaan voor belangenbehartiging van werknemers 
en dient met het oog op een onafhankelijke taakuitoefening in deze distantie 
te bewaren van bet bestuur van de onderneming; 
2.de raad van commissarissen is een bestuursorgaan van de onderneming, 
dient primair gericht te zijn op het belang van de onderneming en is niet de 
plaats voor behartiging van specifieke werknemersbelangen. 
Er komt daarom geen werknemerscommissaris. Wei is een benoemingsproce
dure voor commissarissen voorgesteld, waardoor wordt bevorderd dat, meer 
dan voorheen het geval was, sociaai deskundigen in de raden van commis
sarissen worden benoemd. Geen arbeiderscommissaris, maar een arbeids
commissaris, zo zou men hem kunnen aanduiden. Het komt mij voor dat een 
toeneming van het aantal sociaai deskundige commissarissen van grote be
tekenis is. Be halve technische, financiele en commerciele overwegingen dienen 
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in het hoogste orgaan van de onderneming sociale overwegingen tot gelding 
te komen. Wanneer het SER-advies tot wetswijziging leidt zullen in de raad 
van commissarissen de belangrijkste beslissingen worden genomen voor het 
ondernemingsgebeuren, zoals over fusie, omvangrijke investeringen, massa
ontslagen en ingrijpende wijzigingen van de produktiemethoden. De impli
caties van deze beslissingen voor het sociaal beleid van de onderneming zijn 
van dien aard dat in het besluitvormingsproces de inbreng gewenst is van 
deskundigen op het terrein van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie. 

Er is wei gesteld dat deze nieuwe figuur in het college van commissarissen 
niets bijdraagt tot de bedrijfsdemocratie, omdat hij te ver afstaat van de 
werknemers en deze bovendien alleen gelnteresseerd zouden zijn bij mede
zeggenschap in de eigen werksituatie. Anderen beweren dat medezeggen
schap in het geheel niet gewenst is in de onderneming, maar dat het slechts 
aankomt op democratisch leiderschap. Zelfs als deze beweringen zouden 
opgaan, dan geldt naar mijn mening nog dat de sociale commissaris er be
langrijk toe kan bijdragen dat werkoverleg wordt ingevoerd en dat bestuur
ders worden benoemd en leidinggevenden worden aangesteld die behalve 
over vakbekwaamheid tevens beschikken over de juiste sociale kwaliteiten. 
Uiteindelijk doel van democratisering van het bedrijfsleven is een zodanig 
milieu en klimaat en zodanige verhoudingen te scheppen rond de arbeid, dat 
de mens in vrijheid en aan niemand onderworpen zich in zijn werk kan ont
plooien. Het denken op alle niveau's van het ondernemingsgebeuren moet 
mede hierop zijn gericht, zeker ook op het niveau van de raad van commis
sarissen. 
Volgens de geadviseerde benoemingsprocedure voor commissarissen hebben 
aandeelhouders, ondernemingsraad, directie en raad van commissarissen het 
recht kandidaten te stellen. De raad van commissarissen doet vervolgens een 
enkelvoudige voordracht waarop aandeelhoudersvergadering en onderne
mingsraad een verklaring van geen bezwaar dienen te geven. Met deze gang 
van zaken wordt beoogd de gewenste eenheid in de raad van commissarissen 
tot stand te brengen en tevens een algemeen vertrouwen in de raad onder 
werknemers en kapitaaleigenaren te doen ontstaan. Men wil de raad een ge
zamenlijke aangelegenheid doen zijn van kapitaal en arbeid. Dit wordtvooral 
in het SER-advies benadrukt. Te weinig wordt naar mijn mening beklem
toond dat deze procedure ook moet Ieiden tot de aanwezigheid van enkele 
sociale deskundigen die het vertrouwen hebben van de werknemers, in de 
raad van commissarissen, die de visie verruimen van dit hoogste onderne
mingsorgaan, waar verstrekkende beslissingen worden genomen. Het zou 
daarom niet juist zijn wanneer de vakbeweging zich verder niet meer met 
deze materie zou bezighouden nu het SER-advies gereed is. Het zal nodig 
zijn dat de vakbonden de ondernemingsraden bijstaan in het zoeken naar 
geschikte kandidaten. Ondanks goede bedoelingen bij aandeelhouders, direc
ties en zittende raden van commissarissen mag men aannemen dat onderne
mingsraden sociaal deskundige kandidaten moeten aanbrengen. 
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De commissaris algemeen belang 

Bij de plannen voor hervorming van de raad van commissarissen is behalve 
de werknemerscommissaris ook in discussie geweest de commissaris alge
meen belang. 
De commissaris algemeen belang vormde een wezenlijk bestanddeel van de 
voorstellen in het rapport van de Wiardi Beckmanstichting in 1959 om te 
komen tot een tri-partite raad van commissarissen voor alle grotere n.v.'s, 
bestaande uit personen aangewezen door resp. de aandeelhouders, vertrou
wenslieden van de werknemers en representanten van het algemeen belang. 
Vanwege zijn duidelijke stellingname en omdat het de eerste meer uitgebreide 
studie was, die in Nederland over de hervorming van het ondernemingsrecht 
verscheen, beeft bet WBS-rapport een belangrijke rol gespeeld in de discussie 
van de daarop volgende jaren. Wanneer men de gedacbten over de werk
nemerscommissaris in dat rapport vergelijkt met wat volgens het SER-advies 
gaat gebeuren, dan zie ik de conclusies van het SER-advies als meer in over
eenstemming met het karakter van de onderneming en meer passend bij de 
'labor-relations', zoals die zich thans in ons land ontwikkelen. Niettemin is 
de kern van het voorstel van de WBS op dit punt behouden: de mogelijkbeid 
is geschapen commissarissen te doen benoemen, die het gezichtspunt van 
bet sociaal beleid in bet hoogste ondernemingsorgaan representeren. 
Het is anders gegaan met bet voorstel omtrent de commissaris algemeen be
lang. Niet gebeel ten onrechte zijn ook tegen dit voorstel bezwaren aange
voerd. Volgens het WBS-rapport moest er in elk geval een tri-partite raad 
van commissarissen komen bij alle naamloze vennootschappen met een aan
delenkapitaal van f 10 rniljoen of meer.6 Dit betekent dat het voorstel op 
meer dan honderd ondernemingen in ons land moest worden toegepast. De 
argumentatie die voor een commissaris algemeen belang kan worden aange
voerd, is van dien aard dat men zich kan beperken tot de allergrootste onder
nemingen, bij benadering de grootste tien in ons land. 

M.i. is de figuur van de commissaris algemeen belang voor de zeer grote 
ondernemingen wenselijk om de volgende redenen. De zeer grote onder
nemingen nemen een marktbeheersende positie in, betgeen betekent dat zij 
in hun gedragingen slechts in geringe mate worden beperkt door het con
currentiemechanisme. Zij zijn in belangrijke mate autonoom en behalve door 
hun marktbeheersende positie ook door hun rijkdom aan middelen in staat 
om aan anderen hun wil op te leggen. Binnen die ondernemingen wordt 
research gepleegd, worden nieuwe produkten ontwikkeld, worden beslis
singen genomen over de vestiging van nieuwe bedrijven. Dit gebeuren en 
deze beslissingen in de mammoetondernemingen in onze maatschappij gaan 
het aanzien van onze maatscbappij bepalen. Worden die beslissingen geno
men binnen de doelstellingen van de technostructuur, zoals Galbraith ver
onderstelt7, of wordt ook rekening gehouden met aspecten van algemeen 
belang? De publieke overheid is de boedster van het algemeen belang, heeft 

Socialisme en Democratie 6 (1970) juni 295 



men gesteld, zij moet er voor zorgen dat de onderneming het algemeen 
belang geen schade toebrengt. In beginsel is dit juist. Maar kan de Overheid 
voldoende greep hebben op activiteiten van Philips, Koninklijke Shell, 
IBM en General Motors? Tegen de gevaren die de samenleving bedreigen 
als gevolg van de economische machtsposities van de grote concerns zullen 
we ons niet voldoende kunnen wapenen met behoud van het ondernemings
gewijze produktiesysteem op basis van particuliere eigendom, waarvoor 
-en terecht m.i.-nog steeds overwegende voorkeur bestaat. Echter, de 
aanwezigheid van enkele personen in het hoogste bestuursorgaan van de 
mammoetconcerns, die tot taak hebben in het besluitvormingsproces van de 
onderneming voortdurend het gezichtspunt van het algemeen belang naar 
voren te brengen, lijkt me een zekere garantie te bieden voor integratie 
van economische machtsposities in de maatschappij. 

SER laat commissaris algemeen belang liggen 

In het WBS-rapport van 1959 was duidelijk gemaakt, dat het niet ging om 
een overheidscommissaris, maar om iemand die weliswaar aangewezen door 
de minister van economische zaken, daarbij geadviseerd door de SER, overi
gens onafhankelijk van de minister in de raad van commissarissen van een 
onderneming kan optreden. Toch zijn er betogen gehouden tegen het voor
stel alsof hiermee nationalisatie langs de achterdeur werd binnengehaald. 
Terecht wil men de posities van overheid en bedrijfsleven gescheiden houden, 
dit behoort tot de fundamenten van onze sociaal-economische orde. Dit 
nobel streven mag echter niet verhinderen genuanceerd te denken over een 
goed doordacht voorstel om het topbestuur van grote ondernerningen zo
danig samen te stellen, dat daarmee enige garanties zijn gegeven voor een 
vermaatschappelijking van die grote ondernerningen. Het gaat niet om een 
overheidscommissaris, maar om een commissaris die het gezichtspunt van 
het algemeen belang vertegenwoordigt in het college. Men denke aan per
sonen als de Kroonleden van de Sociaal Econornische Raad. Aileen voor 
de zeer grote ondernemingen, die evident een economische machtspositie 
innemen, is dit gewenst. Men zal zich hiertoe ook moeten beperken, omdat 
de hoge eisen van bekwaamheid en integriteit die aan de commissaris alge
meen belang moeten worden gesteld, nu eenmaal zeldzaam zijn. 

Van de gedachte van de commissaris algemeen belang is niets terug te vinden 
in het SER-advies. Vreemd, want in het ontwerpadvies van de drie vak
centrales, dat werd vrijgegeven ca. 10 september 1969, een week dus voor 
de befaamde comprornis-vergadering van 19 september 1969, werd nog een 
speciale voorziening wenselijk geacht voor de n.v.'s, die door hun omvang 
en eventueel op grond van andere maatstaven, in het sociaal economisch 
Ieven van bijzonder belang zijn. Bepleit werd in de Raad van comrnissarissen 
van deze categorie van ondernerningen een of enkele comrnissarissen op te 
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nemen, die in bet bijzonder zijn gekwalificeerd om de aspecten van bet 
algemeen sociaal-economisch beleid bij bet bestuur van de onderneming 
onder de aandacht te brengen, teneinde een goede afstemming van bet beleid 
te bevorderen. Voor deze commissarissen zou een afwijkende benoemings
procedure moeten gelden, waarin de SER een belangrijke invloed uitoefent. 
Van deze gedachtengang uit bet ontwerp-advies van de vakcentrales is in bet 
SER-rapport van 19 september niets meer terug te vinden. De Sociaal 
Economiscbe Raad, inclusief de vertegenwoordigers van de vakbeweging 
bebben zelfs steun geweigerd aan bet voorstel van de Commissie Verdam om 
in een nieuwe wettelijke regeling de volgende bepaling op te nemen: 'De 
commissarissen vervullen, binnen bet raam van bet algemeen belang, hun 
taak ten beboeve van bet gebeel der belangen van de vennootscbap en van 
de met haar verbonden onderneming'. Men wilde de clausule 'binnen bet 
raam van bet algemeen belang' niet overnemen omdat men zulk een voor
schrift zag als 'niet hanteerbaar voor particuliere privaatrecbtelijke onder
nemingen, die nu eenmaal niet zijn ingericbt om recbtstreeks bet algemeen 
belang te bebartigen' .s 
Men moet hierbij opmerken, dat niemand beeft gesteld, dat de onderneming 
rechtstreeks bet algemeen belang dient te bebartigen. De voorgestelde be
paling van de commissie Verdam wil slecbts, dat bet algemeen belang niet 
wordt gescbaad. Vervolgens wordt in bet SER-rapport gesteld, dat 'bet 
algemeen belang' een zeer vaag begrip is en dater geen bruikbare objectieve 
criteria voor bestaan.9 Toegegeven zij dat bet algemeen belang fluctuerend 
van aard is, maar gebeel amorf is bet zeker niet. In de Wet economische 
mededinging is bet begrip een criterium voor bet toetsen van concurrentie
beperkingen van economische macbtsposities. Uitde memorie van antwoord 
bij deze wet blijkt, dat men de strijdigheid wil tegengaan van de doelstel
lingen of de werking van de verschillende vormen van economiscbe macbt 
met 'de doelstellingen van bet sociaal-economiscb beleid van de regering'.10 

Conclusie 

De resultaten van bet langdurige overleg in de Sociaal Economiscbe Raad 
over bervorming van de raad van commissarissen acht ik deels gelukkig. De 
oorspronkelijke plannen voor een werknemerscommissaris zijn gereduceerd 
tot zodanige proporties, dat de voorgestelde berziening niet strijdig is met 
bet karakter van de raad van commissarissen als bestuursorgaan van de 
onderneming en dat de gewenste onafhankelijke positie van de vakbeweging 
wordt gehandbaafd. Het is echter teleurstellend, dat de vakbeweging niet 
beeft volhard in baar pogen voor een aantal ondernemingen met economi
scbe macbtsposities commissarissen algemeen belang te doen aanwijzen. Of 
beeft de vakbeweging op bet laatste moment gemeend, dat dit niet baar op
dracbt is en dat bier eerder een taak ligt voor bet parlement, dat nu over de 
berziening van ons ondernemingsrecbt bet beslissende woord gaat spreken? 
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Laten posities van onderneming, vakbeweging en overheid gescheiden blijven. 
Het verdient echter wei aanbeveling maatregelen te treffen voor een repre
sentatie in de topbesturen van de grootste concerns, behalve van het gezichts
punt van het sociaal beleid ook van het gezichtspunt van het algemeen belang. 

l.Nieuwjaarsrede van de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, drs.J.W.de Pous, 
uitgesproken in de openbare vergadering van 9 januari 1970, p.27. 

2.Ibidem, p.28. 
3.H.J.van Zuthem en A. Wynia: Medezeggenschap. Een onderzoek naar de opvattingen 

over en wensen omtrent medezeggenschap in tweeenveertig industriele ondememingen. 
Noordwijk aan Zee, 1967, p. 70. 

4.Zie hierover met name M.van de Vall, De vakbeweging in de welvaartsstaat. Meppel, 
1963. 

5.Zie hierover J.F.Schobre, Mensen en mandaten: Aspecten van de medezeggenschap in 
Westduitse ondememingen. Deventer 1966. 

6.De hervorming van de onderneming, WBS-rapport, 1959, p.140. 
7.Zie: J.K.Galbraith, The new industrial state, Boston 1967, hoofdstuk XV. 
8.Advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht. Uitgave van de Sociaal Econo

mische Raad, 1969, no.14, p.20. 
9.Ibidem. 

10.Memorie van Antwoord, Wet Economische Mededinging, zitting 1954-1955, 3295, p.2, 
2ekolom. 

* Het artikel van de beer de Roos was reeds enige maanden in ons bezit. Door de grote 
voorraad kopij die de redaktie moest verwerken, kon dit art ike! eerst nu worden geplaatst. 

(Red.) 

Ook in S & D te verwachten: 
• IR. s. A. POSTHUMUS - De structuur van de Europese luchtvaart. 
• DRS. G. VAN DEN BERGE- Concentratiebeleid in de EEG. 
• A. P. OELE- Consumentenbeleid. 
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J. M. DENUYL 

De smalle marge van democra
tische politiek 
Nog acht maanden scheiden ons van de Kamerverkiezingen. Pogingen om tot 
politieke vernieuwing te komen lijken eerder bet tegendeel op te leveren. In
zet van dat pogen was immers bovenal de burgers van een stukje machte
loosheid te bevrijden. Politiek was in Nederland wei een erg ondoorzichtig 
bedrijf geworden. Zo werd de manier waarop meestal kabinetten tot stand 
plachten te komen terecht als oncontroleerbaar geknutsel van enkelingen ge
zien. De vrijblijvende opstelling van partijen voor verkiezingen kwam neer op 
de afdracht door de kiezer van zijn stem zonder controle op bet gebruik daar
van. De veelheid van partijen belemmerde eens te meer het zicht van de kiezer 
op een duidelijke beleidskeuze. 
Ret verzet tegen de uitholling van onze parlementaire democratie heeft de af
gelopen paar jaar tot een reeks pogingen geleid daarin verandering te bren
gen. Maar zo kort voor de verkiezingen ziet bet er naar uit dat de situatie 
waarin de kiezer zich zal bevinden weinig verschilt van die in februari 1967. 
Zo mogelijk nog verwarder en onoverzichtelijker. 
Om te beginnen kan men er vrij zeker van zijn dat bet aantal partijen dat zal 
meedingen dichter bij de dertig dan bij de twintig zalliggen. De drie confes
sionele partijen zullen hun programs op elkaar Iaten gelijken. Maar ze zullen 
zich niet uitspreken hoe ze denken een meerderheid te bereiken. Ze zullen 
wel aan de VVD blijven vastzitten maar een deel van de confessionelen zal 
zeggen dat bet program van de PvdA hen meer aanspreekt. Links zal terecht 
zeggen dat bet voor of tegen de voortzetting van bet kabinet-De Jong gaat, 
waarop de confessionelen zullen bezweren dat ze best iets anders willen dan 
dit kabinet. Ze zullen zeggen dat ze allerlei dingen beter en progressiever wil
len doen dat bet kabinet-De Jong en dat ze open staan voor samenwerking 
met de PvdA. Als die maar zou willen. Nogal schijnheilig hebben de voorzit
ters van de confessionele partijen nu al verklaard dat 'een keuze van een re
geringspartner voor de verkiezingen er niet meer in zit'. 
Aangenomen dat D '66 bereid is tot enkele afspraken met de linkse opposi
tiepartijen zal iets wat op een progressieve concentratie zou kunnen lijken 
op zijn minst gefiankeerd worden door kabouters en DS '70, die daarvan om 
toch wel enigszins uiteenlopende redenen geen deel willen uitmaken. Buiten 
de traditionele getuigenispartijen te linker- en te rechterzijde mag men zeker 
rekenen op bet optreden van belangengroeperingen van bet type bejaarden
en ongehuwden-partij. 
Aangezien links van oudsher kwetsbaarder is voor een versplintering als die 
wij nu beleven dan rechts, is er van een werkelijke strijd om de politieke 
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macht onder die omstandigheden nauwelijks sprake. Dit betekent dat de 
kiezers amper het gevoel kunnen hebben dat zij door hun stem uit te bren
gen werkelijk iets veranderen aan de politieke machtsverhoudingen. Ze zul
len in groten getale thuis blijven. Sinds de opkomstplicht is afgeschaft, 
komen de kiezers alleen nog naar de stembus als zij menen dat hun stem 
ook telt. Of liever alleen de kiezers die dat menen komen naar de stembus. 
Dus is er weinig reden om aan te nemen dat veien die bij de staten- of de ge
meenteraadsverkiezingen de interesse niet konden opbrengen, dit bij de Ka
merverkiezingen straks wei zullen doen. 
En zo zitten we gevangen in een enorme vicieuze cirkel. 
Een hoog percentage thuisblijvers zal het gezag van het parlement en van het 
parlementaire steisei verder verzwakken. AI die praters op het Binnenhof, zo 
zeggen de uitgesproken of gecamoufl.eerde tegenstanders van het parlemen
taire steisel----en dat zijn er velen-vertegenwoordigen op zijn best tweederde 
van de kiezers. Neem ze niet al te ernstig. Zoek het liever waar de directe 
actie is. En de Kamer, nu met vijftien, straks met misschien twintig groepe
ringen, toch ai niet biakend van zelfvertrouwen, zai in feite haar greep op de 
regering verder zien versiappen. En dan komen er misschien weer nieuwe par
tijen om een einde te maken aan een teveel aan partijen. 
Nee, zo beschouwd, zitten de behoudenden opfl.uweel.Want buitenparlemen
taire ac ties mogen dan wel prikken en soms pijn doen, zij raken bijna aitijd 
zaken van het moment en zeiden fundamenteie verhoudingen. Resultaten roo
gens soms spectaculair zijn, in het geheei van de maatschappelijke verhou
dingen gezien zijn zij vluchtig en voorbijgaand. Rechts, lijkt het, behoeft 
voorlopig geen wezenlijke aantasting van zijn machtspositie te vrezen. 
Naar aanleiding van het in discussie komen van de anti-KVP-resoiutie van de 
PvdA merkte vice-voorzitter A. van der Louw op: 'De zaak zit fl.ink vast'. 
Daarin heeft hij gelijk. Zoais de zaken er nu voorstaan, dreigt wat bedoeid 
was om de kiezer meer macht te geven uit te Iopen op een nog grotere mach
teloosheid. 

PvdA als spil 

Een dergelijke gang van zaken verplicht links zich ervan rekenschap te geven 
hoe de impasse kan worden doorbroken. De positie van de PvdA is daarbij 
uiteraard in het geding. Zij kan haar rol als politieke partij alleen spelen ais 
zij macht weet te vormen om haar program ten uitvoer te brengen. Zij is erf
gename van de SDAP, van Vrijzinnig Democraten en van Christen Demo
craten en ais zodanig hoedster van een brede radicale traditie. Zij kan ewp 
bogen na de oorlog de spii te zijn geweest in de strijd voor grotere sociaie ge
lijkheid, welvaart en zekerheid in ons land. Zij mag een beiangrijk deei van de 
grote verbetering van de naoorlogse levensomstandigheden van gewone 
mensen op haar credit schrijven. Toch wordt haar betekenis niet in de eerste 
plaats bepaald door wat zij in het verleden gedaan heeft, maar door haar pro
gram en beieid voor vandaag, morgen en overmorgen. 
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Tot de dingen die ook duidelijk zijn geworden door de verkiezingen van de 
staten en raden in het voorjaar is, dat het kleine kwart van de stemmen die de 
Pvd.A in '66, '67 en '70 kreeg, de onvervangbare kern uitmaakt van de kie
zersmacht waarop een links beleid in Nederland kan worden gebouwd. Daar
om is de huidige fase van zo beslissend belang voor deze partij. Zonder een 
sterke PvdA valt niet te zien hoe in Nederland een meerderheid van vooruit
strevenden tot stand kan komen. Evenmin valt in te zien hoe zonder een 
dynamische en stuwende PvdA de crisis in onze politiek kan worden over
wonnen. Maar, zoals hoven aangestipt, zijn de resultaten tot dusver gering. 
Er is dus aile reden om de oorzaken van het stagneren van de politieke ver
nieuwing tot dusver te onderkennen en het beleid voor de komende jaren 
scherp te markeren. 
De Pvd.A kan zich na aile wisselingen en verschuivingen van de laatste jaren 
weinig experimenten meer veroorloven. De gewone man is er duizelig van. 
Om helderheid te scheppen is het nu eerst nodig nate gaan hoe de huidige im
passe is ontstaan. 

In 1966 ontstonden zowel D '66 als Nieuw Links, vrijwel gelijktijdig, en voor 
een belangrijk dee! door overeenkomstige motieven gedreven. 
In 1967 kregen de radicale bewegingen binnen de confessionele partijen vorm 
en inhoud. Zij mikten aanvankelijk op een zodanige omvorming van hun par
tijen, dat die bereid zouden zijn zich v66r de verkiezingen op de uitvoering 
van een progressief program met progressieve groeperingen vast te leggen. 
Toen dit met name bij de KVP niet mogelijk bleek, trad in 1968 een deel van 
de radicalen uit en ontstond de Politieke Partij Radicalen. Eerst twee jaar 
later ging een deel van de AR-radicalen dezelfde weg. Zij besloten in meerder
heid voorshands niet tot aansluiting bij de PPR omdat zij aan een duidelijk 
confessioneel partij-type wensten vast te houden. 
De PSP kreeg te maken met tegenstellingen tussen een principieel pacifisti
sche en een revolutionair socialistische vleugel en zag haar aanhang ineen
schrompelen. 
Op het ontstaan van D '66 hebben verschiilende motieven ingewerkt. In de 
eerste plaats het gebrek aan openheid van het bestaande politieke bestel en 
de behoefte aan nieuwe democratische vormgeving. Daarnaast was D '66 van 
begin af een trefpunt van jonge middengroepen voor wie de VVD te oud
bakken en te kapitalistisch en de PvdA te veel aan arbeiders deed denken, te 
ideologisch en traditioneel. V oor de helft werd D '66 dus een beweging voor 
democratisering, voor de helft een herleven van de vroegere vrijzinnig de
mocratische bond. Maar die twee helften verdragen elkaar slecht. Als een be
weging voor democratisering zou een D '66 uitnemend hebben kunnen 
werken binnen de bestaande partijen. Het blijft trouwens zonde en jammer 
dat de PvdA zozeer een beeld van zelfgenoegzaamheid en afgeslotenheid 
heeft kunnen opleveren dat D' 66 buiten haar kon ontstaan. Want een bewe
ging voor democratisering, die als politieke partij gaat optreden neemt daar
mee een zware hypotheek op zich. Als politieke partij die zich in aile sectoren 
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van beleid moet uitspreken, is D '66 geworden tot een groep tussen PvdA en 
VVD in, meestal dichter bij de PvdA dan bij de VVD. En dat is verheugend. 
Op het gebied van de democratisering is het werk van D '66 zeker vrucht
baar geweest. Zonder haar valt sterkt te betwijfelen of de PvdA nu de geko
zen burgemeester op haar program zou hebben. Maar buiten de democrati
sering leidt het zoeken naar een eigen identiteit van D '66 meestal tot kunst
matigheid. Daar is eenvoudig geen plaats voor D '66. Daar schuilt een stukje 
tragiek in maar dat verandert niets aan de feiten. 
Het niet links of rechts willen zijn, het hardnekkig afwijzen van ideologische 
bindingen en verwortelingen, heel het inmiddels weer verblekend pragma
tisme maakt een wat verkrampte indruk. Men moet voor D '66 hopen dat 
het zich zal bepalen tot haar rol van vernieuwer van het politieke bestel. 
Voor mij staat daarbij vast dat op het punt van staatkundige vernieuwing 
tussen D '66 en de PvdA tot overeenstemming gekomen zal moeten en kun
nen worden. 
Dat de PPR na haar moedige start tot dusver geen grotere aanhang heeft 
weten te verwerven, is ook voor mij persoonlijk een grote teleurstelling ge
weest. De grenzen van baar wervingskracht onder de traditonele KVP
aanhang verdienen nadere overweging. Zij hebben stellig te maken met bet 
ongeloof in de doeltreffendbeid van kleine groeperingen en met de beducht
heid voor experimenten onder de aanhang van de confessionele partijen. 
Het zijn in wezen dezelfde weerstanden waarop eerder de pogingen tot 
verdere doorbraak van de PvdA onder de confessionele kiezers zijn blijven 
steken. Het overwinnen van deze weerstanden is de sleutel voor progressieve 
machtsvorming en daarom dient er nader bij te worden stil gestaan. 
Het magere resultaat van al deze vernieuwingsbewegingen heeft ertoe geleid 
dat een alternatief ontbreekt, althans een alternatief dat de kiezer bet besef 
geeft dat hij door te stemmen ook iets aan de machtsverhoudingen kan 
veranderen. Dat gebrek aan alternatief vormt een bedreiging voor de par
lementaire democratie. 

Buitenparlementaire acties 

In dit verband is het nodig ons bezig te bouden met de verzwakking van de 
parlementaire democratie en de snelle groei van buitenparlementaire acties. 
Er heerst rondom het begrip buitenparlementaire actie nogal wat misver
stand. De idee van de parlementaire democratie heeft nooit berust op de ge
dachte dat uitsluitend in en door de volksvertegenwoordiging democratische 
besluitvorming tot stand kan komen. Die besluitvorming is steeds gevoed 
en gestuwd door acties in de samenleving. Buitenparlementaire actie in 
deze zin is de eigen activiteit van burgers en groepen, zonder welke een 
parlement niet kan functioneren. Deze acties zijn geleidelijk in intensiteit 
toegenomen. Naarmate de samenleving organisatorisch ingewikkelder werd, 
zijn meer organisaties zich als pressiegroepen gaan gedragen. Hun doel was 
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druk uit te oefenen op parlement en regering om hun eisen ingewilligd en 
hun belangen behartigd te krijgen. Zo gedragen zich aile mogelijke vereni
gingen van ondernemers, werknemers en consumenten. En niet aileen in de 
laatste jaren. Een klassiek voorbeeld van buitenparlementaire actie van deze 
aard is de manier waarop al in de tweede helft van de jaren vijftig de 'de
niveilering' is afgedwongen. Begonnen bij onderwijzers en leraren hebben 
ailerlei groepen van hager geschoolde employees en beoefenaren van vrije 
beroepen een extra inkomensvergroting gedaan weten te krijgen, bekroond 
door de succesvolle actie van de topambtenaren. 
Het eigen initiatief van kleine groepen, die met onorthodoxe middelen de 
aandacht vestigen op misstanden is een gevolg van het feit dat er dank zij 
welvaartsgroei 'meer tijd en energie beschikbaar is voor het naar voren 
brengen van eigen opvattingen'1 Als middel van verzet tegen de saaiheid en 
de verveling, die kenmerk leken te worden van de sociale verzorgingsstaat, 
is dit uitermate welkom. 
De problemen uit een oogpunt van democratie ontstaan pas als de actie
groepen zich gaan bedienen van onwettige middelen dan wel er bewust op 
uit zijn het parlement buiten spel te zetten. Bij het gebruik van onwettige 
middelen is er een smalle marge van wat eigenlijk niet mag, maar soms kan 
worden aanvaard ter wille van de nood, die de wet breekt. Als wettige mid
delen zijn uitgeput tegenover een kennelijk onredelijke tegenstander of waar 
de vrijheid van anderen niet wezenlijk wordt aangetast, kan bijvoorbeeld 
een bezetting soms onder de spelregels van de democratie worden gerekend. 
Ik heb de bezetting van de senaatskamer in Tilburg aanvaard als een ver
lengde demonstratie en die van het Maagdenhuis afgewezen als een paging 
door eigen richting met een wezenlijke ingreep in de vrijheid van anderen 
bepaalde eisen af te dwingen. 
De meeste rechtsregels zijn geschreven ter bescherming van de zwakken. 
Wie de wet verzet al naar het uitkomt, baant de weg voor het recht van de 
sterkste. De wet is, naar de uitspraak van Tawney, de moeder van de vrij
heid. Juist socialisten doen er goed aan zich dat voortdurend bewust te zijn. 
Een groat deel van onze wetgeving is tot stand gekomen tegen het verzet 
van machtsgroepen in. Dagelijks behoeven duizenden zwakkeren bescher
ming van hun rechten met een beroep op de wet. 
Veel grotere gevaren treden aan het Iicht waar acties worden gevoerd met de 
bedoeling de wet te frustreren om daarmee de overbodigheid van het parle
ment te bewijzen. Dan is sprake van anti-parlementaire acties, zoals in de 
conflictstrategie van de studentenvakbeweging tot uitdrukking is gebracht. 
Zelden wordt het parlement zonder meer afgeschreven, meestal wordt het als 
(tijdelijk) onbruikbaar ter zijde geschoven. Een voorbeeld daarvan is de 
beschouwing van Arend Voortman in Interlinks Uuni 1970). Hij spreekt over 
'het wereldvreemde Binnenhof', over 'het (voorlopige?) faillisement van de 
parlementaire democratie. Een 'democratie' van oligarchische partij-elites, 

1. Bram Peper in ESB van 5 augustus 1970. 
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die zicb gezamenlijk beijverd bebben ... tot bet verbullen van confiicten 
om wezenlijke zaken en die gezamenlijk verantwoordelijkbeid dragen voor 
bet uitblijven van wezenlijk politieke oplossingen'. In de gedacbtengang van 
de scbrijver is bet dan logiscb, dat hij spreekt over 'bet stemhok'. 
De kern van anti-parlementarisme is bet niet accepteren, dat de meerderbeid 
beslist. Daarop berust bet historiscbe verzet van de oude elites tegen bet alge
meen kiesrecbt en bet verscbaffen van beslissende invloed aan een volksver
tegenwoordiging, gekozen op basis van de regel: ieder een gelijke stem. 
Daarop berust ook bet verzet voortvloeiend uit de Marxistiscbe gedacbten
gang van de dictatuur van bet proletariaat of van minderbeden, die geen kans 
zien door overtuigen en invloed winnen tot meerderbeid te worden. 
Zeker, ook de parlementaire democratie kan ontaarden wanneer een meer
derbeid van baar macbt gebruik maakt om minderbeden te onderdrukken. 
Respect voor minderbeden, bet bescbermen van de recbten van minderbeden 
beboort tot de bestaansvoorwaarden van democratie. Daarom devalueerde 
bet Gaullisme de democratie en daarom is elke democratie waarin een alter
natief dreigt te gaan ontbreken in gevaar. 
De PvdA is als democratiscb-socialistiscbe partij gestempeld door baar aan
vaarding van de vertegenwoordigende democratie als voertuig om maat
scbappelijke bervormingen tot stand te brengen. Juist omdat onze democra
tie een gebrekkige en onvoltooide democratie is, die in bet bedrijfsleven, bet 
onderwijs, de krijgsmacbt en op weer wat andere wijze ook in de recbt
spraak nog onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen, beeft bet socialisme 
alle belang bij een sterk, goed functionerend parlement. 
Dit roept opnieuw de vraag op naar de verbouding tussen bet parlement en 
de buitenparlementaire actie. Het mag niet zo zijn, dat de PvdA achter elke 
actie aan loopt, ook niet waar hele reele belangen van burgers in het geding 
zijn. Zij zal telkens opnieuw acties op hun doeleinden moeten toetsen en de 
in geding zijnde belangen afwegen tegen andere belangen. Het beboud van 
volkstuinen tegen de plaats van een nieuwe stadswijk of autoweg, een be
drijfsvestiging die een stuk natuur aanvreet tegen het belang van werkge
legenheid. Democratie kan nooit betekenen dat de meest belanghebbende 
groep aileen uitmaakt wat er gebeurt. 
De idee dat de beste van alle werelden ontstaat wanneer elke groep voor zich 
zorgt en beslist is een oud-liberaal misverstand. In bet voorontwerp van een 
verkiezingsprogram van de PvdA staat dat bij bet onderwijs de zeggenscbap 
van docenten, studenten en techniscb-administratief personeel inboud moet 
krijgen 'met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de overheid 
voor de gelijke behandeling van allen, die bij bet ontvangen van onderwijs 
belang bebben'. In een stencil van Nieuw Links wordt dit een vrijblijvende 
tekst genoemd. Maar bet tot stand brengen en waarborgen van gelijke be
bandeling is bij uitstek een taak van de centrale overbeid, die dat alleen kan 
met bebulp van bepaalde dwingende bevoegdbeden. Ons onderwijs beeft ge
faald de bistoriscbe acbterstand van de kinderen uit de sociaal benadeelde 
milieus op te beffen. Maar de voor ieder geldende wettelijke voorschriften 
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van leerplichtwet tot lesrooster zijn niettemin de hefboom van maatschap
pelijke vooruitgang geweest. 

Er zijn dus grenzen aan de democratisering in deze zin, dat sommige beslis
singen nadrukkelijk dienen te worden voorbehouden aan het parlement. 
Dat parlement is niet machteloos, zoals modieus gesuggereerd wordt. Het 
bestaat uit een regeringsmeerderheid die de dienst uitmaakt. En die rege
ringsmeerderheid is om de drommel niet machteloos. Ze is bij een rechts 
kabinet zoals we nu hebben sterk verweven met economische machtsgroe
pen. Maar de onderzeeboten voor Zuid-Afrika, waarom het bedrijfsleven 
smeekte, bleven zelfs onder dit kabinet geweigerd. De oppositie is evenrnin 
machteloos! Vaak worden oppositionele moties na eerst verworpen te zijn 
toch uitgevoerd. Vaak krabbelt het kabinet terug. Ik geeft wat voorbeelden. 
1. De loonstopnota werd in 1968 schielijk weer ingetrokken. 2. De prijzen
stop kwam er, zij het te laat. 3. De leerlingenschaal werd verlaagd nadat 
eerste de motie, die er om vroeg, verworpen was. 4. De grote steden kregen 
enige financiele armslag toen met onbestuurbaarheid gedreigd was. 5. Er 
kwam een zekere afplatting van de verlaging van de inkomstenbelasting 
voor hogere inkomens. 6. De minimum-lonen gingen omhoog met de rege
lingslonen nadat dit eerst furieus was afgewezen. 7. Griekenland werd uit de 
Raad van Europa gestoten, alliep Luns bepaald niet voorop. 8. Het kabinet 
werd vastgelegd op een aangenomen motie-Van den Doe! voor opvoering 
van de woningbouw. 
Een dergelijke situatie kan men niet afdoen a Ia Voortman met de betiteling 
als 'een situatie waarin een conservatief machtsblok de parlementair-politieke 
besluitvorming steeds directer en onbeschaamder dienstbaar maakt aan de 
heersende econornische macbtsgroeperingen binnen de nationale en intema
tionale samenleving'. 

Ruimte voor zeHdoen 

Als het parlement dus niet machteloos blijkt te zijn, klemt de vraag des te 
sterker waar dan wei de kortsluitingen zitten in ons politieke systeem. Want 
het feit ligt er, dat de waardering voor het parlement matig is, dat tientallen 
actiegroepen groter direct succes hebben dan parlementaire redevoeringen, 
dat bijna een derde van de kiezers thuis bleeftoen de opkomstplicht weg viel. 
Daarbij moet op twee ziekteverschijnselen worden gewezen. In de eerste 
plaats heeft er onder de werking van ons politieke stelsel een grootscheepse 
vervaging van verantwoordelijkheden plaats gehad. Dat is deels een gevolg 
van coalitiekabinetten, de manier waarop die tot stand plachten te komen 
en te worden vervangen, deels een gevolg van een onnodige geheimhouding 
en geheimzinnigheid bij de voorbereiding van beleidsbeslissingen. 
In de tweede plaats is te laat ontdekt dat in elke besluitvorming de direct 
betrokkenen een eerste woord hebben te spreken. DePvdAheeftervoorge
werkt dat opleiding en onderwijs werden verbeterd, maar de totstandko-
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ming van de sociale verzorgingsstaat is goeddeels een kwestie van zorgen 
voor in plaats van zelfdoen geweest. 
Hoezeer het socialisme van oudsher een beweging is geweest die de vrijma
king van het individu voor ogen had, de PvdA is mede aansprakelijk voor de 
instandhouding van verhoudingen in aile sectoren van de samenleving waar
binnen van zelfdoen en zelfbeslissen bitter weinig terecht kwam. De grote 
veroveringen van bet na-oorlogse bestel-volledige werkgelegenheid en so
ciale zekerheid-zijn niet begeleid met een vergroting van zelfbepaling en 
actievrijheid. De technologische welvaartsstaat leverde bet beeld op van be
sturende elites en gehoorzamende massa's. 
De fundamentele democratisering, waarom sociologen als Karl Mannheim 
reeds voor de tweede wereldoorlog hadden gevraagd, was papier gebleven. 
De driedeling Ieiding-kader-massa was een regelingsmechanisme geworden, 
waarin van hoven vrijwel alles bedisseld en van onderen op nauwelijks ge
stuwd werd. De regenten behoefden weliswaar geen adelsbrieven meer mee 
te brengen, maar ze hadden het niet voorzien op tegenspraak. Die structuur 
werd onhoudbaar toen een generatie met betere opleiding, scholing en infor
matie zich kwam melden. Deze is voor een flink stuk bet produkt van socia
listische actie in de strijd om meer gelijkwaardigheid. Tot de belangrijkste 
veranderingen in de na-oorlogse ontwikkeling reken ik de aanzienlijke groei 
van bet deel van de jongeren tussen 14 en 17 jaar, dat volledig dagonderwijs 
geniet. Zoals in de arme Ianden de opheffing van bet analfabetisme de basis 
legt voor een nieuwe maatschappijstructuur, zo gebeurt dat in de rijke Ianden 
door het uitbreiden van opleiding en scholing tot de gehele groep van 14- tot 
18-jarigen. Het meer dan verdubbelen van bet aandeel van de uitgaven 
voor het onderwijs in het nationaal inkomen in de achter ons 1iggende 
jaren (van 3,3% in 1950 tot bijna 8,5% in 1970), was de hefboom voor 
verdere maatschappij-ontwikkeling. De democratiseringsbeweging, voor
namelijk gedragen door de jongeren, is het produkt van die verandering. 
De zoveel grotere plaats die de jongeren in de publieke discussie en het pu
blieke tumult innemen is het resultaat van het feit dat voor het eerst in de ge
schiedenis er grote aantailen jongeren tussen 18 en 25 jaar zijn, die tot hun 
17e, 18e jaar voiledig dagonderwijs hebben genoten. De aanwezigheid van 
dergelijke groepen in de maatschappij, hoe onvolledig en ontoereikend hun 
opleiding ook mag zijn geweest, schept nieuwe mogelijkheden voor inspraak 
en zeggenschap, voor arbeiderszelfbestuur en een participerende democratie. 
Onder nieuwe omstandigheden met 'nieuwe' mensen kan slagen wat vroeger 
mislukte. De kritische generatie, die zich heeft aangediend, wil zelf denken 
waar anderen voor haar plachten te denken. De PvdA had op dat punt wei
nig reden zich op de borst te kloppen. Het is de positieve betekenis van 
Nieuw Links en D'66 dat zij de democratisering schoksgewijs aan de orde 
hebben gesteld. In de democratisering in aile geledingen en op aile niveaus 
ligt de grote uitdaging voor de PvdA in de jaren zeventig. J ongeren met meer 
kennis voelden zich toch machteloos. Terecht is wei gesteld dat op de bodem 
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van het onbehagen in de sociale verzorgingsstaat het gevoel van overbodig
heid ligt. 
Wil de PvdA een partij zijn waarin mensen, die in beweging zijn, zich thuis 
voelen, dan zal hij consequent voor die beweging ruimte moeten mak:en. 
Daarbij gaat het om een nieuwe vormgeving van gemeentelijke democratie, 
experimenten met arbeiderszelfbestuur, inbaken op verlangens en frustraties 
van grote en kleine groepen, openbaarheid van overheidsdocumenten, in
spraak van belangbebbenden in besluitvorming en vooral democratisering 
van inhoud en methode van onderwijs. 

Wat op bet spel staat 
Ret slagen van de democratisering als de grote opgave voor de jaren '70 is 
voorwaarde voor het overwinnen van de politieke en morele crisis waarin de 
Westerse samenleving zich bevindt. In de jaren '60 blijken de motieven die 
denken en handelen in de na-oorlogse periode hebben ge'inspireerd, uitge
werkt. De nederlaag van het fascisme, de berwonnen vrijheid en de opbouw 
van een veilig en welvarend werelddeel wordt een zaak van de geschiedenis
boekjes op de scholen en TV-uitzendingen over hoe bet vroeger was. 
Met het afnemen van economische nood, wordt het zolang als vanzelfspre
kend ervaren streven naar steeds boger welvaart problematisch. De tegen
stelling tussen dwang en vrijheid wijkt in de voorstelling van een jongere ge
neratie terug voor die tussen kapitalistische en socialistische ordening, tussen 
bet rijke Westen en de derde wereld. Politieke desintegratie overheerst. 
Wilde Westerse wereld die crisis te hoven komen, dan is een besef van de 
noodzaak: van gemeenschappelijk handelen onmisbaar. Dat besef kan niet 
van bovenaf worden opgelegd, maar zallangs de weg van democratische be
wustwording moeten worden gewekt. 
In allerlei opzicht staan wij aan bet begin van veranderingen in de maatschap
pelijke structuur die nodig zijn geworden als gevolg van de veranderingen in 
de technisch-economiscbe onderbouw. Die noodzak:elijke wijzigingen kun
nen bet best met de term 'vergemeenschappelijking' worden samengevat. 
Ret deel van ons jaarinkomen dat langs collectieve weg wordt besteed hetzij 
via de overheid, hetzij via de sociale verzekeringen zal nog aanzienlijk verder 
moeten toenemen. De greep van de gemeenschap en de gemeenschaps
organen op vitale economische beslissingen zal verder moeten worden ver
groot, mede ter wille van bet behoud van zuivere Iucht, schoon water en een 
beetje stilte. De reconstructie van onze steden en de bescherming van het 
leefklimaat mak:en socialisatie van de grond onvermijdelijk. 
V oor de toepassing van tempo en richting van techniscbe vindingen moet een 
democratiscbe procedure tot ontwikkeling worden gebracht. De groei van 
nieuwe bestuurstechnieken in staat en bedrijf geven aan het nemen van be
slissingen in toenemende mate een techniscb karakter. Maar techniek kan en 
mag nooit de doeleinden van een samenleving bepalen. Intussen geeft de 
huidige ontwikkeling in de keuze van de middelen een steeds grotere macht 
aan technocraten. 
Socialisme en Democratie 7 (1970) augustus 307 



Het waarborgen van de voorrang van de politieke beslissing hoven die van 
techno- en bureaucraten vraagt een versterking van de politieke structuur 
ten opzichte van bedrijfsleven en wetenschap. Daarom is de controle op bet 
gebruik van particuliere economische machtsposities terecht vooraan op de 
politieke agenda geplaatst. 
Vergemeenschappelijking en democratisering als de centrale taken voor de 
komende jaren zijn elkaars spiegelbeeld. Zonder verdere vergemeenschappe
lijking van de beschikking over de resultaten van wetenschappelijk onder
zoek en technische ontwikkeling schampt democratisering af. Zonder doel
bewuste verbreding van de besluitvorming leidt vergemeenschappelijking tot 
nieuwe bureaucratie. 

Progressieve machtsvorming 

Er is slechts eenmaal na de oorlog sprake geweest van een aanzienlijke over
gang van confessionele stemmen naar de progressieve kant. Dat was in 1956 
toen de PvdA op haar eentje 32,7% van de stemmen haalde. Dat gebeurde 
na een periode van meer dan 10 jaar, waarin KVP en PvdA met wisselende 
partners in de regering hadden samengewerkt, maar waarin de verschillen 
tussen beide partijen niettemin duidelijk herkenbaar waren. De situatie was 
in vele opzichten vergelijkbaar met die zoals deze in 1969 was gegroeid bin
nen de grote coalitie in de Bondsrepubliek tussen de SPD en de CDU. Het 
meest kenmerkend voor die verkiezingen was de duidelijke machtsstrijd: wie 
zou de grootste partij worden, met alle gevolgen voor de machtsverhoudin
gen nadien. De verschillen waartussen de kiezers moesten kiezen, raakten 
op het eerste gezicht niet de fundamenten van de samenleving, maar zij bad
den wel onmiddellijk te maken met de levensomstandigheden van de mensen: 
de belastingen, de lonen, de huren, de grondpolitiek. En als men de vraag 
stelt hoe het komt dat de afgelopen jaren en de PPR en de PvdA en de PSP 
er niet in zijn geslaagd om het rechtse kabinet-De Jong een beslissende neder
laag toe te brengen en voor hun eigen opvattingen een grotere aanhang te 
werven, dan moet daar het antwoord worden gezocht. Zij zijn er onvoldoen
de in geslaagd om bij de grote massa van de katholieke en protestantse werk
nemers en zelfstandigen het vertrouwen te wekken dat zij door op deze partij
en te stemmen, hun levensomstandigheden meer zouden verbeteren dan 
door trouw te blijven aan de traditionele rechtse partijen. Geen enkele po
ging tot het vormen van een progressieve meerderheid kan om deze kern
waarheid heen. Overal waar politici zich inzetten voor de directe verbetering 
van de levensomstandigheden, daar krijgen zij steun van de mensen. Dat 
geldt voor de uiterst rechtse Harmsen als wethouder in Apeldoorn evenals 
voor de communist Meis in Groningen. 
Dit is geen betoog voor uitsluitend biefstuk-, brood- of botersocialisme. 
Het is wei een betoog voor een politiek die bij actie voor de grote doeleinden 
uitgaat van de manier, waarop de mensen zelf hun situatie ervaren. 
Uit vele onderzoeken blijkt een vrij boge mate van maatschappelijke tevre
denheid bij de Nederlandse bevolking. Daarop berust ook bet verlangen met 
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rust gelaten te worden, veel afkeer van politiek, veelal hoge percentages voor 
bet Iaten zitten wat zit. Die tevredenheid berust vaak op een gebrek aan in
formatie of is soms de erfenis van autoritaire en patroniserende verhoudin
gen. 
Het activeren van de mensen die zich in deze schijnrust koesteren, activeren 
tot dat zelfwillen doen, is een taak waarvoor een partij als de onze staat. 
Maar er is ook tevredenheid die op reele gronden rust. Links wekt soms de 
indruk dat zij de mensen verbiedt blij te zijn met een nieuwe woning, de bui
tenlandse vakantie of bet eindelijk verworven autootje. 
Ziet men nu naar bet beeld dat PvdA, PPR of PSP en in mindere mate D'66 
in de afgelopen jaren hebben opgeleverd, dan moet daarin wei treffen dat er 
kortsluiting is gemaakt tussen opvattingen en gevoelens van grote delen van 
de Nederlandse bevolking en zaken die binnen en door deze partijen centraal 
gesteld leken te worden. 
De eerste eis die de meeste burgers aan een partij en een regering stellen, is 
dat zij hun werk en hun inkomen niet in gevaar zullen brengen. In de ogen 
en oren van sommige radicale hervormers zijn dit stellig bijzonder platvloer
se zaken maar een strategie die mikt op maatschappijhervorming kan er naar 
mijn mening niet omheen. Men kan dit ook anders uitdrukken en zeggen dat 
vernieuwers pas aanvaard worden als zij bewezen hebben ook het bestaande 
behoorlijk te kunnen onderhouden. Daarom is een goed bestuurder een 
enorme propagandist voor zijn partij en een slechte bestuurder wordt ook als 
hervormer niet geloofd. 

Werken binnen bestaande structureD 

Op dit punt nu ontmoet de PvdA een vraagstelling, die socialistische partijen 
voordurend heeft beziggehouden en die zij nu zeker niet kan ontlopen. Dat 
is de vraag of zij meent binnen de bestaande structuren naar hervorming van 
die structuren te kunnen werken dan wei dat zij daarbuiten en daartegen 
haar actie wil voeren. Die vraag is actueel omdat het optreden van de PvdA en 
in het bijzonder de congresuitspraak van 1969 over de KVP nogal eens is 
aangeduid als een vrijwillige keus voor het isolement en de structurele oppo
sitie. 
Belangrijk is in dit verband de vraag of de PvdA medeverantwoordelijkheid 
dient te aanvaarden voor het besturen van instellingen, die zij fundamenteel 
zou willen veranderen. Ter wille van het politiseren van vraagstukken, het 
bloat leggen van onderliggende machtsverhoudingen, is vooral van de kant 
van sociologen het conflictmodel aangeprezen. Geen toedekken van feitelijk 
bestaande onmacht. Laat de machtigen hun eigen zaken regelen tot wij de 
macht kunnen overnemen. Laat de vakbeweging de SER en de Stichting 
van de Arbeid verlaten. Laat de PvdA niet deelnemen in besturen van instel
lingen waar ze macht van regen ten of bezitters dekt. En, zij het op een ander 
spoor, is bet pleidooi Iosgekomen voor meerderheidsvorming met uitsluiting 
van de minderheid in de dagelijkse besturen van gemeente en provincie. 
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Erkend moet worden, dat bet automatisme in bet dragen van mede-verant
woordelijkheid soms versluierend beeft gewerkt. Waar reele tegenstellingen 
in belang en beleid bestaan is de samenleving er vaak meer mee gediend dat 
ze duidelijk naar buiten treden dan dat ze worden toegedekt. Als bet Iaatste ge
beurt ontstaat verlies aan identiteit. Niemand weet meer wie voor wie opkomt. 
Maar bet is wei zaak te onderscheiden. De weigering van NVV en NKV om 
onder de werking van artikel 8 van de Loonwet aan bet centrale loonpoli
tieke overleg dee! te nemen heb ik kunnen waarderen omdat dit overleg op 
die manier tot onaanvaardbare verdoezeling van verantwoordelijkheden zou 
leiden. Zo zou ook een ondernemingsraad die onvoldoende inlichtingen 
krijgt moe ten weigeren te werken. 
Maar bet streven naar een soort totale maatschappelijke twee-deling is ir
reeel en onjuist. 
De macht is ongelijk verdeeld, maar de misdeelden zijn niet weerloos. Zoals 
de Nederlandse samenleving zicb heeft ontwikkeld is dat voor een flink stuk 
het resultaat van socialistische activiteit, in gemeenteraden, in besturen van 
grote organisaties, in vakbonden en stichtingen. Het is dwaas en Iaf om daar
voor de verantwoordelijkheid te ontkennen. We zijn daarnaast gaan zien, 
hoeveel autoritaire verhoudingen, hoeveel ongelijkheid zich ook onder onze 
ban den heeft kunnen handhaven. Socialisten zijn precies betzelfde soort men
sen als ieder ander. Er zijn socialistische potentaten en regenten, zoals er 
socialistiscbe warhoofden en gelukzoekers zijn. Het enige, waarop we ons be
roepen is, dat we menen als beweging een juister zicht te hebben op hoe de 
mens aan zijn recht komt, hoe de zwakke wordt beschermd en hoe zelfbe
stemming voor mensen tot stand kan worden gebracbt. Vanuit die mentali
teit wil de PvdA een constructieve hervormingspartij zijn. Er niet op uit om 
de tegenstander in de vernieling te jagen, maar om hem te overtuigen. Poli
tiek is weliswaar nooit eindigende strijd om macht, maar bet doel is niet het 
conflict, maar de overbrugging van het conflict. 

Dit alles raakt de sfeer en de mentaliteit van de PvdA als bervormingspartij. 
Het brengt bepaalde gevolgtrekkingen mee. Het betekent de afwijzing van 
een neo-marxisme, dat algebele socialisatie met een slag geboden acht en ge
deeltelijke vergemeenschappelijking een sta-in-de-weg voor bet grote doe!. 
Logischerwijs verschijnt in dergelijke neo-marxistische beschouwingen de 
BEG als een kapitalistische samenzwering, waaraan men beter niet de han
den vuil kan maken. Ontwikkelingshulp is een verfijnde vorm van imperialis
tische uitbuiting. Ze camoufleert bet conflict en is dus verwerpelijk. 
Dit soort opvattingen, dat opnieuw veld lijkt te winnen en waarin de sporen 
van de marxistische verelendungstheorie herkenbaar zijn, zou een bedreiging 
voor een reele internationale politiek van de PvdA kunnen gaan vormen. 
Ben goed voorbeeld van wat ik bedoel was de neiging van een deel van de 
jongerendelegatie naar het wereldvoedselcongres om de FAO integraal te 
verwerpen omdat de Verenigde Staten daarin een belangrijke rol speelt. Ook 
in de Westerse samenwerking geldt, dat de PvdA moet werken binnen be-
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staande organen en structuren, terwijl daar kapitalistische smetten aan 
kleven. Wie dat niet wil en bet liever op de grote kladderadatsch laat aan
komen, roept catastrofen op. 
Ret zijn deze pun ten, waarover de PSP wezenlijk verdeeld is en die op langere 
termijn een samengaan van PvdA en althans een deel van de PSP onaan
nemelijk maken. 

DS'70 

'De scheidingslijnen in Nederland gaan steeds sterker lopen tussen maat
schappelijk revolutionaire en niet-revolutionaire elementen', meent de beer 
Van Riel, de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. 
Ret zou tragisch zijn als hij gelijk zou krijgen, want de werkelijke strijd be
hoort te gaan tussen de toekomstbeelden van hen, die de democratie als voer
tuig voor verandering aanvaarden. 
In dit verband is bet noodzakelijk iets te zeggen over DS'70. Een aantal van 
hen die de PvdA hebben verlaten heeft zijn vertrek immers gemotiveerd met 
twijfels over bet democratisch gehalte van de PvdA en de betrouwbaarheid 
van de PvdA voor de democratie. Dat is dan meestal gebeurd onder verwij
zing naar communistische, anarchistische en revolutionaire tendenties. 
Ret zou dwaas zijn om bij de beoordeling van de huidige ontwikkeling de 
ogen te sluiten voor opvattingen en gedragingen, die in bet verleden tot tota
litaire dwangsystemen hebben geleid. Maar bet gaat niet aan huidige demo
cratiseringsacties in dergelijke historische categorieen onder te brengen en 
daarmee als anti-democratisch af te doen. Eenvoudig omdat de maatschap
pelijke verhoudingen veranderd zijn. 
Er is sinds 1945 nogal wat veranderd. Een ontwikkeling in de welvaart heeft 
plaats gevonden die twijfels heeft opgeroepen over een economische groei 
tot elke prijs en die ook een andere verhouding heeft gebracht tussen werken 
en spelen, tussen beroepsarbeid en vrije maatschappelijke activiteiten. 
Veel acties tegen en discussies over bet automatisme van ons produktiestel
sel kunnen worden tegemoet getreden als noodzakelijke vingeroefeningen 
voor een nieuwe vorm van samenleving, waarin beroepsarbeid en als zin
geving van bet bestaan en als regulator van maatschappelijke processen sterk 
zal zijn afgenomen. 
Ook de strijd voor zelfbeschikking en vrije lotsbestemming van volken ver
eist andere werktuigen. Ret is logisch dat tegen die achtergrond een zwaar
dere nadruk komt te vallen op de strijd tegen de dictaturen in de Westerse 
invloedssfeer. De verwijdering van de Griekse kolonels is mede geboden om 
communistische machten geen aanleiding te geven om in te grijpen. Dat zijn 
geen acties die zich tegen bet Westen keren of de Sowjet-Unie in de kaart 
spelen, maar acties die bet comrnunisme verzwakken. Datzelfde geldt voor 
de oorlog in Vietnam. Niets heeft de afgelopen jaren zozeer bijgedragen 
tot de verzwakking van 'bet Westen' als de Amerikaanse politiek in Vietnam. 
Toen ik in mijn afscheidsbrief aan Goedhart schreef dat bet hardnekkig vast-
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houden aan voorstellingen uit de jaren '50 bet uitzicht op een vruchtbare en 
realistische politiek blokkeert, doelde ik op bet voortdurend miskennen van 
veranderingen die zich in de maatschappij hebben voltrokken en die socia
listen nu juist hebben nagestreefd. 
Omdat de ideologie van DS'70 een miskenning van deze veranderingen is, is 
bet onvermijdelijk dat die groepering qua mentaliteit welhaast onvermijdelijk 
in conservatiefvaarwater komt. Symptoom daarvan is wat Goedhart schreef 
over 'de bijna religieuze extase waarmee woordvoerders van de PvdA over 
hulpverlening aan de onderontwikkelde Ianden spreken'. Dat gaat in deze 
gedachtengang maar ten koste van de zo noodzakelijke uitvoering van binnen
landse programma's en leidt de aandacht van bet conflict tussen 00st en 
West af. 
Geen wonder dat Goedhart met dit soort uitspraken de warme instemming 
voor zijn groepering verwierf van Van Riel en dat DS'70 voor Schmeltzer 
een aantrekkelijke regeringspartner was geworden. Het valt nauwelijks in te 
zien hoe DS'70 met deze uitgangspunten nuttig zou kunnen werken in de 
Nederlandse politiek. 
Uiteraard waren en zijn er in de PvdA verschillen in waardering van de ver
anderingen die zich in de samenleving hebben voltrokken. Die verschillen 
mogen gerust tot uiting komen. Er is echter geen grond voor de bewering 
dat de PvdA haar principieel democratische karakter ontrouw zou zijn ge
worden. Zij, die in deze gedachte de PvdA hebben verlaten, hebben dat ten 
onrechte gedaan. 

Een meerderheid van vooruitstrevenden 

Het ontstaan van DS'70 mag tot zekere hoogte de positie van de PvdA hebben 
verhelderd, de totstandkoming van een meerderheid van vooruitstrevenden 
is er niet simpeler op geworden. De confessionele partijen hebben er desge
wenst een dekblad bij gekregen om hun behoudende koers voort te zetten. 
Mocht D'66 onwillig blijven, dan kan men altijd nog proberen de huidige 
coalitie met enkele representanten van DS'70 bij te kleuren. 
En daarmee zijn we terug bij de uitgangsvraag hoe de impasse, waarin de 
regeringspartijen zich voomamelijk bezig houden met bet verdelen van de 
toekomstige buit binnen een vervolgkabinet-De Jong, kan worden door
broken. 
De PvdA heeft in 1967 bet initiatief genomen voor bet streven naar een pro
gressieve concentratie omdat daarmee een tweeledig doelkan worden bereikt: 
een gezondmaking van bet politieke bestel en een meerderheid van voor
uitstrevenden. 
Het kiesstelsel met zijn evenredige vertegenwoordiging zoals Nederland dat 
kent, is een uitnodiging tot versplintering en bet afzien van verantwoordelijk
heid voor regeringsvorming. De kiezer kan alleen dan een beslissende stem 
krijgen in kabinetsvorming en regeringsprogram als er van duidelijke meer
derheidscombinaties v66r de verkiezingen sprake is. Dat heeft bet congres 
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van de partij in 1967 gebracht tot de uitspraak dat de vernieuwing van het 
staatkundig bestel de totstandkoming van een progressieve concentratie 
vergt en dat een dergelijke concentratie op haar beurt noodzakelijk is om een 
meerderheid van vooruitstrevenden te bereiken en daarmee hervorming van 
de partijstructuur in ons land. 
Voor ogen stond en staat daarbij dat het mogelijk moet zijn om tot een schei
ding der geesten te komen binnen de confessionele partijen. Om dit doel te 
bereiken is gestreefd naar het tot stand brengen van stembusakkoorden van 
in aanmerking komende partijen en groepen, zoals die op beperkte schaal 
ook bij de staten- en raadsverkiezingen dit voorjaar hun beslag hebben ge
kregen. De uitspraak van het congres van de partij van maart '69 om aan
sluitend aan de komende verkiezingen in 1971 geen samenwerking met de 
KVP aan te gaan, behoorde evenzeer tot de middelen om de zo wenselijke 
polarisatie te bevorderen. 
Men kent de geschiedenis van dit pogen. In de zomer van 1968 wees D'66 
besprekingen op bestuursniveau af. De PSP was bereid tot informele bespre
kingen via de werkgroep Progressief Akkoord, maar verwierp bij voorbaat 
elke gedachte aan staatkundige hervorming via herziening van het kiesstelsel. 
Aileen PPR en PvdA waren tot zaken doen bereid. Jammer genoeg kreeg de 
samenwerking van vooruitstrevenden een verdere deuk door een serie niet 
aanvaardbare voorstellen van de werkgroep PAK. 
Belangrijk winstpunt van de voorstellen van de werkgroep PAK was even
wei dat daarin aansluiting werd gezocht bij de voorstellen van de meerder
heid van de Staatscommissie Cals/Donner voor de herziening van het kies
stelsel en de aanwijzing van een kabinetsformateur. Maar ook daartegen 
rees binnen de sfeer van de betrokken groeperingen bezwaar. 
Toen de voorjaarsverkiezingen voor PAK-lijsten weinig succes brachten, 
rees twijfel of op de ingeslagen weg moet worden voortgegaan. De twijfel 
richt zich zowel tegen de PAK-formule in de vorm, waarin zij tot dusver 
werd gehanteerd, als tegen de juistheid van het handhaven van de KVP-reso
lutie van de PvdA. Beide zijn immers niet een doel op zichzelf maar middel 
om te komen tot een meerderheid van vooruitstrevenden. Zij dienen na op
zet voortdurend getoetst te worden aan het effect dat zij opleveren, gemeten 
aan het doel waarvoor zij zijn ontworpen. De ervaringen met gemeenschap
pelijke PAK-Iijsten bij de verkiezingen van het voorjaar stimuleren niet tot 
een voortgaan op deze weg bij de Kamerverkiezingen. De samenwerking als 
zodanig tussen progressieve groeperingen mag zeker niet worden afgeschre
ven als de eerste resultaten onder de verwachting blijven. Wel dient de vorm 
waarin wordt samengewerkt bezien te worden. Zoals de kaarten nu liggen 
lijkt de vorm van gecombineerde kandidatenlijsten de kansen voor een pro
gressieve meerderheid eerder te schaden dan te bevorderen. Ditzelfde geldt 
nog sterker voor pogingen tot nieuwe partijvorming op basis van PvdA/ 
PSP/PPR en D'66 onder de huidige verhoudingen. Het lijkt wei de zekerste 
manier om de beoogde meerderheidsvorming te blokk:eren. 
Voor pogingen om tot gemeenschappelijke lijsten te komen v66r de Kamer-
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verkiezingen van 1971 geldt, dat een mislukking schadelijker werkt dan bet 
niet geprobeerd te hebben. De vraag wat dan de bijdrage van links kan zijn 
aan de gevraagde duidelijkheid komt nog nader aan de orde. 

De KVP-resolutie 

Dat de KVP-resolutie binnen de PvdA opnieuw in discussie is, is op zichzelf 
logisch. Een partij moet steeds bereid zijn tactische middelen op hun werking 
te toetsen. Ik dee! echter niet de opvatting dat bet Congres van de partij ver
standig zou doen de motie zo maar even te Iaten vallen. Het is genoegzaam 
bekend dat ik niet tot de meest fervente voorstanders van de congresuit
spraak behoorde, maar ik vind ook dat een partij, die zich respecteert, niet 
van de ene dag op de andere van tactiek moet veranderen als een eenmaal 
gekozen tactiek niet onmiddellijk tot succes leidt en ook overigens van we
zenlijke veranderingen bij de KVP weinig te bespeuren valt. 
Ik was en ben van mening, dat bet een goede zaak zou zijn als in Nederland 
voor bet eerst sinds meer dan een halve eeuw, eens een kabinet zou kunnen 
worden gevormd zonder de KVP. Veel van de verstarring en afstotende trek
ken van de gevestigde orde in ons land haugen samen met de machtspositie, 
die de KVP onafgebroken heeft ingenomen. Katholieken mogen in dit land 
eeuwen achter zijn gesteld, voor .zover de katholieke partij emancipatiebe
weging was, heeft ze ruimschoots de kans gekregen en benut om de scha in te 
halen. De congresmotie bevatte in haar nadrukkelijke beperking tot de 
KVP een indirecte uitnodiging aan AR en CHU om ook eens hun gedachten 
te Iaten gaan over die wenselijkheid. Maar ondanks wat radicale protesten 
tegen de KVP hielden AR en CHU aan deze partij vast. 
De strijd of de AR een echte programpartij zou worden heeft bet langst ge
duurd, maar is met bet jongste partijconvent voorshands beslecht. Geen ge
ringe zaak, want in wezen betekent de keus van de AR dat de confessionali
teit wordt gesteld boven politiek, motivatie vanuit de christelijke overtuiging 
boven de gemeenschappelijke daad. 
Maar goed, sinds Albeda als lid van de werkgroep-PAK, een betoog kon 
houden dat de PvdA haar KVP-resolutie moest intrekken, lagen de zaken 
duidelijk. 
De KVP-resolutie moet dus nu worden beoordeeld vanuit de realiteit, dat 
zolang deze van kracht is samenwerking tussen PvdA en de confessionele par
tijen uitgesloten is. Toetssteen dient daarbij te zijn in hoeverre de congres
uitspraak de discussie en de herorientering in bet confessionele kamp bevor
dert. De uitspraak heeft de KVP stellig onder druk gezet en de athankelijk
heid van de confessionele partijen ten opzichte van de VVD scherp belicht. 
Maar ze heeft tot dusver niet geleid tot de beoogde scheiding der geesten. Ze 
heeft aanvankelijk een nieuw element in de politiek gebracht, maar ze heeft 
ook een excuus opgeleverd aan de confessionele partijen om zich ten opzich
te van een progressieve concentratie op de vlakte te houden. Het is stellig 
nog te vroeg om over de werking van de resolutie definitieve uitspraken te 
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doen. En er is zeker geen aanleiding voor de PvdA om zich zenuwachtig te 
maken over de mogelijkheden voor de nagestreefde scheiding der geesten. 
In nieuwe situaties zal de PvdA haar houding telkens opnieuw bepalen. Maar 
het is aan de KVP om nieuwe situaties te scheppen. Een KVP die van karak
ter zou veranderen en evenals de PPR zou kiezen voor een progressieve con
centratie, zou ophouden een KVP te zijn en aan de PPR zou de bestaans
grond ontvallen. Want juist vanwege dit niet kiezen van de KVP is de PPR 
ontstaan. 

Staatkundige bervorming 

Zoals uiteengezet in het rapport 'een stem, die telt', zoals neergelegd in de 
congres-uitspraak van 1967, moet de kiezer een directer inspraak krijgen op 
de regeringsvorming, wil een gezondmaking van ons politieke bestel reele 
kansen krijgen. Ret wonder is gebeurd, dat een kleine meerderheid in de 
Staatscommissie Cals-Donner zich heeft gevonden in een gecombineerd 
voorstel tot invoering van een meervoudig districtenstelsel en het verschaffen 
aan de kiezers van het recht om naast een stem op een lijst een stem op een 
kandidaat-kabinetsformateur uit te brengen. Die meerderheid bestaat uit 
9 van de 17 !eden, t.w. 4 PvdA, 3 KVP, 1 AR en 1 D'66. Uiteraard heeft het 
kabinet-De Jong al spoedig doen weten niet te voelen voor wetsvoorstellen 
op basis van de conclusies van de commissie-meerderheid. Stel je voor dat 
een rechts kabinet zou meewerken aan voorstellen, die tot vergroting van de 
kiezersinvloed en een progressieve meerderheid in Nederland zouden kunnen 
leiden! Trouwens. de VVD heeft er van het begin af geen twijfel over laten 
bestaan, dat als het kabinet maar iets in die richting zou willen ondernemen, 
dat voor haar een breekpunt zou zijn. Voor vooruitstrevenden moet het ech
ter de moeite waard zijn een dergelijke hervorming mee tot inzet van de ver
kiezingen te maken. Er bestaan op dit punt verschillen met D'66. De idee 
van de gekozen minister-president, waarmee D'66 van wal is gestoken, bevat 
elementen van een nagestreefde versterking van een zelfstandige en toe
nemende macht en een waarschijnlijk niet bedoelde verzwakking van de in
vloed van het parlement, die voor de PvdA niet aantrekkelijk zijn. De geko
zen formateur betekent een instandhouding van het parlementaire stelsel, 
terwijl de parlementaire invloed verder kan worden versterkt door aan de 
volksvertegenwoordiging het zelfontbindingsrecht te geven. Zoals in de 
Staatscommissie gebleken is moet overeenstemming met D'66 mogelijk zijn. 
Maar als het de moeite waard is om polarisatie via hervorming van ons 
staatsbestel aan de kiezers voor te leggen, dan verdient dat evenzeer te ge
beuren met de polarisatie zoals die door de KVP-resolutie wordt beoogd. 
De kans is reeel, dat daarmee geen afdoende nederlaag van de bestaande re
geringscoalitie wordt bereikt. Met de KVP-resolutie heeft de PvdA dat 
risico willen nemen en daarbij past een redelijke volhardendheid. 
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Kamerverkiezingen in zicht 

V oor de komende Kamerverkiezingen moet het grote doel zijn om de rege
ringscoalitie een nederlaag te bezorgen. De huidige regeringspartijen verkre
gen bij de Statenverkiezingen 53 % van de stemmen. Als het lukt die neder
laag tot stand te brengen ontstaat daardoor een stroomversnelling in de 
Nederlandse politiek. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat partijen, die elkaar 
kunnen vinden op een progressief stembusakkoord dan een meerderheid zul
len behalen. In die situatie zullen of de huidige regeringspartijen zich de ge
vangenen moeten maken van splinterpartijen 6f er is uitsluitend ruimte voor 
minderheidskabinetten, die na korter of Ianger tijd nieuwe verkiezingen uit
schrijven. 
Zodra dergelijke mogelijkheden naar voren komen pleegt de roep te ont
staan naar de regeerbaarheid resp. de bestuurbaarheid van het land. Dat is 
natuurlijk erg belangrijk. Maar de keus is voort te kwakkelen volgens het 
bestaande patroon dan wel tot een fundamentele hervorming te geraken. Is 
dat laatste alleen maar een wensdroom, een illusie? Ik meen van niet, indien 
wordt aanvaard dat het front van de regeringspartijen alleen kan worden 
doorbroken indien de linkse oppositiepartijen een behoorlijk stuk van hun 
eigen identiteit weten te bewaren. PvdA, PPR, D'66 (ondanks eerder beschre
ven bezwaren) en PSP hebben eigen verwortelingen in de Nederlandse be
volking. Dus geen gemeenschappelijke lijsten, waarbij die identiteit verdampt. 
Wat wel kan en moet, als bijdrage van de progressieve partijen aan de zozeer 
gewenste opklaring, is: 
a. een partieel stembusakkoord, dus overeenstemming over enkele essen-

tiele program pun ten; 
b. nauwe aansluiting bij het actieprogram van de gezamenlijke vakbeweging. 
De functie van het stembusakkoord is het duidelijk maken van een gelijk
gerichtheid in benadering en denken over enkele wezenlijke vraagstukken. 
Een kernprogram, waarop vooruitstrevenden zich kunnen orienteren. Welke 
pun ten komen daarvoor in aanmerking? 

Als eerste de staatkundige hervorming waarover ik heb gesproken. 

Ten tweede de groei van de collectieve voorzieningen en de financiering daar
van. 
Het beleid van het kabinet-de Jong heeft geresulteerd in sterke prijsstijging, 
terwijl voor 1971 een nieuwe inflatiegolf op de loer ligt. 
Door het onmogelijk maken van het centrale loonoverleg met de vakbewe
ging is een precaire situatie ontstaan voor economische stabiliteit en werk
gelegenheid. Het is een eerste opgave van een progressieve samenwerking 
om aan die onmogelijke situatie een eind te maken. Centraal loonoverleg 
en een daarop gebaseerd loonbeleid is een voorwaarde voor het verwezen
lijken van een belangrijke opvoering van de overheidsuitgaven met ver
mijding van inflatiegevaar, voor zover dit door binnenlandse politiek te be-
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teugelen valt. Voor de komende jaren zal dit van beslissend belang zijn nu 
tijdens de hoogconjunctuur gebleken is dat belangrijke delen van ons pro
duktieapparaat niet tegen de internationale concurrentie opgewassen zijn, 
wat bij het teruglopen van de internationale conjunctuur het ergste doet 
vrezen. 
Het zal duidelijk zijn en ook volkomen gemotiveerd dat de vakbeweging uit
sluitend tot een dergelijke medewerking bereid zal zijn indien uitwassen in 
inkomensverhoudingen worden afgesneden en een betere verdeling van de 
kosten van de collectieve verzekeringen tot stand komt. 

Dat zal, als derde onderdeel van het kernprogram o.a. inhouden verdubbe
ling van de successierechten, verhogen van de vermogensbelasting, het ach
terwege Iaten van de zgn. inflatiecorrectie op de inkomstenbelasting, een 
verhoging van de vennootschapsbelasting, het steilen van een maximum
grens aan inkomens. Berst wanneer dit gerealiseerd wordt, dan verhoging 
van de omzetbelasting. 

Een vierde punt behoort te zijn het optrekken van de AOW tot het netto 
minimum inkomen en geleidelijke inbouw van een pensioeneringsleeftijd 
naarkeuze. 
De bezem door de leeftijdsgrens dient niet aileen te gelden voor jongeren, 
maar onder bepaalde voorwaarden evenzeer voor de ouderen. Er is in onze 
samenleving waameembaar het heel begrijpelijk opkomen van een bejaar
denprotest als gevolg van het niet aanvaarden van bejaarden als volwaardig 
lid van onze samenleving en de onevenredige belangsteiling voor jongere 
leeftijdsgroepen. Zowel het materiele welvaartspeil als de ontplooiingskan
sen voor jongeren zijn onvergelijkbaar vee! groter dan de overgrote meerder
heid van degenen die nu 65 jaar en ouder zijn ooit hebben gekend. Daaruit 
aileen reeds vloeit de plicht voort bij de afweging van de financiele middelen 
voorrang te geven aan verbetering van de positie van de bejaarden. 

Vijfde punt zal zijn de hervorming van ons onderwijsstelsel, toegespitst op 
het wegnemen van de achterstanden die door werk- en levensomstandigheden 
zijn ontstaan bij kinderen uit de oude arbeiderswijken en van het platteland. 
Veel sociale ongelijkheid berust op de achterstand die kinderen van arbeiders 
met weinig opleiding en Iagere inkomens voor het Ieven oplopen. De sleutel 
voor het overwinnen van die achterstand Iigt in het bewust discrimineren ten 
gunste van deze kinderen. 

En een zesde punt: opvoering van de woningbouw tot 140 000 per jaar, o.a. 
door de verplichting voor verzekeringsmaatschappijen en sociale fondsen te 
scheppen bij voorrang kapitaal ter financiering van de woningbouw ter be
schikking te steilen. 

Een zevende punt: opvoering van de ontwikkelingshulp tot 2% van het na-
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tionaal inkomen in het bestek van een regeringsperiode. Deze 2% van het 
nationaal inkomen dient mee te worden besteed ter financiering van die aan
passing van sociaal-economische structuur in ons land, die nodig is om de in
voer uit ontwikkelingslanden te vergroten. 
Als achtste punt en bepaald niet het minste: vergaande wettelijke maatregelen 
en grate overheidsbevoegdheden om ernst te maken met het schoon houden 
van water en Iucht. 
Daarme e zijn niet alle pun ten opgesomd, die als essentieel moeten worden 
beschouwd. Stembusakkoorden op landelijk niveau zijn in Nederland een 
nieuw verschijnsel. Het ligt in de rede dat partijen over en weer afspraken 
maken die uiteraard mede aan de congressen en aan de kiezer worden voor
gelegd. Zo lijkt het onontkoombaar dat partijen hun positie vastleggen ten 
aanzien van vitale pun ten als de NA VO. We zullen de NA VO in de huidige 
situatie moeten blijven zien als een onmisbaar veiligheidsstelsel, maar vooral 
ook als instrument voor elk mogelijk initiatief dat de ontspanning dient. 
Daarvoor ijveren is op den duur een vruchtbaarder politiek dan eenzijdig 
hameren op de zwakte van onze defensie. Ik erken ten valle de noodzaak 
van een goede verdediging, maar ik ben niet bereid tot verhoging van de 
uitgaven daarvoor als die moeten dienen om een apparaat in stand te houden 
dat berust op een verouderde conceptie en dat niet voldoet aan moderne 
eisen van doelmatigheid. Een grondige heroverweging van de aard van onze 
defensie-inspanning is een hoogst noodzakelijke taak voor de naaste toe
komst. 
De buitenlandse politiek van Nederland behoort zich te richten op die ge
bieden en sectoren, waarop wij invloed kunnen uitoefenen. Dat is in de eerste 
plaats Europa. In dit verband laat ik een citaat volgen uit een recente stand
puntbepaling van de PvdA in verband met het wereldvoedselcongres van de 
FAO: 
'Van het allergrootste belang is hierbij de politiek die de Europese Gemeen
schap als grootste handelsmacht ter wereld zal ontwikkelen, met name na 
toetreding van Engeland, Ierland en de Scandinavische Ianden. Daarom is 
de totstandkoming van een democratische, politieke en economische Ge
meenschap in Europa van zo grate betekenis, omdat op deze wijze een mon
diaal beleid tot ontwikkeling kan worden gebracht ten bate van de derde 
wereld. De invloed van Nederland binnen deze vergrote EEG is vele malen 
grater dan op het wereldvlak. Vandaar dat het Nederlandse beleid juist met 
het oog op het ontwerpen van een ontwikkelingsstrategie van de ontwikkelde 
Ianden in samenwerking met de ontwikkelingslanden, in de komende jaren 
veel meer dan tot dusver gericht moet zijn op de totstandkoming van een 
handelingsbekwaam, democratisch gecontroleerd verenigd Europa. Bij het 
proces van het vormen van boven-nationale organisaties met politieke be
sluitvorming op wereldniveau heeft Emopa een bijzondere taak, niet in de 
Iaatste plaats gelet op de verhoudingen tussen Oost en West.' 
Wat hierboven gezegd wordt over de concentratie van politieke activiteiten 
in de Europese Gemeenschappen, waar het gaat om de relatie tot de derde 
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wereld, geldt evenzeer voor de controle op economische machtsverhoudin
gen, de bescherming van het milieu, bet verwerkelijken van een grotere ge
lijkheid in bezit en inkomen. Nederland kan en behoort zijn invloed te ge
bruiken in de Raad van Europa, de NA VO, de Verenigde Naties zonder de 
illusie, dat het als een roepende in de woestijn veel tot stand kan brengen, 
Wei doordrongen van het besef dat overal waar stap voor stap iets van een 
machtspositie in het internationaal overleg kan worden opgebouwd, moge
lijkheden tot verandering en verbetering ontstaan. Daarbij mag de socialisti
sche internationale, al staat die niet in een al te beste reuk, als instrument 
van overleg en beiilvloeding bepaald niet over het hoofd worden gezien. 

Aansluiting bij actieprogram vakbeweging 

Het lijkt enigszins merkwaardig om een dergelijke aansluiting te bepleiten 
voordat dit actieprogram is gepubliceerd. Het is ook geen pleidooi om dit 
program, met ailes wat er aan vast zit, bij voorbaat over te nemen. 
Maar een progressieve samenwerking moet wei een keuze doen. In veel dis
cussies over de vakbeweging in de laatste jaren omtrent een al dan niet ver
meende machtspositie is vaak de suggestie gewekt dat de werknemers tot de 
economisch krachtige groepen in onze samenleving zouden behoren voor wie 
niet in de eerste plaats behoeft te worden opgekomen. Een dergelijke rede
nering miskent de feiten. De vakbeweging organiseert en vertegenwoor
digt voor bet overgrote deel de werknemers beneden de premiegrens van de 
sociale verzekering. Dat is de groep in onze bevolking die nauwelijks be
schikt over enig vermogen, die overwegend het moet doen met een beperkte 
opleiding en bij wisseling in de conjunctuur of misgrepen van de werkgevers 
nog altijd uiterst kwetsbaar is. Met de bejaarden en de kleine ondernemers 
in landbouw, detailhandel en ambacht is daarmee dat deel van de bevolking 
aangeduid, dat economisch en sociaal in de eerste plaats steun verdient. 
Daarom behoort die aansluiting bij de vakbeweging bewust te worden ge
zocht. 
De perspectieven voor bet ontstaan van een echte politieke keus voor de 
kiezers zijn niet bijzonder florissant maar ze zijn er wei. Als het partiele 
programakkoord niet tot stand komt, zal de PvdA er verstandig aan 
doen zich met het hoven gegeven program met aile kracht aileen tot de 
kiezers te wenden. De verkiezingen in april zuilen zonder twijfel in bet teken 
staan van de strijd van het naar de stembus brengen van de meer dan twee 
miljoen kiezers die dit voorjaar zijn weggebleven. Zelfs als dat maar voor 
de helft gelukt, kan de slag gewonnen worden. 
Beslissend daarbij zal zijn in hoeverre de PvdA zich de komende jaren weet 
te manifesteren als een partij die met het oog op de omvorming van de sa
menleving in de jaren zeventig een waarborg is voor de verbetering van de 
levensomstandigheden van de gewone mensen. 
Alles overziende, kom ik tot de conclusie, dat zoals de zaken er nu voor staan 
de kans levensgroot is dat de nagestreefde vernieuwing in de Nederlandse 
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politiek op korte termijn nog niet tot de beoogde duidelijkheid zal leiden. 
Vernieuwingsprocessen vragen geduld en volbarding. De vernieuwings
bewegingen dreigen bij bet uitblijven van snelle resultaten in uitersten te ver
vallen en de aansluiting bij de maatscbappelijke werkelijkbeid te verliezen. 
Het zou mistroostig zijn als de PvdA daaraan zou meewerken. 
Maar er is evenmin enige aanleiding om te berusten in een terugkeer van de 
oude onduidelijkheid. De PvdA moet blijven streven naar een progressieve 
concentratie en bet tot stand brengen van een meerderbeid van vooruit
strevenden. V oor de komende tijd betekent dat het werken aan stembus
afspraken op basis van een kemprogram. Een voortgezet pogen om de 
kiezers recbtstreekse inspraak te geven op de regeringsvorming door in
voering van een 12-kieskringenstelsel en bet geven aan de kiezers van bet 
recbt de kabinetsformateur zelf aan te wijzen. Het boudt ook in bet zoeken 
van nauwe aansluiting bij de vakbeweging en bij al die acties die van de 
mensen zelf uit de aandacbt ricbten op achterstand en acbterstelling in onze 
samenleving. 

Groot doel, smalle marge 

De essentie van dit betoog is een beklemtoning van het karakter van de 
PvdA als partij, die medeverantwoordelijkheid aanvaardt voor gegroeide 
structuren en bereid is vanuit deze verantwoordelijkheid die structuren te 
hervormen. 
Voor ve:en beeft dit stellig de smaak van de politiek van compromissen en 
van de baalbare kaart, die politiek een slecbte reputatie bezorgt. Zij smalen 
op scbroefjesverdraaiers en marginale veranderingen. Maar zij miskennen 
de aard en de mogelijkbeden van de politiek. Zeker in een boogontwikkelde 
industriele samenleving zijn abrupte beleidsveranderingen niet mogelijk. 
Men kan niet van bet ene jaar op het andere de beiastingdruk met 3 % van het 
nationale inkomen opvoeren. Men kan evenmin van de ene dag op de andere 
bestuursstructuren grondig omvormen. Maar daarom zijn de kleine ver
anderingen niet onbelangrijk. De verlegging van bet beieid met tien graden 
kan uiteindelijk het verschii zijn tussen oorlog en vrede. 
Een goed voorbeeld is de poiitiek van Willy Brandt. Met angst en vrezen 
beeft zijn partij de 'Grosse Koalition' zien ontstaan. Tocb kreeg de politiek 
in de Bondsrepubliek een andere kleur met de SPD in de regering. Toen de 
nieuwe coaiitie met de FDP mogelijk werd, is bet bestek opnieuw uitgezet. 
Niet in de vorm van een radicaal andere koers. Wei in een hardnekkig pogen 
op een breed front tot overwinning van acbterdocbt en de aanvaarding van 
reaiiteiten te komen. De politiek van Brandt is marge-politiek, maar marges 
gebruiken is soms het verschil tussen een spiraal naar beneden of naar om
hoog. Het verschil tussen uitzicbtloosheid en perspectief, tussen hoop en 
wanhoop. Met de PvdA aan de regering zal niet alles in Nederland op slag 
anders en beter worden. Maar wei de kans op bet vermijden van catastrofen, 
op meer perspectief voor bet land, waarin over tien jaar veertien miijoen 
mensen moeten wonen. 
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H. VREDELING 

Geen belasting zonder inspraak 

Er is in ooze Westeuropese samenleving een merkwaardig proces aan de 
gang: iedereen verlangt meer inspraak, medezeggenschap, maar de grote lij
nen van het beleid worden steeds meer bepaald door krachten waarop de 
individuele burger nauwelijks invloed heeft. 
Nederland is wat zijn economisch en sociaal potentieel betreft meer dan 
menig ander land volstrekt afhankelijk van de Westeuropese structuur en 
conjunctuur. Zeer in het bijzonder van de EEG. In feite bepaalt die structuur 
en die conjunctuur onze mogelijkheden op het terrein van werkgelegenheid, 
sociale voorzieningen, ontwikkelingshulp, overheidsinvesteringen, enz. 
Er is een volstrekte onevenredigheid tussen de inspanning die we ons ge
troosten om onze eigen nationale samenleving te democratiseren en de be
trekkelijke gemoedsrust (of moeten we zeggen inertie) waarmede wij zowel 
parlementair als buitenparlementair de gang van zaken in Europa accep
teren. Een congres van de PvdA raakt wei in de opperste opwinding over een 
vraagstuk als de erkenning van de DDR (door wie?), maar de Buropese 
politiek wordt overgelaten aan enkele 'specialisten'. Zo blaffen wei de natio
nale honden, maar de Buropese karavaan trekt verder. De Ministers van 
economische en financiele zaken in de BEG hebben zich vastgelegd op een 
volledige economische en monetaire unie in 1980. Wat dit zal betekenen voor 
het economische en sociale Ieven in Nederland, maar ook voor de partij
politieke verhoudingen in ons land, daarover maakt men zich in het alge
meen weinig zorgen. Tegen deze achtergrond moeten we de beslissing zien 
van de regeringen van de BEG-landen om aan hun nationale par1ementen 
een gewijzigde procedure voor te leggen voor de totstandkoming van de 
BEG-begroting. Met weglating van aile ingewikkelde technische bijzonder
heden komt dit erop neer dat op 1 januari 1975 alle aan de buitengrens van 
de BEG geheven landbouwheffingen en invoerrechten volledig aan de Euro
pese Gemeenschappen toevallen en dat daamaast voor de financiering van 
de begroting van deze Gemeenschappen maximaa1 1 punt van de nationale 
BTW kan worden aangesproken. 
Op deze manier ontstaan er voor de Buropese Gemeenschappen 'eigen mid
delen', rechtstreekse belastingopbrengsten die buiten elke normale nationale 
belastingwetgeving vall en. 
Reeds in 1965 had de Europese Commissie deze eigen middelen voorgesteld. 
Zij had toen tevens een vergroting van de parlementaire bevoegdheden van 
het Buropese Parlement willen bereiken onder het motto 'no taxation with
out representation' (geen belastingheffing zonder inspraak). Generaa1 De 
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Gaulle is toen zo boos geworden op de Europese Commissie (Hallstein) dat 
hij een crisis forceerde, waarop na een half jaar aile andere vijf regeringen en 
de Europese Commissie weer keurig in bet intergouvemementele hok terug
keerden. 

V erbeten strijd 

Ook nu heeft men iets gedaan voor de bevoegdheden van bet Europese 
Parlement, d.w.z. voor de vertegenwoordigers van de burgers uit de nationale 
parlementen. Men heeft dit Europese Parlement nl. een duidelijk amende
mentsrecht gegeven voor de zgn. administratieve uitgaven {3 a 4% van bet 
totaal). Maar voor bet overige houdt de Raad van Ministers bet laatste woord 
over de 15 a 20 miljard gulden die de Gemeenschapsbegroting tegen 1975 ten
minste zal bedragen. 
Het Europese Parlement heeft een in de buitenwereld vrijwel niet opgemerkte 
verbeten strijd gevoerd voor een vergroting van de parlementaire bevoegd
heden bij de totstandkoming van deze begroting. Het culminatiepunt was 
daarbij de vraag of dit Parlement bet recht zou krijgen de Gemeenschaps
begroting in zijn geheel goed te keuren of te verwerpen. In de juridische sfeer 
is deze strijd onbeslist gebleven. Een zo belangrijke zaak, ook voor de vraag 
of we in Nederland een werkelijke democratie zullen kunnen handhaven of 
niet, is verdampt tot een interpretatievraag aan de hand van onduidelijke 
verdragsbepalingen. 
Nu ligt de zaak in de vorm van een verdrag voor de nationale parlementen 
ter goedkeuring. Hierbij zal bet bijzonder belangrijk zijn welke uitleg de 
Nederlandse regering en volksvertegenwoordiging aan dit verdrag geven. 
Naar onze mening dienen zij zich daarbij te stellen op bet standpunt dat een 
parlementair orgaan bet recht moet hebben de begroting van de Gemeen
schap te verwerpen. Daamaast moet worden verlangd dat dit Parlement van
af 1975 grotere bevoegdheden verkrijgt, ook ten aanzien van bet amende
mentsrecht in de wetgevingsprocedure en bij de benoeming van de !eden van 
de Europese Commissie. 
De socialisten in de EEG-landen en in de Ianden die toetreding tot de EEG 
hebben gevraagd (met name in Engeland) zouden een verbond moeten slui
ten teneinde deze grotere bevoegdheden te bereiken en ter verwezenlijking 
van de rechtstreekse verkiezingen van de leden van bet Europese Parlement. 
Voor democratische socialisten is dit een levensvraag. 
De toetredingsonderhandelingen tussen de EEG en Engeland moeten op bet 
vlak van de politieke partijen hun tegenhanger krijgen in de vorm van 
onderhandelingen voor de totstandkoming van een Progressieve Europese 
Partij. In Frankrijk heeft zich daarvoor de partij van de Radicale Socialisten 
onder Servan Schreiber reeds aangemeld. Zullen de progressieve partijen in 
Europa tot deze krachttoer in staat zijn? 
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HANS VAN DEN BERGH 

Een breed theaterbeleid 

Het (aile detailmoeilijkheden overschaduwende) kernprobleem van het Ne
derlandse theaterleven is het feit dat slechts 4,5% van de bevolking consump
tief aan het werkelijk niet kwijnende aanbod deelneemt. 
Ret toekomstige cultuurbeleid zal dus in de eerste plaats op vergroting van 
het publiek gericht dienen te zijn. Mede omdat het er immers om zal gaan 
brede lagen van de bevolking ertoe te krijgen de speelruimte die ontstaat 
door het verhoogde reele inkomen niet meer uitsluitend aan bezit maar aan 
cultuurdeelneming te besteden. 
De overheid moet daarbij niet betuttelend optreden, maar zij mag wel in een 
bepaalde richting stimuleren. Als men ervan uitgaat dat cultuurpolitiek ge
richt moet zijn op het verbeteren van de wijze waarop men sen met elkaar ver
keren en elkaar waarderen, dan is de theaterkunst-die immers bij uitstek 
een kunst door en over mensen is-bijzonder geeigend om het publiek een 
levend beeld van zichzelf-in-de-wereld te geven en verdient zij aileen op grond 
van dit kenmerk al protectie en stimulering door de overheid. Ret zinvoller 
functioneren van het gehele theaterbedrijf (toneel, opera, operette, musical, 
ballet, mime en kleinkunst) kan nagestreefd worden aan de hand van de 
volgende pun ten : 
a.Financiering; 
b.Gewestelijke spreiding; 
c.Sociale spreiding; 
d.Publieksopvoeding; 
e.Exploitatie van diverse belangstellingsniveaus; 
f.Integratie theaterkunsten; 
g. Voorlichting en propaganda; 
h.Interne hervormingen. 

a. Financiering 

Ret verdient aanbeveling het subsidiestelsel dat vooral de tekorten dekt te 
vervangen door een stelsel van basis-financiering. Alleen op die wijze kan 
het theater uit de half-commerciele sfeer bevrijd worden, een sfeer die nog te 
dikwijls door diverse directies als excuus wordt gehanteerd om artistiek wan
beleid te camoufleren. lndien alle subsidiegevers hun bijdragen storten in een 
-door een stichting beheerd-fonds, dan kunnen onafhankelijke produktie
groepen naast de gezelschappen gemakkelijker nieuwe wegen inslaan met 
produkties van incidentele aard. Ook kan het prijspeil der toegangsbewijzen 
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op deze manier beter op een betaalbaar niveau gebandbaafd worden. Op den 
duur zou tbeaterbezoek eventueel gratis kunnen worden. 

b. Gewestelijke spreiding 

Doordat randstedelijke groepen en gezelscbappen zicb meer en meer op bet 
optreden in bet westen des lands (zullen) gaan specialiseren, groeit in bet 
noorden, oosten en zuiden de niet vanuit bet westen te bedienen vraag. In de 
toekomst zal de fiessebals voor bet goed bemannen van regionale gezel
schappen liggen in bet ontbreken van bezielde en bezielende toneelleiders 
(c.q. operadirecteuren, balletproducenten etc.). In diverse door de overbeid 
aan te wijzen 'culturele kerngebieden' (zie bet proefschrift van dr. W. Voster: 
'De cultuur-geografische indeling van Nederland') dienen dan ook naast 
scbouwburgen en gezelschappen, opleidingsinstituten gecreeerd te worden 
die talenten nit de eigen regio aantrekken en vormen, niet alleen tot uitvoe
rende, maar ook tot leidinggevende en scbeppende tbeater-kunstenaars. 
In bet vigerende stelsel hebben ambitieuze en talentvolle theaterkunstenaars
in-aanleg weinig of geen gelegenheid hun kunnen binnen de bestaande moge
lijkheden te tonen.1 Indien via een toneelfonds die mogelijkheden openge
broken worden (zie a) zullen onontdekte talenten zich eerder en duidelijker 
kunnen manifesteren. 
Men dient er hier en bij andere punten van uit te gaan dat aanbod de vraag 
stimuleert. Het creeren van opleidingsmogelijkheden trekt aspiranten aan. 
Het bouwen van schouwburgen op de goede punten creeert publiek. Het op
leiden van creatieve en uitvoerende theaterkunstenaars creeert theaterleven. 
Het aanbod van geslaagde produkties creeert belangstelling, indien de over
wegingen onder c en d niet uit het oog verloren worden. 

c. Sociale spreiding 

Een rapport van de Boekrnan-sticbting (over de relatie kunstenaar-publiek) 
maakt aannemelijk dat een mens de neiging beeft zijn hele Ieven kunst te 
blijven waarderen met de normen die hij in zijn puberteit heeft verworven. 
In deze 'gevoelige periode' moet bet toekomstige publiek dus op de juiste 
wijze met de theaterkunst in aanraking komen. Een vervelende verplichte 
scboolvoorstelling kan bijzonder veel kwaad doen. Een goed gebrachte, goed 
gericbte toneel-'les' op school, in het schoolpatroon gei:ntegreerd en met 
vermijding van alles wat drempelvrees kan kweken, kan dertig nieuwe 
theaterminnaars kweken. De toneelgroep Proloog doet op dit terrein in het 
zuiden des lands bijzonder nuttig werk. 
In het algemeen zal trouwens het elite-karakter van de schouwburg moeten 
worden bestreden. Monumentaliteit en afgeslotenheid client te worden ver
meden. Uitgaanskleding is uit den boze, tenminste zodra daardoor een sfeer 
van bijzonderheid en 'ingewijd-zijn' wordt gecreeerd, niet wanneer een zekere 
mate van vrijwillige feeststemming wordt beoogd. 
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Naast de bijzonder belangrijke musische vorming op de lagere en middelbare 
scholen, dient ook een soort vormingswerk op theatergebied gestimuleerd te 
worden. Gedacht zou kunnen worden aan Werkschuit-achtige theatervor
ming, waar de zelfwerkzaamheid bevorderd en geleid zou moeten worden 
door beroepsk:unstenaars, optredend als 'culturele consulenten'. Ook deze 
mensen moeten in de toekomst door wijder georienteerde theaterscholen en 
door de universiteiten worden afgeleverd. 
Uiteraard dient ook aansluiting gezocht te worden bij het amateurisme (zie 
onder d). 

d. Publieke 'opvoeding' 

Het is van belang dat de kunst in de ogen van het publiek wordt gedemytho
logiseerd. In Arnhem zijn eclatante resultaten bereikt door de toneelgroep 
Theater met het betrekken van bepaalde publieksgroepen bij openbare 
repetities. De leden van de toneelgroep 'Noorder Compagnie' houden zich 
al intensief bezig met het regisseren van amateur-opvoeringen in hun eigen 
regio. In de toekomst zal op al dergelijke manieren de band tussen gezelschap 
en eigen spreidingsgebied nauwer moeten worden aangehaald, zodat de toe
schouwers een persoonlijke relatie met 'hun' groep gaan gevoelen. 
Aan ieder gezelschap dient daarom een stafvan functionarissen verbonden te 
worden, die niet zelf theaterkunstenaars hoeven te zijn, maar die zich spe
cialiseren op het leggen van contacten. Bij de toneelgroep Theater en bij 
Studio heeft men in deze gunstige ervaringen met voor- en nabesprekingen 
tussen voorlichters en zaalpubliek. 
Het is speciaal op dit terrein van de persoonlijke relatie podium-zaal dat de 
theaterkunstenaar een voorsprong heeft op de T.V.-produktie en deze voor
sprong dient te worden uitgebuit. Hoe belangrijkook de taak van de T.V. is 
(zie onder g), het collectiefin een zaalgemeenschap ondergaan van een theater
gebeuren heeft specifieke eigen waarden die niet door het lakser en passiever 
ondergaan van huiskamertoneel vervangen kunnen en mogen worden. 

e. Exploitatie van diverse belangstellingsniveaus 

Het is onjuist het publiek ongedifferentieerd aile soorten toneel voor te 
zetten. Het is nog onjuister om uitsluitend modern, experimented of literair 
waardevol toneel te spelen. Brede lagen van het publiek zoeken in de schouw
burg illusie, amusement, spanning, sentiment en het totale aanbod van een 
andere, fraaiere werkelijkheid. Het is hautain en belerend om te doen alsof 
dergelijk theater geen waardevolle functie zou kunnen vervullen, al was het 
maar als doorgangshuis naar dieper peilend theater. 
Waar men de bestaande groepen moeilijk kan dwingen aile belangstellings
niveaus te bedienen, dienen ook volkstoneelgezelschappen, bepaalde ama
teurgroepen onder deskundige Ieiding en operettegezelschappen in het Ieven 
geroepen c.q. van overheidssteun verzekerd te worden. 
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In het abonnementensysteem van publieksorganisaties dient naar een nauw
keurige differentiatie gestreefd te worden, zodat de abonnementhouder van 
tevoren weet wat hij mag verwachten, aangezien anders belangstellend 
publiek van theaterbezoek vervreemd wordt. In wezen is het abonnementen
systeem, waarbij de bezoeker niet zelf de voorstellingen kiest die hij wil zien, 
geen bevredigende vorm van publiekswerving. Te verkiezen is een knipkaar
ten- of couponboekjes-stelsel gepaard aan een intensieve voorlichting (zie 
onder g). 

f. lotegratie theaterkunsten 

Zoals de moderne 'musical' en bepaalde vormen van totaal theater Iaten zien, 
zal voor de toekomst rekening gehouden moeten worden met een versmel
ting van vele tot nog toe gewoonlijk gescheiden opererende vormen van thea
terkunst als muziektheater (opera), ballet, mime, toneel, kleinkunst (met 
name showdans en jazzballet) en zelfs bepaalde vormen van fotografie en 
film c.q. televisie. In de opleiding zal al gestreefd moeten worden naar een in
tegratie van de diverse disciplines vooral in de basisjaren. Deze algemene 
theaterscholen zouden ook contacten moeten leggen met de literaire facul
teiten en de Vereniging van Letterkundigen om aan de scholen tevens een 
dramaturgische afdeling te verbinden, waar het vak van toneelschrijven 
dient te worden onderwezen. O.a. in de Verenigde Staten is bewezen dat aan 
dergelijke instituten toneelschrijvers 'gekweekt' kunnen worden, hetgeen 
voor een eigen theatercultuur van eminent belang is. Het brengen van be
paalde 'totaal theater' -produkties zal in de toekomst wellicht zo grote in
vesteringen gaan vergen dat ook hier aileen een onafhankelijk toneelfonds 
uitkomst kan brengen. Een vergelijking met de wijze waarop films in ons 
land worden gefinancierd kan hier verhelderend werken. Op den duur zou 
ook de T.V. zijn taak als semi-overheidsmecenaat en impresariaat beter 
moeten leren verstaan. 

g. Voorlichtiog en propaganda 

Zoals langzamerhand al wei beter begrepen wordt zijn ook kunstinstituten 
als theaters en gezelschappen ondernemingen waar 'commerciele' reclame 
voor dient te worden gemaakt. Eventueel Iaag-bij-de-gronds geoordeelde 
media als advertentiebladen en vrouwentijdschriften met hun grote publieks
bereik dienen niet geschuwd te worden. Ook de dagbladkritiek is in ons 
land veelal oppervlakkig, puur beschrijvend en onoordeelkundig. Er zou naar 
gestreefd moeten worden ook deze vorm van voorlichting op den duur door 
gericht opgeleide krachten te Iaten vervullen. Het zou al een aanzienlijke ver
betering zijn als het nieuwselement gescheiden zou kunnen worden van een 
later te publiceren artikel met een bezonken oordeelsvelling. Kritiekloze 
voorlichting in overheidsuitgaven als het Amsterdamse 8 uur vanavond-blad 
zijn met hun ongedifferentieerd enthousiasme eigenlijk ten onrechte gericht 
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op een soort massale kunstconsumptie. De T.V. moet oordeelkundig gebruikt 
worden voor doelgerichte informatie en propaganda. Er zijn uitstekende pro
gramma's over (Iichte en serieuze) muziek, over film en beeldende kunst, 
maar voorlichtende en geestdrift wekkende rubrieken over theaterkunst in 
de trant van 'Filmvenster' en 'Kunstgrepen' ontbreken (nagenoeg) geheel. 
De kortzichtigheid van theaterkunstenaars die ook voor dergelijke, theater
bezoek stimulerende programma's hoge honoraria vragen, moet bestreden 
worden. 

b. Interne bervormingen 

De volstrekt autoritaire bestuursvorm van verschillende gezelschappen is 
niet bevorderlijk voor het kweken van een sfeer van gezamenlijke verant
woordelijkheid. Er zou gestreefd moeten worden naar een vorm van interne 
democratie en medezeggenschap van aile geengageerden. 
Binnen het beleid van de gezelschappen zou een planning op langere termijn 
ook van overheidswege bevorderd kunnen worden door !anger lopende 
financiele toezeggingen. Het streven om bepaalde vormen van niet normaal 
te exploiteren 'bijzondere' opvoeringen, te brengen als 'Kleine Zaal-produk
ties', zoals reeds in Arnhem en Rotterdam regelmatig plaatsvindt, moet van 
overheidswege aangemoedigd worden. Daarnaast zal trouwens voor de toe
komst een belangrijker taak zijn weggelegd voor kleinere, plaatselijke vest
zaktheaters. Tenslotte dient ernst gemaakt te worden met het bevorderen 
van tenminste een-naar te verwachten valt-hoofdstedelijk gezelschap dat 
hoofdzakelijk of uitsluitend de Nederlandstalige theaterkunst dient. Dit 
niet op grond van geborneerd-chauvinistische overwegingen, maar omdat een 
eigen theatercultuur ondenkbaar is zonder relatie met wat er in verleden en 
heden in Nederland op theatergebied gepubliceerd is en wordt. Het is inte
gendeel het gevolg van onoordeelkundigheid en geborneerdheid dat het hui
dige theaterbedrijf de eigen historische en actuele theaterschrijfk:unst zo vol
ledig veronachtzaamt. Ervaringen met Bredero's 'Lucelle' in het jl. Holland 
Festival hebben geleerd, dat zelfs een als onspeelbaar gedoodverfd stuk een 
waardevolle theaterervaring kan inhouden. De afdeling Toneel en Letteren 
van de Amsterdamse Kunstraad heeft onlangs een lijst van meer dan dertig 
klassiek-Nederlandse stukken opgesteld, die naar haar mening (minstens) 
evenzeer als Vondel's 'Gijsbreght' voor opvoering in aanmerking komen. Een 
systematisch onderzoek van het historisch materiaal zou ongetwijfeld een 
veelvoud van dit aantal ten onrechte verwaarloosde werken aan het Iicht 
kunnen brengen. 

1. Zie hierover het artikel van A. Rutten in Toneel/Teatraall968 no. 1. 
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P. H. HUGENHOLTZ 

Het SER-advies ondernemings
recht: nietig stapje ?* 
Het op 19 september 1969 door de SER vastgestelde advies over de herziening 
van de vennootschapsstructuur draagt aile kenmerken van een compromis. 
Compromissen doen veelal geforceerd aan, zijn onvo1doende gemotiveerd 
en bevredigen niemand volledig. De reden waarom desondanks veelvuldig 
compromissen worden gesloten is gelegen in de omstandigheid dat de be
trokken partijen men en dat het alternatief nog onaantrekkelijker is. Dat kan 
uiteraard een heel moeilijke keuze zijn en op 19 september was dat dan ook 
bepaald bet geval. Ik durf te veronderstellen dat meerdere SER-leden nu nog 
steeds, maanden later, worden aangeknaagd door twijfel over de vraag of 
zij er goed aan gedaan hebben. 

Vast staat, dat de tegen ieders verwachting bereikte overeenstemming geen 
genade zal kunnen vinden bij degenen, die van oordeel zijn dat geleidelijke 
wijzigingen binnen de bestaande maatschappijstructuur funest zijn, omdat zij 
belemmerend zullen werken op de mogelijkheden van een totale omver
werping van die structuur. 
Kleine verbeteringen in de ricbting van 'inspraak' en 'medezeggenschap' 
zullen, in hun ogen, tot effect hebben dat de belangentegenstellingen worden 
verdoezeld en dat het bestaande onbehagen weer tot rust wordt gebracht. 
Ik kan mij in die gedachtengang wel verplaatsen; er zal soms ook wei een 
kern van waarheid in zitten; maar ik mis het geloof dat Ieven naar deze 
theorie op den duur altijd tot de beste resultaten zalleiden. 
Vee! moeilijker, want genuanceerder, is de vraag of de materiele inhoud van 
dit concrete advies nu wei beantwoordt aan de minimum voorwaarden die 
vervuld moeten zijn om akkoord te kunnen gaan. Aileen a! 'ter linker zijde' 
varieerden de reacties van 'een wonder' tot 'een zwarte dag voor de demo
cratie'. 
Er moet wei even in herinnering geroepen worden dat het hier gaat om een 
onderdeel van een geheel complex van wijzigingsvoorstellen welke allen 
beogen de machtsverhoudingen binnen de onderneming te verbeteren: wets
ontwerpen over resp. de jaarrekening, het enquete-recht en de ondernemings
raden; het onderhavige SER-advies; het injanuari 1970 vastgestelde interim
advies over gedragsregels bij fusies; en het nog te bestuderen voorstel van de 
vakcentrales over een beroepsrecht. Naast deze reeks moet nog genoemd 
worden het streven van vakbonden om per bedrijfstak, per onderneming en 
per bedrijfsonderdeel regelingen ingevoerd te krijgen om een positie van per
soneel en bonden te verstevigen. 
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Wie uit dit hele pakket een onderdeellicht kan gemakkelijk constateren dat 
dit ene onderdeel onvoldoende vorm geeft aan de verlangde veranderingen in 
de zeggenschapsverhoudingen. 
Die constatering zou op zich juist maar in het geheel niet relevant zijn; 
aileen een oordeel over het totaal is van belang. Natuurlijk blijft het dan 
mogelijk dat men sommige schakels in de keten graag wat sterker had gezien, 
en aldus in een kritische beoordeling van het september-akkoord heel nuttig. 

Nu valt niet te betwisten dat de vakbewegingsvertegenwoordigers in de SER 
ten aanzien van de benoemingsprocedure van de Raad van Commissarissen 
een aanzienlijke concessie hebben gedaan: in plaats van rechtstreekse ver
kiezingen waarbij iedere werknemer (en iedere aandeelhouder) stemrecht zou 
hebben is er uiteindelijk een systeem uitgekomen dat niets met verkiezingen 
en alles met cooptatie te maken heeft, zij bet dat de ondernemingsraad (en de 
vergadering van aandeelhouders) daarbij zowel een aanbevelingsrecht als een 
vetorecht krijgt. 
Deze concessie mag zeker niet gebagatelliseerd worden. Weliswaar zullen 
slechts heel weinig Nederlandse arbeiders na 19 september wakker gelegen 
hebben van droefenis over deze gemiste inspraak, maar aan de andere kant 
blijft nu juist de mogelijkheid ontbreken om alle bij een n.v. betrokken per
soneelsleden door middel van rechtstreekse verkiezingen ook in de samen
stelling van 'de top' te interesseren. Laten we echter niet te gering denken 
over de vermoedelijke resultaten van bet voorgestelde cooptatiesysteem. 
Doordat ook de ondernemingsraad kandidaten kan aandragen, weet de zit
tende Raad van Commissarissen hoe daat de kaarten liggen. Er zal de com
missarissen veel aan gelegen zijn niet door veto's getroffen te worden, om 
maar te zwijgen van het eventueel moeten uitvechten van geschillen bij de 
SER. Zij zullen dan ook al het mogelijke doen om het tevoren met de onder
nemingsraad eens te worden, hetgeen in elk geval na verloop van enkele 
jaren, zalleiden tot Raden van Commissarissen waarvan aile !eden de althans 
voorlopige instemming van de personeelsvertegenwoordiging genieten. En 
dat was bij uitstek de bedoeling van de vakbeweging. V ooral het NVV is 
nooit enthousiast geweest voor constructies waarbij in de Raad van Com
missarissen echte vertegenwoordigers van de werknemers zouden zitten 
(onder meer omdat dit een inkapseling in optima forma zou zijn). Wei is door 
het NVV altijd bepleit dat de Raad van Commissarissen een bredere samen
stelling zou moeten hebben en niet uitsluitend door aandeelhouders moet 
worden benoemd. Het moet een controle-orgaan worden, waarin ook het 
personeel vertrouwen kan hebben zonder er zelf in vertegenwoordigd te zijn. 
Welnu, qua materieel resultaat zal het SER-compromis aan die eisen in vol
doende mate tegemoet kunnen komen. Of dat ook werkelijk zal gebeuren 
hangt voor een groot deel af van het optreden van de ondernemingsraads
leden. Wie uitspreekt dat het voorgestelde systeem niet of nauwelijks veran
dering zal brengen heeft een minachting voor de ondernemingsraad. 
Nu zijn de huidige ervaringen met ondernemingsraden over het algemeen 
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inderdaad slecht, maar dat wordt juist goeddeels veroorzaakt door bet 
gebrek aan reele bevoegdheden en taken. Ik durf te voorspellen dat de aan
staande veranderingen in bet wettelijke kader, gecombineerd met de toe
nemende strijdlust, aan de ondernemingsraden een heel wat sterkere positie 
zullen geven dan wij nu gewend zijn. 
Kortom, ik acht de praktische mogelijkheden van het SER-systeem groot 
genoeg om de kwalificatie 'zwarte dag voor de democratie' te bestrijden. En 
het loont toch ook wei de moeite om eens te bezien hoe groot de concessies 
zijn die van ondernemerszijde zijn gedaan. Vergeleken bij hun startpunt-te 
weten een categorische afwijzing van iedere wezenlijke verandering van taken, 
samenstelling en benoeming van de Raad van Commissarissen-zijn zij heel 
wat dieper door de knieen gegaan dan hun opponenten. Wat daarbij vooral 
een punt is, is de eis dat de leden van de directie door de Raad van Commis
sarissen moeten worden benoemd en ontslagen. De ondernemers voelen dat 
als een enorme inbreuk op de managersautonomie, en terecht. 

Het ligt overigens geenszins in mijn bedoeling het compromis te bejubelen. 
Hoewel ik als medeverantwoordelijk SER-lid de natuurlijke neiging heb te 
verdedigen wat ik gedaan heb, begrijp ik bet heel goed als er straks bij fusies 
in de Tweede Kamer op zal worden aangedrongen een verdergaande vorm 
van medezeggenschap te bevorderen bijvoorbeeld door rechtstreekse com
missarisverkiezingen. Als men maar niet komt met minderheidsposities voor 
de werknemers ala de (meerderheid van de) Staatscommissie-Verdam: een 
of hoogstens twee 'werknemerscommissarissen' in de Raad van Commis
sarissen. De nadelen daarvan zijn vele malen groter dan het voordeel, ver
bonden aan de meer directe wijze van benoeming. 

Rest de vraag waarheen dit alles op den duur gaat leiden. Van een eindpunt 
is geen sprake. Wie de tekst van het concept-SER-advies gelezen heeft, zoals 
het bij de aanvraag van de septembervergadering luidde, weet dat de werk
nemersvertegenwoordigers de daarin neergelegde opvattingen uitdrukkelijk 
hebben willen kenschetsen als de op dit moment best mogelijke stap in een 
ontwikkeling die verder zal gaan. Dat zegt nog niet veel over het einddoel. 
Maar intussen valt in vakbondskringen meer en meer twijfel te beluisteren 
over de vraag of de particuliere ondernemingsgewijze produktie nog lang 
acceptabel kan blijven; of medezeggenschap op den duur geen plaats zal 
moeten maken voor zeggenschap sec (van de arbeiders dan wei te verstaan); 
of de ervaringen in Joegoslavie ons niet kunnen leren dat bet allemaal ook 
anders kan. Dit mogen dan momenteel allemaal nog overpeinzingen zijn die 
op een vraagteken eindigen, wat van belang is is de bereidheid om zaken ter 
discussie te stellen die lange tijd onaantastbaar leken. Die discussie zal 
overigens geen tientallen jaren mogen duren. De verzuchting van Van Ame
ringen ('want het zou wei eens kunnen zijn dat als in 1971 dit nieuwe bestel 
in werking treedt, bet geduld niet meer allerwege aanwezig is om hiermee op 
een rustige en verstandige wijze ervaring op te doen'), moet heel serieus 
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genomen worden. Ook de Nederlandse arbeider zal niet onder alle omstan
digheden blijven wachten tot anderen eindelijk een tot in alle details perfect 
uitgedacht alternatief op papier gezet hebben. Het zal zaak zijn een intense 
wisselwerking te bevorderen tussen enerzijds de steeds beter geschoolde en 
steeds kritischer arbeiders en anderzijds vakbonden (en misschien ook pro
gressieve politici) om tezamen en zo veel mogelijk tegelijkertijd klaar te zijn 
voor het aandurven van werkelijk fundamentele veranderingen. 

Vergeleken bij deze toekomstbespiegelingen is het hier besproken SER-advies 
een heel nietig stapje. Ik hoop echter te hebben overgebracht dat deze stap, 
in het kader van de nu nog altijd heersende maatschappijstructuur, ook een 
nuttige is. 
Het werknemersdeel van de SER ging ermee akkoord omdat niet-akkoord 
gaan zou hebben betekend dat de regering een 'advies' van de over minstens 
drie opvattingen verdeelde SER zou hebben ontvangen. Het zou de regering 
aldus te gemakkelijk zijn gemaakt om dan maar helemaal niets te doen. 
Dat zou, om partijpolitieke redenen, wellicht voor velen een uitkomst ge
weest zijn maar met die overwegingen houdt de SER zich niet op. 

• Dit artikel werd reeds geschreven voordat bet desbetreffende SER-advies in een 
wetsontwerp werd omgezet. 
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A. P. OELE 

Het consumentenbeleid; 
couveuse-kindje van de politiek 

'Hail 0 Consumers Age, the Voices boomed' 
But which Consumer is and which consumed? 

We staan op de drempel van het tijdperk van de massa-consumptie. Weinig 
mensen echter weten dat ze consumenten zijn. Toch-en gelukkig maar
komen er steeds meer bij, die zich goederen kunnen aanschaffen, die niet of 
nog niet tot het pakket van voor het levensonderhoud noodzakelijke zaken 
kunnen worden gerekend. We hebben er dus steeds meer belang bij waar voor 
ons geld te krijgen. Daar doen we wel ons best voor, maar veel verder dan de 
supermarkt of het winkelcentrum in de buurt komen we niet. De verdere 
verdediging van onze belangen als consument Iaten we maar al te graag aan 
anderen over. Zoals de vakverenigingen en de vrouwenorganisaties. 
Nederland is daarbij nog een gunstige uitzondering. In ons land telt de con
sumentenbond tweehonderduizend leden. Dat is ongeveer vier maal zo veel 
als het aantal individuele leden van de Franse of de Italiaanse consumenten
bond. De directe invloed van de consumenten is al met al zo klein, dat de 
belangenbehartiging grotendeels in handen is van de overheid en van de 
werknemersvertegenwoordigers in de producentengroeperingen. In de Euro
pese Economische Gemeenschap vormt het contactcomite der verbruikers 
een mild pressiegroepje, vergeleken met de machtige unie der ondernemers 
en de zich in communautair verband aaneensluitende vakverenigingen. Het 
Europees Parlement (in hope) moest er aan te pas komen om van de Euro
pese Commissie de toezegging te verkrijgen de organisatorische positie van 
de consument in de Gemeenschap te versterken. 
Voor het op het eerste gezicht paradoxale tekort aan specifiek consumenten
activisme zijn verklaringen te vinden. Ik laat drie van de belangrijkste hier 
de revue passeren. Daar is in de eerste plaats denuchtere verklaring, die een
voudigweg vaststelt, dat de mensen het belangrijker vinden meer te verdienen, 
dan met hetzelfde geld meer kwaliteit voor hun bestaan te kopen. Dit mag lo
gisch zijn voor de nog vele sociaal gedepriveerden. Voor nog meeranderen, on
derweg naar de welstandsgrens wijst het op de attractie die uitgaat van het aan
bod van goederen en diensten, die hoewel oorspronkelijk als luxe beschouwd 
nu tot het gewone verbruikspatroon gaan behoren. De bromfiets, de T.V., 
het tweede-hands-autootje en de I. T.-vakantie. Wie zal het ze kwalijk nemen? 
Velen zijn hen voorgegaan. Velen ook ontlenen hun inkomen aan dit groeien
de pakket van goederen en diensten, waaronder niet weinigen, die kritisch 
staan tegenover de daarmee verbonden reclame en consumptiedwang. 
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De andere twee verklaringen zijn minder pragmatisch en gebaseerd op een 
maatschappijbeschouwing. Hier vinden we tegenover elkaar het oud-libe
ralisme en het neo-marxisme. Voor de oud-liberalen is de besteding van dat 
deel van het inkomen, dat men overhoudt na de aankoop van de primaire 
levensbehoeften, een daad van vrijheidsbeleving en van bewuste keuze. Men 
stemt met zijn portemonnaie, elke week en elke maand. Men participeert in 
de welvaart en ervaart dit als een groter goed dan de actieve uitoefening van 
het kiesrecht. Die politieke participatie is indirect; men krijgt er zelden 
gelegenheid voor en moet maar afwachten wat er van komt. Het is de con
sument niet kwalijk te nemen, dat hij bij al dat plezier, dat hij beleeft aan bet 
aankopen en consumeren, weinig oog beeft voor de economiscbe en politieke 
acbtergronden van zijn rol als consument. Zijn positie wordt meer geschraagd 
door de mededinging, dan door zijn actieve deelneming in consumenten
organisaties. 

Marcuse en zijn groeiende scbare van medestanders zien bet anders. De voor 
ons liggende brede weg door luilekkerland is de weg van de een-dimensionale 
mens. Hij is niet of nauwelijks te redden van de vervreemding, van bet mis
bruik van de gebruiker. Met brood en spelen, gemotoriseerd en gemanipu
leerd reizen we langs de voorgeschreven route door bet beloofde land. De 
meesten zullen dat land niet zien. Niet, omdat ze er niet in komen. Iedereen 
komt er. Slechts weinigen zullen ecbter verder willen kijken, dan de berm 
breed is. Die weinigen zijn de kieskeurige non-conformisten. Zij danken die 
pretentieuze eigengereidbeid niet aan het regelmatig lezen van de consumen
tengids, maar aan hun temperament, hun opvoeding en opleiding. Voor hen 
zijn de bewuste, kieskeurige consumenten niet het resultaat van consumen
tenwetgeving of daarop gerichte actie. Dat bewustzijn ontstaat slechts in een 
moeizaam proces van culturele bewustwording en opvoeding. Daarbij kan 
de politiek stellig een rol spelen. Die politiek is ecbter niet in de eerste plaats 
consumentenpolitiek. 
In de laatste verklaring zit een kern van waarbeid. Namelijk, daar waar bet 
afrekent met bet automatisme van 'Nacb dem Fressen kommt die Moral'. 
De ornzetting van welvaart in welzijn is geen proces van geschiedkundige 
noodwendigheid, dat zich los van de vrije menselijke wil voltrekt. Er is een 
mentaliteitsverandering voor nodig. Elk consumentenbeleid zal met deze visie 
rekening dienen te houden, omdat daarmede ook-zij het in weliswaar zeer 
grove omtrekken-de grenzen van dat beleid zijn aangegeven. Een consumen
tenbeleid, dat niet zijn complement vindt in een op meer vrijheid en ontplooi
ing gerichte onderwijs- en cultuurpolitiek brengt ons niet uit de ban van een 
vervlakkend en vaak vervelend conforrnisme. 
Daarmede is niet gezegd, dat de op massa-consumptie gerichte economischef 
groei een verwerpelijke zaak begint te worden. Wie tot dat cultuurpessi
misme neigt ziet over bet hoofd, dat onderwijs en cultuur geld kosten, dat 
ergens verdiend zal moeten worden. Hij vergeet, dat juist hij bij al zijn 
kritiek in de een of andere vorm mede-profiteert van de door massaconsump-
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tie ondersteunde economische groei. Al was het slechts met behulp van een 
door een grate gloeilampenfabriek georganiseerde massale verkoop van 
protestsongs. Op eigen kracht was hij nooit in deze situatie gekomen. 
Het gaat om een meer verantwoorde en meer bewuste en vrije keuze van 
goederen en diensten en niet om een eenzijdige afrernrning van de groei, die 
een ruimere keuze mogelijk maakt. Die afrernrning kan verantwoord zijn om 
andere minder ontwikkelde volken een stukje elementaire welvaart te ver
schaffen, echter niet als doel in zichzelf. Wie erkent, dat de massa-consumptie 
nog geen welzijn betekent en problemen voor de consument met zich mee
brengt, zal er begrip voor moeten hebben, dat men in de politiek deze vraag
stukken vanuit het gezichtspunt van de consument tracht te benaderen. 

Grondrechten van de verbruiker 

Moet dat nu met een apart consumentenbeleid? Kan dat niet met een goede 
mededingingspolitiek, een goede warenwetgeving en behoorlijke voorschrif
ten tegen misbruik van reclame en ter verzekering van een goede voorlich
ting? Is het bovendien nodig daarvoor de mensen als consument te mobili
seren of althans via consumentenorganisaties te activeren en in te schakelen? 
Kan dat niet door de overheid, de politieke partijen of de sociale partners in 
het produktieproces? Heel veel mensen zijn toch immers zowel producent 
als consument. Moet er echt weer een nieuwe pressiegroep bijkomen om de 
verlangens op dit gebied op een rijtje te zetten en kracht bij te zetten? Is het 
bepalen van de prioriteiten niet een zaak, die in alle openheid in de lands
politiek dient te worden uitgevochten en bepaald? Hoe staat hetmet onze con
sumptie van lucht en water? Komt de zuiverheid van de lucht en van het 
water niet nog meer tekort als we ons meer intensief gaan bezighouden met 
de toonbank- en toonzaalartikelen? Deze en dergelijke vragen kan men niet 
uit de weg gaan. Ook al kan het antwoord slechts van voorlopige geldigheid 
zijn. Een poging tot antwoord op deze vragen kan het beste worden gegeven 
aan de hand van de grondrechten van de verbruiker en de daaruit af te lei den 
doelstellingen en middelen. Daarmee verkrijgt men tevens een praktische 
begrenzing van het terrein voor een actieve consumentenpolitiek en een aan
duiding van de lijnen waarlangs deze zich in de toekomst zou kunnen ont
wikkelen. 
Een beknopte samenvatting van de grondrechten van de verbruiker is af
komstig van de brain-trust van wijlen president Kennedy. De Kennedy
administratie formuleerde vier fundamentele consumentenrechten: het recht 
op veiligheid, het recht op objectieve voorlichting, het recht te kiezen en het 
recht gehoord te worden. Men zou er als vijfde recht aan toe kunnen voegen 
het recht op een prijs overeenkomstig de moderne stand van de techniek en 
de produktiviteit. Het ontbreken van dit laatste recht in de Amerikaanse 
opsomming lijkt geen toeval. Blijkbaar werd de zo goedkoop mogelijke voor
ziening als een aangelegenheid van markt- en mededingingsverhoudingen 
gezien.1 
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Dat bet recht op veiligheid voorop staat, is logisch. Het gaat daarbij om 
meer dan bet veilige gebruik voor de consument. Ook de veiligheid van bet 
totale systeem, waarbinnen dat gebruik een functie heeft, is in bet geding. 
Men denke aan de nevenwerkingen van insectikiden of aan de consequenties 
van bet autoverkeer voor de veilige uitvoering van wegen en voor de lucht
verontreiniging. De grootste lacunes treden op bij deze milieu- en systeem
effecten. Hier is niet slechts de individuele consument betrekkelijk machte
loos, ook de gespecialiseerde consumentenorganisaties Iaten hem in de steek. 
Zo is de ANWB, die als dienstverlenende organisatie van toeristen en auto
rijders bijzonder soepel functioneert, niet de kampioen geweest bij de be
strijding van hinderlijke uitlaatgassen. De veiligheid is een bij uitstek tech
nische aangelegenheid, waarvan de realisatie een omvangrijker apparaat en 
grotere bevoegdheden vereist naarmate meer bijkomstige systeemeffecten in 
bet spel zijn. Men belandt al heel snel bij de overheid en kan dan in Europa 
bel even, dat die nationale overheid zich incompetent verklaart, zolang andere 
regeringen niet medewerken. Dit geldt in bet bijzonder voor die producten 
waarvan de beslissingen terzake van de produktie of van de afzet in multina
tionale ondernemingen en organen worden genomen. AI met al een heel 
belangrijk punt, waar de verbruikers slechts wat aan kunnen doen, voorzover 
ze zich op bet internationale vlak kunnen doen gelden. 
Aan de verbetering van de voorlichting kunnen de consumentenorganisaties 
meer bijdragen. Zowel door bet vergelijkend warenonderzoek als door aan te 
dringen op informatieve etikettering en andere maatregelen, die een eerlijke 
vergelijking van prijs, inhoud en kwaliteit van bet aangebodene mogelijk 
maken. Afronding van dit streven met wettelijke maatregelen van de overheid 
is nodig. Gegeven de daartoe aanwezige bereidheid van de overheid is bet 
praktische nut van de activiteit van consumentenorganisaties op dit terrein 
onmiskenbaar. K.nelpunten zijn de nog verre van ideale samenwerking bij 
bet vergelijkend onderzoek (zowel binnen als over de grenzen) en de gebrek
kige wijze, waarop de verkregen informatie aan de man wordt gebracht. 
Ook de activiteit van de regeringen op dit terrein laat te wensen over. Men 
vindt deze knelpunten in versterkte mate terug in de EEG, die allesbehalve 
een gemeenschappelijke markt voor consumenten is. Er bestaan tussen de 
lidstaten nog allerlei grate en onverklaarbare prijsverschillen en de invloed 
van bet contact-comite van verbruikers in Brussel op doen en laten van de 
Europese Commissie is miniem. Gelijkmaking van de bij bet vergelijkend 
warenonderzoek te hanteren normen en uitwisseling van de uitkomsten van 
deze onderzoekingen zou hier een stap vooruit betekenen. 
Bij de voorlichting mag de reclame niet worden vergeten. Ze wordt tenslotte 
door de consumenten betaald. Ze is niet wat je noemt objectief en is op grand 
van haar niet-geringe bijdrage tot de inkomsten van de pers mede-bepalend 
voor bet zijn of niet-zijn van de nieuwsmedia. Niet te ontkennen valt, dat 
goede reclame enige fieur aan bet leven geeft. Evenmin, dat een goede 
reclamecode een bescherming vormt tegen onjuiste voorlichting, ook omdat 
de ervaring heeft geleerd, dat men zich met bet wekken van valse verwach-
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tingen enorm in de vingers kan snijden. De reclame beschermt ons echter 
niet tegen eenzijdige en gera:ffineerd suggestieve voorlichting en nog minder 
tegen de gelijkrichtende en smaakbedervende werking van de domme her
haling van bepaalde boodschappen. Men heeft zijn produkt en het daarvoor 
opgebouwde apparaat en moet het per se aan de man brengen. Bs ist bezahlt, 
es musz herunter! Vooralsnog is er geen andere weg dan de versterking van 
het tegenwicht van de meer objectieve voorlichting na te streven. Het geld 
daarvoor kan worden gevonden in een belasting op de reclame. Het roes snijdt 
aan twee kanten. Ben dergelijke belasting bemoeilijkt de entree van produkten, 
die 'zichzelf niet verkopen' en dient in laatste in stan tie toch door de consu
menten te worden opgebracht. Afte wacbten valt hoe de consumentenorgani
saties staan tegenover een dergelijk voornemen. Hun instemming zal beslis
send zijn voor de plaats, die zij in het toekomstig sociaal-economisch bestel 
kunnen innemen. De kansen, datzij zonder een dergelijke doelhe:ffing de midde
len zullen verwerven om de consumentenbelangen op het punt van de voor
lichting goed te behartigen, zijn niet groot te achten. Br zijn echter kapers op 
de kust. Mensen, die het goed menen met de vrije pers en de door die pers te 
verzorgen veelzijdige voorlichting en onafhankelijke meningsvorming, wil
len het geld van de reclamebelasting in de eerste plaats benutten voor de 
instandhouding van onafhankelijke nieuwe media. Ongetwijfeld een goed 
doel, maar je kunt het geld maar een maal uitgeven. 

Mededinging beteugelt de prijzen 

Het recht om te kiezen vereist een assortiment binnen het bereik van elke 
verbruiker. Ben nog ver verwijderd ideaal voor vele maatschappelijk gede
priveerden, zeker daar waar het de niet-primaire levensbehoeften betreft. 
Naarmate de middelen van bestaan ruimer worden wordt ook dit recbt 
belangrijker. De vrije keuze dreigt te worden belemmerd daar waar als 
gevolg van afspraken of van een overheersende marktpositie het aanbod 
wordt beperkt. Meestal is het de dienstverlening, die bet eerst in de knel 
komt. Het geijkte middel van de mededingingspolitiek kan helpen, maar 
faalt zodra men te maken heeft met een erkend monopolie of een machts
positie die men uit overwegingen van prijs en doelmatigheid niet wil of kan 
openbreken. Consumentenorganisaties kunnen hierbij direct weinig uit
ricbten. Het zijn de aanwijzingen van de overheid, die bier tot een voor de 
consument aanvaardbare situatie moeten leiden. De politieke keuze die dan 
moet worden gemaakt is een zaak van afwegen van bet belang van de vrije 
keuze tegen dat van een lage prijs van de betrokken diensten of goederen. 
De melksanering en het afnemend dienstbetoon van de postdienst zijn typiscbe 
voorbeelden, waarbij de afremming van de onder opwaartse druk staande 
kosten en prijzen het beeft gewonnen van de vrije keuze, respectievelijk van 
de handbaving van het de ruimere dienstverlening. 
Overigens is de mededinging een nog steeds macbtig mid del in het beteugelen 
van de prijzen. Men merkt bet duidelijk bij de introductie ·van nieuwe pro-
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dukten. Daar wordt aanvankelijk veel op verdiend en dat niet aileen om de 
research- en ontwikkelingskosten goed te maken. Zodra echter de eerste 
concurrent op de markt komt met een gelijkwaardig produkt, tuimelen de 
prijzen naar beneden. Indien althans geen afspraken zijn gemaakt. Ook bij 
reeds gangbare produkten kan een verruiming van de mededinging ver
rassende prijsverlagingen met zich mede brengen. Een typisch voorbeeld is 
enkele jaren geleden het effect geweest van de verruimde invoer van Italiaanse 
koelkasten. Daarom blijft het verwonderlijk, dat de consumentenorganisaties 
relatief weinig aandacht aan dit rniddel besteden. Ret mededingingsbeleid is 
echter ingewikkeld en bovendien een sterk omstreden zaak en typisch voervoor 
economen. Ret mededingingsbeleid is een oude schoen uit de liberate winkel. 
Er kan nog een heel eind op worden gelopen. De schoen is niet versleten. Er 
is meer moed dan liberalisme voor nodig om deze schoen aan te trekken. 
Ret vergelijkend warenonderzoek, een beter inzicht in de prijsopbouw en een 
actieve mededinging zijn onrniskenbaar van groot belang voor de consu
ment. Zij kunnen hem bij de aankoop de keuze van het moment vergemakke
lijken. Deze elementen van het beleid schieten tekort, als het er om gaat de 
verbruikers meer vat te geven op de richting van de ontwikkeling en op het 
toekomstig karakter van de produktiestructuur. De beslissingen dienaan
gaande worden in de grote laboratoria en in de top van de op de technolo
gische vernieuwing ingestelde ondemerningen genomen. Hoe belangrijk dit 
element van technologische verandering in feite is blijkt uit de verwachting 
dat bij het huidige tempo van 'innovation' de helft van de produkten, die 
over twintig jaren aan de man moeten worden gebracht, nu nog moeten wor
den uitgevonden en ontwikkeld. 
Nu kan men in politicis steilen, dat de medebeslissende invloed op deze 
lange-terrnijn-ontwikkeling een zaak is voor de algemene politiek en niet 
slechts de burger als consument raakt. Ret is juist, dat de verantwoordelijk
heid voor de verdere ontwikkeling van onze industriele samenleving primair 
bij de democratisch gekozen overheid thuishoort. Dat wil ailerrninst zeggen, 
dat die verantwoordelijkheid niet mag worden gedeeld met vertegenwoordi
gers van een deelbelang. In de praktijk van vandaag is het zelfs omgekeerd: 
de regeringen hoilen achter de feiten aan en de technologen en hun hazen 
sleutelen vrijwel zelfstandig aan de toekomst. Ret zou voor een meer even
wichtige ontwikkeling een beslist goede zaak zijn, als ook de verbruiker zijn 
stem kon Iaten horen bij de voorbereiding van zijn toekomstige consumptie
patroon. 
Aan dit aspect van het recht om gehoord te worden zuilen de adviseurs van 
Kennedy wei niet hebben gedacht toen ze de grondrechten van de consument 
lanceerden. Ret is ook uitermate moeilijk om dit type inspraak te effectueren. 
De consumentenorganisaties zijn zwak en hebben mede daardoor in de meer 
actuele vraagstukken van het consumentenbeleid te weinig invloed. Ze wor
den gesteund door de vakverenigingen, die meer aandacht krijgen voor de 
consumptie als maatschappelijk probleem. Diezelfde vakverenigingen wor
stelen niet aileen naar buiten maar ook naar binnen met de participatie en de 
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democratisering in bet bedrijfsleven. De overheid kan daarbij op dit moment 
nauwelijks helpen omdat die bij bet industriebeleid en bij bet technologisch 
beleid zelf nog bezig is bet vak in haar vingers te krijgen. Wil men de ver
bruikers of althans hun vertegenwoordigers meer invloed geven op de toe
komst dan zijn er nieuwe structuren nodig. Naast de centrale politieke 
instanties van regering en parlement en sociaal economische raad voor de 
problemen op korte en middellange termijn is er behoefte aan een raad voor 
technologie, wetenschap en verbruik, waar de lange-termijn problemen aan 
bod komen en waar de consumentenorganisaties hun stem kunnen Iaten 
horen. Voor bet zover is zullen de consumentenorganisaties moeten worden 
versterkt zodat ze ook geequipeerd raken om representatief te kunnen oor
delen over bet verbruikersbelang bij nieuwe ontwikkelingen. Rier ligt niet in 
de laatste plaats een taak voor de verbruikers zelve. 

Intensivering acties consumentenorganisaties 

Een kort en op zichzelf onvolledig verhaal over de grenzen en mogelijkheden 
van een politieke en tegelijkertijd functionele benadering van bet consumen
tenprobleem zou ernstig tekort schieten, indien de verbruikscooperaties on
genoemd zouden blijven. De schaalvergroting en de nieuwe vormen van ver
koop en presentatie aan de klant hebben, althans in ons land, niet in bet 
voordeel van de cooperaties gewerkt. Voorzover daarbij een gebrek aan 
slagvaardigheid en inventiviteit een rol hebben gespeeld moet helaas worden 
vastgesteld, dat de concrete bijdrage, die de cooperaties aan de consumenten
voorlichting en aan andere zaken van belang voor de verbruiker hebben ge
geven, niet als een voldoen aan attractieve compensatie werd beschouwd. Dat 
boeft niet zo te blijven. De cooperaties hebben de opdracht en naar men mag 
bopen de mogelijkheden om meer te doen aan de inschakeling van de con
sument. Zij doen dat nu reeds door verbetering van de voorlichting via de 
stichting vergelijkend warenonderzoek. Intensivering van deze acties zouden 
op korte termijn bet zo broodnodige tegenwicht tegen de vaak eenzijdige 
reclame kunnen verschaffen. Om dat te bereiken zullen de cooperaties meer 
dan tot nu toe aan de weg moeten timmeren om zich als consumentenorgani
satie te 'verkopen'. Ret voortbestaan van de consumentencooperaties is van 
groat belang al was bet slechts omdat daarmede een garantie tegen bet 
ontstaan van particuliere machtsposities in de distributiesector is gegeven. 
Ret pijnlijke is, dat bet wei eens te laat kon zijn, als de consumenten dat 
belang gaan inzien. 
Deze tour d'horizon van de grondrechten van de consument en de verre van 
ideale middelen, waarmede deze onder de gegeven omstandigheden kunnen 
worden verdedigd, brengt ons terug bij de vragen over de grenzen en de 
mogelijkheden van bet consumentenbeleid. Ret is nu duidelijk, dat de strijd 
voor de rechten en belangen van de consument een oorlog is, die niet door 
de consumenten-in-hun-vrije-tijd kan worden gewonnen. Een consumenten
beleid uitsluitend door de consumenten is onzin. Even onzinnig als de brand-
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bestrijding met uitsluitend vrijwillige brandweer. Toch heeft men bet engage
ment en de actieve medewerking van de consumenten nodig. AI was bet 
slechts om de bereidheid te verkrijgen om tot een actief consumentenbeleid 
op bestuurlijk en meer algemeen politiek niveau te komen. Waarom is dat 
engagement van onder-op in de meer politieke aspecten van bet verbruikers
belang zo teleurstellend gering? Vermoedelijk, omdat de op individuele !eden 
aangewezen consumentenorganisaties zich, waar bet ingrijpende middelen 
betreft, niet willen blootgeven. Met deze koud-watervrees voor de politiek 
bewijzen ze zichzelf en hun !eden een slechte dienst. De rechten van de con
sument zijn niet behoorlijk te verdedigen als men zich beperkt tot prijs- en 
kwaliteitsvoorlichting en bet aan de kaak stellen van kennelijk misbruik in 
bet economisch verkeer. Hiermede is niet beweerd, dat men nu plotseling 
alle consumenten aan boord moet komen met van economische stadhuistaal 
stijfstaande betogen over bet structurele consumentenbeleid. De steun en 
medewerking van de consumenten zal in hoofdzaak moeten berusten op de 
service en de voorlichting, die men verschaft. De daarvoor nodige kennis van 
zaken vereist specialisatie. Die gespecialiseetde consumentenorganisaties 
zouden samen moeten gaan in een verbond van consumentenorganisaties, 
dat zich met de meer algemeen-politieke kanten van bet consumentenbeleid 
zou moeten bezig houden. 
Het zal nog wei even duren, voordat de verbruikers bet voorbeeld van de 
vakbonden van producenten-werknemers zullen volgen. In die tussentijd 
kunnen diezelfde vakbonden evenmin als de politieke partijen bet consu
mentenbeleid rechts of links Iaten liggen. Op korte termijn zal meer geld 
beschikbaar moeten komen voor deskundige en objectieve voorlichting. 
De middelen daarvoor behoeven niet uit de algemene pot te komen. Er zijn 
sterke argumenten voor een belasting op reclame. De voor de verbruiker nog 
steeds onmisbare mededingingspolitiek moet vanachter de coulissen weer in 
bet voile Iicht van de politieke arena worden geplaatst. De discussie over de 
controle op economische machtsposities zal tot voor de verbruiker duidelijke 
conclusies moeten komen over zijn belang bij de rol, die de overheid daarbij 
zal hebben te vervullen. Op langere termijn zullen concrete voorstellen 
moeten worden uitgewerkt over de wijze, waarop de burgers kunnen worden 
betrokken bij de in de technologische ontwikkeling te nemen beslissingen, 
waar deze bet toekomstig verbruikspatroon raken. 
Concluderend kan worden gesteld, dat bet consumentenbeleid uit de poli
tieke kraamkamer dient te worden gehaald. Het mag geen politiek rand
verscbijnsel blijven onder bet excuus, dat de consumenten daar zelf schuldig 
aan zijn. Het beleid voor de consumenten is niet in de eerste plaats een beleid 
door de consumenten. Het zijn de vooruitstrevende politieke partijen, die nu 
de taak hebben bet verbruikersbelang naar voren te halen. 

1. Waaruit dan weer niet mag worden afgeleid, dat men er aan de overkant van de oceaan 
bang voor is in te grijpen in deze verhoudingen. Men doet er meer aan dan in West
Europa, echter primair om economische stagna tie te voorkomen en niet om verbruikers
rechten te beschermen. 

Socialisme en Democratie 7 (1970) augustus 339 



G. VAN DEN BERGE 

Concentratiebeleid in de 
Europese Gemeenschap 
VOORWOORD 

Enigszins onttrokken aan het uitzicht en inzichtvan de niet-direct-belangheb
benden ontwikkelt zich de meningsvorming over het concentratieverschijnsel 
in de EEG. Dat verschijnsel is in Europa duidelijk gecompliceerder dan in de 
Verenigde Staten, waar men met machtdeling van hoven af de machtsvorming 
van onderop tracht tegen te gaan. In Europa spelen de nationale industriele 
belangen en de meer gemeenschappelijke neiging zich met grotere concentra
ties te weer te stellen tegen de Amerikaanse giganten een grote rol. Zozeer 
zelfs, dat onlangs in het Europese Parlement een kleine meerderheid van libe
ralen en christen-democraten de Europese Commissie niet slechts het recht, 
maar ook de plicht ontzegde om bepaalde concentraties te verbieden. Bij
gaand artikel van Van den Berge verschaft een inzicht in de economische 
achtergronden vandezeproblematiek. 

A.P.Oele 

De economische activiteiten kunnen in beginsel op twee manieren worden 
geordend: door middel van planning of door middel van concurrentie. De 
lidstaten van de Europese Gemeenschap hebben in het Verdrag van Rome 
voor de mededinging als voomaamste ordenend beginsel gekozen (voor een 
sterk gemitigeerde concurrentie in de sectoren vervoer, landbouw en energie). 
Die keuze sloot aan bij de nationale economische politiek van de lidstaten 
die bovendien ten gevolge van de economische integratie de effectiviteit van 
hun eigen planning, voor zover aanwezig, zagen verminderen. Aan de 
mededingingspolitiek komt dan ook een belangrijke plaats toe in het beleid 
van de Gemeenschap. Deze politiek omvat het kartelbeleid, de harmonisatie 
van regionale en sectoriele steunmaatregelen, aanpassing van nationale 
handelsmonopolies en het concentratiebeleid. In het onderstaande wil ik mij 
beperken tot enkele opmerkingen over dit laatste onderdeel van de mede
dingingspolitiek. 

Is concentratie onvermijdelijk? 

Een tendens naar concentratie kan in aile industrielanden worden waarge
nomen. De fusiefurie woedt echter niet in aile bedrijfstakken even sterk. Aan 
sommige branches gaat zij zelfs geheel voorbij. Is er in het algemeen reden 
om aan te nemen dat het concentratieproces zich spontaan zal voortzetten? 
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Er zijn ongetwijfeld een aantal factoren werkzaam die een schaalvergrotend 
effect hebben: er is sprake van een zekere nivellering van het consumptie
patroon waardoor produktie in grote series mogelijk wordt; door verbe
terde methoden van bedrijfsbeheer wordt het mogelijk ook in een grote 
onderneming de activiteiten behoorlijk te coordineren; grote militaire op
drachten werken dikwijls concentratie in de hand; de moderne onderneming 
streeft meer naar omzetvergroting dan naar winstmaximilisatie; doordat het 
innovatie-element in de concurrentie een zo belangrijke rol is gaan spelen 
kan het voorkomen dat een onderneming die met een nieuw produkt op de 
markt komt, een beslissende voorsprong op haar concurrenten krijgt; en ten 
slotte dwingt de ontwikkeling van de techniek in een aantal bedrijfstakken 
onmiskenbaar tot schaalvergroting. 
Ben duidelijke illustratie van dit laatste punt vindt men in de staalindustrie. 
De bouwkosten van een volledige staalfabriek met een jaarlijkse produktie
capaciteit van 1 miljoen ton bedragen thans ± 1400 DM per ton ruw staal, 
terwijl een installatie met een capaciteit van lOmiljoen ton (dat zou ongeveer 
het optimum zijn bij de huidige stand van de techniek) slechts ± 700 DM 
per ton kost1. Pratten en Dean hebben in de staalindustrie 'no sign of costs 
ceasing to fall with scale even though the rate at which they fall declines'2 

vastgesteld. In deze industrie zou het streven naar het bedrijfstechnische 
optimum zijn grens dus praktisch in de afzetmogelijkheden moeten vinden. 
En iets dergelijks geldt ook voor andere industrieen, voor de fabricage 
van chemische basisprodukten, de glas- en wellicht ook de automobiel
industrie. 
De tendens naar vergroting van het produktietechnisch optimum is echter 
verre van algemeen. De ontwikkeling van de techniek dwingt niet steeds tot 
schaalvergroting, soms schept zij juist nieuwe mogelijkheden om het optimum 
bij kleine produktie-eenheden te bereiken: ' ... technical factors that initially 
dictate the construction of large plants sometimes develop subsequently in 
such a way as to make it possible in due course to build smaller plants that 
also incorporate the latest techniques.'3 In een niet meer dan 70 bladzijden 
tellend boekje dat heel wat opmerkelijke uitspraken bevat4, keert Prof. 
Harrod zich tegen de opvatting dat de ontwikkeling van de techniek de kapi
taalintensiteit van de produktie over de gehele lijn zou vergroten. Zich base
rend op studies van Weintraub, Goldsmith en Kuznets, stelt Harrod vast 
dat althans in de Verenigde Staten in de periode 1929-1957 de verhouding 
kapitaaljoutput vrij aanzienlijk is gedaald5• 

Het is dus niet over de gehele lijn zo dat een ondernemer steeds meer kapitaal 
nodig zou hebben om zich op een voor hem nieuwe markt te kunnen wagen 
omdat moderne produktiemethoden steeds zeer kapitaalintensief zouden 
zijn. Terwijl in sommige bedrijfstakken de ontwikkeling van de techniek tot 
concentratie dwingt, maakt zij andere markten-althans in financieel op
zicht -gemakkelijker toegankelijk. 
Ook is in bepaalde bedrijfstakken een afneming van de optimale omvang van 
de produktie-eenheid als,.gevolg van de technologische ontwikkeling vast-... 
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gesteld, o.a. in enkele nieuwe industrieen: ge'integreerde schakelingen, plastic
verwerking6. 
Deugden en ondeugden van de grote ten opzichte van de middelgrote en 
kleine ondernerning zijn de laatste jaren veelvuldig belicht. Enigszins simpli
ficerend kan men de resultaten van de onderzoekingen zo samenvatten 7 : men 
heeft geen duidelijk verband kunnen aantonen tussen omvang en rentabiliteit 
van een onderneming. De research verricht door de grote internationale 
concerns is onmisbaar voor de vooruitgang van de techniek maar er is geen 
sprake van een algemene positieve correlatie tussen omvang van de onder
neming en uitgaven voor research (uitzonderingen hierop: oliemaatschap
pijen chemische en glasindustrie). Er schijnt zelfs een negatieve correlatie te 
bestaan tussen de grootte van de onderneming en de efficiency waarmede 
research wordt bedreven. Grote ondernemingen met een gedifferentieerd 
produktiegamma stappen gemakkelijker uit een onrendabele sector en dragen 
op deze wijze bij tot de mobiliteit van de produktiefactoren, maar zij nemen 
vaak een afwachtende houding aan als het erom gaat nieuwe produktie
technieken toe te passen en nieuwe produkten op de markt te brengen. Het 
heeft bijvoorbeeld buitengewoon lang geduurd voor de Amerikaanse staal
giganten op het oxystaalprocede overgingen. 
Voorlopig lijkt er dan ook weinig aanleiding te bestaan om met politieke 
middelen de vorming van grote ondernemingen aan te moedigen, behalve in 
bedrijfstakken waar een evidente concentratieachterstand bestaat die het 
bedrijfsleven niet zonder stimulans van overheidswege zal kunnen wegwerken 
(landbouw, goederenvervoer over de weg en over de binnenwateren, sommige 
'toekomstindustrieen'). Zoals een woordvoerder van het Duitse Ministerie 
van Economische Zaken het heeft uitgedrukt: wij willen in onze concentratie
politiek het juiste midden zien te vinden tussen 'Biedermeier und Giganto
manie'. 
Uit een oogpunt van mededingingsbeleid doet de omvang van een onder
neming er evenwel uiteindelijk minder toe dan de concentratiegraad. Deze 
stelt men per markt vast. De markt voor een produkt kan het gebied van de 
Europese Gemeenschap omvatten maar ook veel kleiner of veel groter zijn. 
De Europese integratie en de Jiberalisatie van de wereldhandel zijn er oorzaak 
van dat bij een gelijk blijvend aantal marktdeelnemers toch op vele markten 
de concentratie optreedt, doordat de relevante markt groter wordt. 
Nu zijn niet alleen aan grote ondernemingen maar ook aan een sterke markt
positie bepaalde gunstige eigenschappen toegeschreven en wei in die zin dat 
een onderneming die in staat is invloed van betekenis op de marktvoorwaar
den uit te oefenen, meer dan andere ondernemingen aan research en ver
nieuwing zou doen. De juistheid van deze stelling wordt echter steeds meer 
in twijfel getrokken, zoals onlangs gebleken is tijdens een van 23-26 septem
ber 1969 te Cambridge gehouden conferentie over monopolies en fusies. 
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Concentratie over de grenzen 

Een gezonde ontwikkeling van de produktiestructuur in de Europese Ge
meenschap vooronderstelt dat concentratie van twee ondernemingen uit 
eenzelfde lidstaat niet wordt bevoordeeld hoven een samengaan van onder
nemingen uit verschillende Ianden van de Gemeenschap. Als het bedrijfsleven 
zich uitsluitend op nationale basis moet aanpassen aan de verruiming van de 
markt en de ontwikkeling van de techniek, zal de situatie ontstaan dat op den 
duur in een aantal bedrijfstakken per land slechts een of weinige onder
nemingen overblijven. Zolang de verantwoordelijkheid voor het sociaal
economische beleid bij de nationale regeringen berust, zullen deze er begrijpe
lijke bezwaren tegen hebben dat de zeggenschap over dergelijke onderne
mingen in buitenlandse handen komt (Fiat/Citroen-affaire, de afgeketste 
fusie CFP/Gelsenkirchener Bergwerke). Dit leidt tot inmenging van de over
heid waardoor het proces van concentratie en specialisatie in de Gemeen
schap in een nationale belangenstrijd zou kunnen ontaarden. 
Daarom moet, voordat de concentratie op nationale basis te ver is voort
geschreden, aan de discriminerende behandeling van fusies tussen onderne
mingen uit verschillende lid-staten een einde worden gemaakt. Dat houdt 
voornamelijk in dat er een fiscaal neutrale-neuttaal ten aanzien van de 
vestigingsplaats van de ondernemingen in de Gemeenschap-regeling moet 
komen voor fusies en voor belasting van winsten die door een dochteronder
neming gevestigd in een lidstaat worden overgemaakt aan een moederonder
neming met zetel in een andere lidstaat. De inwerkingtreding van twee ont
werp-verordeningen8 die de Europese Commissie begin 1969 bij de Raad 
heeft ingediend, zou in dit opzicht al een aanzienlijke verbetering brengen. 
Minder essentieel maar niettemin noodzakelijk is een harmonisatie van on
derdelen van het vennootschapsrecht. Zelfs als dat alles is gerealiseerd, zal 
de Gemeenschap nog niet door een golf van intracommunautaire fusies 
worden overspoeld. In de eerste plaats omdat vele ondernemingen die een 
fusie willen aangaan, een kapitaalkrachtige partner zoeken en die vinden zij 
eerder onder Amerikaanse dan onder Europese bedrijven. In de tweede 
plaats is er het obstakel van mentaliteits- en taalverschillen. Dit is een 
serieuze barriere, al overdrijft de Europese Commissie waarschijnlijk als zij 
deze verschillen nog belangrijker acht dan de fiscale hindernissen9• 

Zoals gezegd, is het geringe enthousiasme van regeringen voor concentraties 
waarbij ondernemingen door buitenlandse bedrijven worden overgenomen, 
begrijpelijk. De regeringen zullen eerst willen weten hoe de industriepolitiek 
en het regionale beleid van de Gemeenschap eruit gaan zien. Beide zullen 
onderdeel moeten zijn van het derde programma voor de economische 
politiek op middellange termijn dat, anders dan de beide eerste programma's, 
gekwantificeerde doelstellingen zal moeten bevatten. En dan moet er ook 
een redelijke kans zijn dat deze doelstellingen gerealiseerd worden. Die kans 
is er als de lidstaten hun economisch beleid coordineren en de Gemeenschap 
middelen worden gegeven om zo nodig bij te sturen (hervorming van het 
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Europees Sociaal Fonds bijv.). Intracommunautaire concentratie die niet 
begeleid wordt door een gecoordineerde economische politiek zou de Ge
meenschap in een soortgelijke situatie kunnen brengen als vorig jaar toen 
bleek dat een gemeenschappelijke landbouwpolitiek niet levensvatbaar is 
zonder een nauw gecoordineetde economische en monetaire politiek. 

Basis voor een concentratiepolitiek 

Bij het uitwerken van een concentratiepolitiek voor de Europese Gemeen
schap stuit men op moeilijkheden van theoretische, statistische en juridische 
aard. Ret theoretische fundament van een concentratiepolitiek is nog vrij 
zwak. Ret is bijv. nog niet helemaal duidelijk hoe de veel voorkomende 
structuur van gediversificeerde oligopolies uit macto-economisch oogpunt 
moet worden beoordeeld. 
Ook het cijfermateriaal waarover de Europese Commissie beschikt, is in 
feite nog ontoereikend voor het voeren van een concentratiepolitiek. In 1963 
heeft het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen een 
onderzoek ingesteld naar de concentratiegraad in een aantal bedrijfstakken. 
De verwerking van de resultaten heeft ruim zes jaar geduurd. Ret spreekt 
vanzelf dat men in 1970 weinig meer kan aanvangen met cijfers die betrek
king hebben op de situatie van zeven jaar geleden. Op dit punt zal nog veel 
verbeterd moeten worden. Cijfers over concentratie worden sedert enige 
jaren op nationaal niveau nijver getegistreerd. Maar voor een beoordeling 
van de concentratiegraad op een bepaalde markt is dat onvoldoende. Ret is 
noodzakelijk dat men daarnaast ook een nauwkeurige voorstelling heeft van 
de 'relevante' markt en van de krachtsverhoudingen op deze markt waarbij 
het financiele potentieel en de persoonlijke bindingen tussen de leiding van 
ondernemingen een belangrijke rol spelen. V oor een beter inzicht in de 
marktverhoudingen is het voorts van belang dat ondernemingen van een 
zekere omvang verplicht worden gegevens te publiceren waaruit duidelijk 
blijkt welk aandeel elk van de voornaamste activiteiten van de onderneming 
van haar dochters in de omzet en de winst heeft. 
In de derde plaats moet het als een nadeel worden gezien dat artikel 86 alleen 
misbruiken verbiedt en niet of nauwelijks mogelijkheden biedt om misbruik 
te voorkomen door bepaalde concentraties tegen te houden. Na 12 jaar 
EEG heerst nog altijd geen overeenstemming over de interpretatie die aan de 
term misbruik moet worden gegeven. Bij de Europese Commissie neigt men 
naar de opvatting dat een fusie van twee ondernemingen die afzonderlijk 
niet maar gefuseerd wei een machtspositie innemen waardoor de mededinging 
in belangrijke mate zou worden aangetast, al als een misbruik in de zin van 
artikel 86 moet worden beschouwd. Ret lijkt mij zeer de vtaag of het Rof 
van Justitie met een dergelijk 'hineininterpretieren' zal willen meegaan. Pas 
bij de fusie van de Verdragen van de Europese Gemeenschappen kan een 
solide juridische basis worden gelegd voor een communautaire concentratie
politiek. 
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Misbruik en verbod 

Er zijn twee methoden om uitschakeling van de concurrentie als gevolg van 
excessieve economische macht te voorkomen: bepaalde gedragingen ver
bieden of schadelijk geachte concentraties tegengaan. Beide methoden hebben 
hun voor- en nadelen. Een politiek die erop gericht is de aanbodstructuur te 
be1nvloeden heeft op het eerste gezicht weinig aantrekkelijks. Een kartel
autoriteit kan immers als regel niet uitmaken of een fusie de betrokken onder
nemingen in staat zal stellen een optimale produktiesituatie dichter te bena
deren: dat is voor de onderneming zelf al moeilijk genoeg. De Internationale 
Kamer van Koophandel zegt hierover terecht: 'La dimension optimum (de 
I'entreprise) est une notion contingente, et les dirigeants meme de l'entreprise 
n'arrivent a l'apprecier que par voie d'autorite pour une entreprise ou une 
categorie d'entreprises'10• Het begrip 'optimale omvang' is van weinig nut 
voor een concentratiepolitiek; hoogstens kan het als secundair beoordelings
criterium enige dienst bewijzen. 
lets dichter bij de realiteit staan de pogingen om excessieve economische 
machtsvorming tegen te gaan door het bewaken van het marktaandeel van 
de ondernemingen. Dit aandeel kan een belangrijke indicatie vormen. De 
tendens van de moderne onderneming om haar risico's zoveel mogelijk te 
spreiden door zich op een aantal verschillende markten een positie te ver
werven, ontneemt echter aan het criterium van het marktaandeel veel van 
zijn betekenis. De moderne onderneming streeft niet zozeer naar een mono
poliepositie maar naar diversificatie11• Een monopoliepositie is gewoonlijk 
precair omdat de techniek na verloop van tijd elk monopolie doorbreekt en 
ook wei omdat een dergelijke positie gemakkelijk de aandacht van de kartel
autoriteit trekt. 
Bovendien beschikt, zoals hierboven betoogd, de kartelautoriteit (behalve in 
extreme gevallen van een evidente concentratieachterstand of een duidelijk 
monopoloi:de situatie) over onvoldoende inzicht in het macro-economisch 
effect van de verschillende marktstructuren ( oligopolie, zeer groot aantal 
marktdeelnemers, enz.). Voorlopig blijft dan ook elke concentratiedrempel 
waarbij concentraties verboden worden die een onderneming een marktaan
deel van bijv. 20% of meer geven, enigszins willekeurig. 
Ten slotte heeft het eenzijdig accentueren van het marktaandeel het bezwaar 
dat hierdoor conglomeratie in de hand wordt gewerkt. De ervaring in de 
Verenigde Staten wijst dat uit: in de periode 1952-1959 maakten horizontale 
en verticale fusies 48 % uit van aile in de Verenigde Staten geregistreerde con
centraties. In de jaren 1960-1963 daalde het percentage tot 39%, in 1964-1967 
tot 22% en in 1968 bedroeg het percentage zelfs nog maar 9%. De conglo
meratiefusies stegen daarentegen van 38% in de periode 1948-1951 tot 91% 
in 196812• Hieruit blijkt nog eens dat een mededingingsbeleid over de gehele 
lijn gevoerd moet worden. Het heeft geen zin bepaalde wegen voor het be
drijfsleven af te sluiten als dat tot gevolg heeft dat men de richting opgaat 
van conglomeratie, waarmede het algemeen belang zelden gediend is13• 
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Anderzijds kan echter een concentratiepolitiek die de ontwikkeling van de 
structuur van het aanbod ongemoeid Iaat en aileen tegen misbruik optreedt, 
niet doeltreffend zijn. Artikel 86 van het EEG-Verdrag is nog nooit toegepast. 
Misschien is misbruik nog niet dikwijls voorgekomen maar de voornaamste 
oorzaak zal toch wei zijn dat misbruik heel moeilijk is aan te tonen. Het is 
ook niet voldoende dat de kartelautoriteit het recht krijgt deconcentratie af 
te dwingen. De gesplitste ondememingen worden n.l. zelden concurrenten. 
De Hoge Autoriteit heeft dat destijds ondervonden toen zij probeerde enige 
rivaliteit te kweken tussen de Ruhrkolenondernemingen. Toch zou het ver
standig zijn de Commissie in het verdrag tot fusie van de Gemeenschappen 
de bevoegdheid te geven om na geconstateerd misbruik splitsing van een 
onderneming te decreteren, omdat van een dergelijke bepaling een zekere 
preventieve werking uitgaat. Zeer zeker moet ook het per se verbod van mis
bruik dat thans in de EEG geldt, blijven bestaan. 
Ondanks aile bezwaren die men tegen een concentratieverbod kan aanvoeren, 
kan de Gemeenschap er toch niet helemaal buiten; een misbruikverbod is on
voldoende. De Gemeenschap zal een concentratiepolitiek moeten voeren die 
zowel op verbod van misbruik als op een bewaking van de marktstructuur is 
gericht14. Het accent zal daarbij voorlopig op de beoordeling van de gedra
gingen moeten liggen, ook al omdat de Gemeenschap met haar nog zoveel 
kleinere markt dan de Verenigde Staten zich waarschijnlijk niet in elke be
drijfstak een ideale structuur kan veroorloven. De kans dat in de Gemeen
schap een conflict ontstaat tussen de eis enerzijds om de concurrentie in 
stand te houden en anderzijds om eenheden te vormen die uit een oogpunt 
van produktietechniek en research optimale voorwaarden nabijkomen is 
groter dan in de Verenigde Staten: 'As a result, to a greater extent in Europe 
than in the US, market power and ologopolistic market behaviour may be an 
inevitable concomitant of optimum size15'. De concentratiepolitiek zal in die 
gevaiien vooral misbruikpolitiek moeten zijn. 
Bewaking van de marktstructuur zou in de eerste plaats moeten inhouden 
verplichte aanmelding bij de Europese Commissie van aile concentraties. 
De executieve zou gemachtigd moeten worden om een concentratie te ver
bieden indien als gevolg hiervan een marktaandeel van bijv. 20% wordt 
overschreden. De Europese Commissie zou bovendien de bevoegdheid 
moeten krijgen de overnerning van een kleine door een zeer grote onderne
ming tegen te houden. 

Conclusie 

De concentratie neemt niet in aile bedrijfstakken toe. Aaneensluiting van 
ondernemingen kan in de Gemeenschap in een aantal branches nog een 
belangrijke bijdrage leveren tot verhoging van de produktiviteit. Er is echter 
geen reden fusies over de gehele lijn te stimuleren. Discriminatie-vooral op 
fiscaal gebied-van concentratie over de grenzen t.o.v. fusies van onder
nemingen uit dezelfde lidstaat moet worden afgeschaft zodat het Europa 
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van de produkten ook een Emopa van de producenten kan worden. Voor
waarde daarvoor is echter wel dat de lidstaten het eens worden over een 
programma voor de economische politiek op middellange termijn dat de 
regeringen ook werkelijk bindt en dat o.m. een industriepolitiek en een 
regionaal beleid omvat. 
Er bestaat nog geen ideale methode om misbruik en vorming van excessieve 
economische macht tegen te gaan. Ben combinatie van een verbods- en een 
misbruikregeling lijkt het meest geschikt voor de Europese Gemeenschap. 
Het accent zal voorlopig nog bij bet optreden tegen misbruiken moeten 
liggen. 

1. 'Rechtsf<irmlichkeit und Handlungsspielraum der Wirtschaftspolitik', Dr. H. Dichgans 
MdB, Jahrbuch fi.ir Sozialwissenschaft, Band 20, Heft 2, 1969. 

2. 'The economies of large-scale production in British industry', pag. 82, 1965. 
3. 'Competition Policy in the European Community-The rules in theory and practice, 

D.L. McLachlan en D. Swann, Oxford University Press, pag. 230, 1967. 
4. 'Towards a New Economic Policy', Sir Roy Harrod, Manchester University Press, 

1967. 
5. Helaas zijn, voor zover ik weet, geen gegevens beschikbaar voor industrie en diensten

sector afzonderlijk. Ik kan mij namelijk voorstellen dat de door Harrcd geconstateerde 
vermindering goeddeels het gevolg is van de verschuiving naar de dienstensector. 

6. Rede van Prof. Gi.inther, voorzitter van het Duitse Bundeskartellamt, voor de Econo
mische Commissie van het Europese Parlement op 6 november 1969 te Berlijn. 

7. Zie o.m. 'Economic Concentration, Hearings before the Subcommittee on Antitrust 
and Monopoly', U.S. Senate, 1964-1968. 

8. COM (69) 5 en 6 def. die nog bij het Europese Parlement in behandeling zijn. 
9. Tweede Programma voor de economische politiek op middellange termijn, hoofdstukll. 

10. 'Les concentrations en Europe', Parijs, 1965. 
11. 'Concentration et dimensions', Prof. Sylvain Wickham, Flammarion, Parijs 1966. 
12. 'Address by John Mitchell, Attorney general of the United States, delivered before the 

Georgia Bar Association', 6juni 1969. 
13. Het conglomeratieverschijnsel Jaat ik hier verder buiten beschouwing; het mede

dingingsbeleid kan het bevorderen, het kan er niet vee! tegen uitrichten. Fiscale maat
regelen zijn waarschijnlijk doeltreffender. 

14. Een studie van de OESO die binnenkort gepubliceerd za1 worden komt tot eenzelfde 
conclusie, zoals blijkt uit een samenvatting van bet rapport in de OESO-Observateur 
van december 1969. 

15. McLachlan en Swann, pag. 457. 

Socialisme en Democratie 7 (1970) augustus 347 



DR. S. E. STEIGENGA-KOUWE 

V oorstellen tot individuele 
belastingheffing in Zweden 
In Nederland heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal een nota in be
handeling over de fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw. Voorge
steld wordt het bestaande belastingsysteem te handhaven, waarbij bet huwe
lijk beschouwd wordt als een draagkracht-verhogend collectief. De verhoging 
van de draagkracht is grotendeels een gevolg van de huishoudelijke arbeid 
van de echtgenote, waarvan de economische waarde nimmer is berekend. 
Gaat zij buitenshuis werken, dan vervalt deze draagkracht verhogende factor 
geheel of gedeeltelijk; hiermee kan volgens de nota rekening worden gehou
den door de werkende gehuwde vrouw een aftrek van bet inkomen te geven, 
alvorens bet bij bet inkomen van haar man wordt gevoegd en op bet totaal 
'bet gehuwdentarief wordt toegepast, waarin bet kostenbesparende effect 
van de huishoudelijke arbeid van de vrouw ten voile is verwerkt.' 
De Nota wijst een belastingsyst~em waarbij ieder die inkomen uit arbeid 
heeft afzonderlijk wordt aangeslagen af, omdat: 
1. Ret in strijd met de neutraliteit van de fiscus zou zijn indien deze met be
trekking tot een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling voorop zou I open. 
2.Een dergelijk systeem nergens bestaat. 
Kan men zich wat bet eerste betreft afvragen of bet niet in strijd met de neu
traliteit van de fiscus is indien deze een maatschappelijke ontwikkeling af
remt, bet tweede is feitelijk onjuist: op 1 januari 1971 wordt in Zweden de 
individuele belastingheffing op bet inkomen uit arbeid ingevoerd. 
Tot dusverre gaat de fiscus in Zweden er evenals in Nederland van uit dat bet 
gezamenlijk inkomen van een echtpaar a1s een inkomen moet worden be
schouwd. Ret verschil in draagkracht met de ongehuwde, veroorzaakt door 
bet feit dat dit inkomen in bet levensonderhoud van meer dan een persoon 
moet voorzien, vindt uitdrukking in bet bestaan van een dubbele belasting
vrije voet voor bet gehuwdeninkomen en een aparte schaal voor gehuwden 
en ongehuwden. Een ongehuwde met kind(eren)wordt aangeslagen als ge
huwd. Werkende moeders met kinderen onder de 16 jaar hebben recht op 
een extra aftrek van hun inkomen uit arbeid. 
Over deze wijze van belastingheffing is in Zweden reeds jaren een discussie 
aan de gang. De tegenstanders stellen dat zij principieel een belemmering 
vormt in de strijd voor gelijkstelling van man en vrouw, en berust op een ou
derwetse zienswijze, waarbij bet huwelijk gezien wordt als een manier om de 
vrouw een verzorgde toekomst te verschaffen. Uit de praktijk van een aan de 
vraagzijde overtrokken arbeidsmarkt komt een andere categorie bezwaren. 
Door de hoge belastingtarieven welke bij dit soort belastingheffing op de ver-
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diensten van de vrouw drukken vormt het een belemmering voor het aan
werven van arbeidskrachten onder de vrouwen, die na een aantaljaren geheel 
door huishouding en gezin in beslag te zijn genomen, weer een dee! van hun 
tijd aan werk buitenshuis zouden kunnen besteden. 
In 1965 deelde de minister van financien mede dat een staatscommissie zou 
worden ingesteld om de mogelijkheden en moeilijkheden verbonden aan 
een overgang naar een systeem van individuele belastingheffing te onderzoe
ken. In 1965 werd voor werkende echtparen de mogelijkheid geopend op 
eigen verzoek niet gezamenlijk, doch ieder afzonderlijk volgens het ongehuw
dentarief aangeslagen te worden, wat voor 5% der Zweedse echtparen aan
trekkelijkis. 
Deze commissie nam de naam 'Familjeskatteberedningen' (commissie be
treffende de gezinsbelasting) aan en bracht in 1969 rapport van haar werk
zaamheden uit onder de titel 'lndividuell Beskattning'. 

Inkomstenbelasting in Zweden en Nederland 

Teneinde een duidelijk inzicht te krijgen in de betekenis van de verschillende 
alternatieven welke in het rapport 'Individuell Beskattning' zijn uitgewerkt, 
volgt hier een voorbeeld van de bestaande wijze van belastingheffing in Zwe
den, vnl. ontleend aan het rapport Vrouw en fiscus van het wetenschappelijk 
instituutvanhetNVV, biz. 105. 

Echtpaar met twee kinderen beneden 16 jaar. In guldens omgerekend ver
dient de man f 20 000, de vrouw f 8000: 

Bruto inkomen man 
Bruto inkomen vrouw 

Belastingvrije voet (ortsavdrag of 
grundavdrag) 
Belastingvrije kinderbijslag 
Mtrek werkende vrouw kr. 300 + 1/ 4 

brutoloon m. max. kr. 3 000 

Belastbaar inkomen 
Plaatselijke inkomstenbelasting 
(kommunalskatt) 17% 
Netto belastbaar inkomen voor 
nationale inkomstenbelasting 
Nationale inkomstenbelasting 

Totaal inkomstenbelasting 
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kr. 28 500 
kr. 11 400 

kr. 39 900 incl. kinderbijslag 

kr. 4 500 
kr. 1 800 

kr. 3 000 

kr. 30 600 

kr. 25 398 

f 1272 

kr. 5 202 

kr. 4 235 

kr. 9 437 
of f 6 670 
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Bij een vergelijkbare situatie in Nederland (2 kinderen onder 16 j.) tarief 1969: 
Bruto inkomen man f 20 000 
Bruto inkomen vrouw f 8 000 

Belastingvrije voet geh. m. 2 k. 
Max. aftrek werkende vrouw 

Belastbaar 

Totaal inkomstenbelasting 

f 28 000 incl. kinderbijslag f 1475,76 
f 5 960 (I 860 meer door kinderen) 
f 2000 

f20 040 

f 5 554 

In Nederland is bij deze inkomenshoogte de belastingdruk dus geringer dan 
in Zweden. DeZweedsekinderbijslagis voor aile kinderen gelijk. De progressie 
welke de (belaste) bijslag en de verhoging van de belastingvrije voet in Neder
land vertonen bestaan daar dus niet. 
De totale tegemoetkoming in de kindskosten lijkt in Nederland iets hoger. 
Daar tegenover staan o.a. staatssubsidie voor creches, kinderspeelzalen en 
gratis schoolmaaltijden in Zweden. Over het algemeen is men van oordeel 
dat tegemoetkomingen in de lasten van het gezin met opgroeiende kinderen 
niet via belastingvoordelen maarin de vorm van gratis voorzieningen en directe 
uitkeringen dienen te geschieden. 

Voorstellen en alternatieven voor 'lndividuell Beskattning' 

Het vorig jaar verschenen rapport van de Staatscommissie (Familjeskattbe
redningen) over Individuell Beskattning (Individuele Belastingheffing) om
vat de resultaten van vier jaar studie. Gedurende dit tijdsbestek werden dertig 
alternatieven uitgewerkt. Van deze dertig zijn er in het rapport drie opgeno
men. (Ziepag. 351). 
De drie alternatieven stemmen in de volgende opzichten overeen: 
l.Alle aanslagen geschieden volgens dezelfde regels, ongeacht geslacht en 
burgerlijke staat van de aangeslagene. 
2.de belastingvrije voet is voor iedereen die op enige wijze inkomen heeft, 
gelijk (De hoogte verschilt per alternatief). 
3.de (forfaitaire) verwervingsaftrek vervalt voor aile categorieen. 
4.een gehuwd persoon, in landbouw of bedrijf werkzaam met behulp van 
echtgenote (feitelijke gezamenlijke aanslag) kan aanspraak maken op af
trek van het aan de medewerkende echtgenoot werkelijk uitbetaalde loon of 
van het sjabloonbedrag van 1000 kronen. 
5.aftrek van de premie voor bejaardenpensioen als thans, zonder afzonder
lijke begrenzingsregel voor de echtgenote, aftrek van de ziekteverzekerings
premie volgens de huidige regels. 

Het eerste alternatief houdt een strikte doorvoering van de individuele be
lastingheffing in. Dit leidt voor verschillende categorieen tot grote afwijkingen 
van de huidige aanslagen. De commissie heeft daarom gezocht naar vormen 
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Altematief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Belastingvrije voet 2700 kr ld 2400 kr Id 4200 kr. 

Gemeentehjke inkomstenbelasting berekend voor Aftrek gemeentelijke in-
iedere aangeslagene afzonderlijk. komstenbelasting vervalt 
Het bedrag is gelijk aan de belastingvrije voet. geheel v. prive-personen. 

Belastbaar Staatsink. bel. Id. vlg. buidige scbaal Id. vlg. nieuwe scbaal 
ink omen vlg. nieuwe scbaal voor alleenstaanden 

X 1000 kr. % belasting % belasting % belasting 
-6 10 10 15 

6-8 10 15 15 
8-10 15 22 20 

10-12 22 27 20 
12-15 

27 27 20 
15-16 27 31 20 
16-20 31 31 25 
20-24 36 36 25 
24-25 36 36 30 
25-30 40 40 30 

30-40 44 44 35(± 42000) 
40-60 49 49 40 
60-100 54 54 45/49 

100-150 59 59 49 
150- 65 

Geen afwijkingen van de 
individuele aanslag 

65 49/53 

Afwijkingen: betr. gehuw- Afwijkingen: gehuwden 
den m. k. met: of ongehuwden m. kin
a. max. 44 400 kronen deren. 
p.j., De berekende belasting 
b. gebuwden z.k. met wordt verminderd met 

max. 34 400 kronen maximaal 
p.j. a. 1800 kronen voor ge-
Als de ecbtgenoot zonder buwden z.k. en ongeb. 
of met laagste inkomen wier jongste kind 16 of 
v66r 1916is geboren (met 17 j. is. 
afstaffeling 1916-1924) b. 2700 voor geb. m. k. 
krijgt de ecbtgenoot met c. 3600 voor ongeb. m. k. 
boogste ink omen een ex- onder 16 jaar. 
tra belastingvrije voet van 
max. 3600kr. 
Dit maximum geldt in
dien bet gezamenlijke in
komen niet boger is dan 
a. 30 000 kr. en b. 20 000 
kr. 

Om de gezinnen met kinderen als groep beschouwd Als compensatie voor ge
compensatie te geven voor de belastingverboging, is een zinnen met kinderen iseen 
bedrag gereserveerd voor het crediteren van gezinnen aantal aftrektregels uitge
met kinderen door gezinspolitieke maatregelen. werkt. Maxima zie boven. 

Totaal: 1100 millioen kr.; Totaal: 2200millioenkr.; Totaal begroot op 1000 
d.i. 6f1050kr.p.gez. 6f600 d.i. 6f 2100 kr.p.gez. 6f millioen kr.; 
kr. p. kind. 1200 kr. p. kind. 

De kinderbijslag blijft 900 kronen per kind 
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van individuele aanslag welker resultaten minder afwijken van de hestaande. 
Het tweede alternatief verscbilt van bet eerste vnl. door een tegemoetkoming 
voor oudere gezinnen, met een laag of middelhaar inkomen. Dit op grond 
van de geringere kansen voor oudere ecbtparen om heiden werk te vinden. 
Het derde alternatiefvormt de uitdrukking van het streven der staatscommis
sie om met behoud van het wezenlijke van de individuele helastingaanslag 
resultaten te hereiken welke voor de verscbillende categorieen helastingheta
lers nader aansluiten hij de hestaande. Er zijn meer afwijkingen van bet prin
cipe der individuele helastingheffing dan hij het eerste alternatief. 

Bij deze vorm van helastingbeffing worden de inkomsten van de gehuwde 
vrouw niet automatiscb overhelast. De door helastingverlaging en kinderhij
slag verkregen hijdrage in de kindskosten is hij alternatief 1 en 2 voor aile 
inkomensgroepen gelijk, en is hij 2 en 3 het hoogste voor de alleenstaande met 
kinderen. 
De belastingvoordelen zijn het grootst voor de alleenstaanden en gehuwden 
met ongeveer even hoge inkomens. 

Meningen over de alternatieven van 'Familjeskatteberedningen' 

In Zweden wordt een staatsrapport aan aile helanghehhende overheids- en 
andere instellingen toegezonden, met het verzoek hun mening over het rap
port te geven. 
In de discussie over het rapport hebben vele officiele en andere instanties hun 
mening naar voren gehracht. De meerderheid sprak zich in principe uit voor 
overgang naar individuele belastingheffing. Enkele meer agrariscb georien
teerde lands ( = provincie) besturen en de vrouwenvereniging van de 'partij 
van gematigden' geven de voorkeur aan een gezamenlijk aanslag, betzij omdat 
zij de individuele belastingheffing zien als een aantasting van de positie van 
het gezin als economische eenheid, hetzij omdat zij menen dat inwonende 
kinderen de enige belemmering vormen voor het verrichten van betaalde 
arheid door de gehuwde vrouw. 
De Kamer der Domeinen had liever gezien dat men eerst een onderzoek 
had gedaan naar de economische gevolgen van beide wijzen van belasting
heffing, terwijl organisaties van neringdoenden en landhouwers een vermin
dering van de progressie in de staatsinkomstenhelasting zouden prefereren 
hoven de individuele helastingheffing, die voor hun groep-waar de mede
werkende echtgenote overheerst-van weinig betekenis is. 

Alternatief 1. wordt door het rijksarheidshureau heschouwd als het voorstel 
dat uit het oogpunt van de arheidsmarkt politiek het meest doelmatig is. 
De Kamer der Domeinen, CFU en verschillende provinciale hesturen mer ken 
op dat alternatief 1 door zijn eenvoud, uit administratief oogpunt bezien, 
belangrijke voordelen biedt hoven het huidige systeem en de andere alterna
tieven. 
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Alternatief 2 geniet de voorkeur van het landsbestuur i Kronobergs Hin, het 
Fredrika Bremer-forbundet (te vergelijken met Vrouwenbelangen), de 
vrouwen met acadernische opleiding en de sociaal-democratische studenten
bond. De werknemersorganisaties zijn tegen. Zij achten het onjuist de tege
moetkorningen voor lagere inkomens te binden aan leeftijdsgrenzen. Het 
'Farniljepolitiska kommitten' wijst op de gunstige gevolgen welke invoering 
van alternatief 2 zou hebben voor de gezinnen met kinderen. Het compensa
tiebedrag van 2100 kronen p.gezin (31 00 kronen voor de alleenstaande ouder) 
hoven de kinderbijslag zou een belangrijke verbetering betekenen voor de 
groep gezinnen wier inkomen beneden de 20 000 kronen per jaar ligt. 

Alternatief 3. Een aantal instanties geeft alternatief 3 a1s overgangsregeling 
de voorkeur hoven alternatief 2. Dit ge1dt niet alleen voor de provincies Stock
holm en Malmohus Hin maar ook voor de werknemersorganisaties (LO) en 
de Zweedse vereniging van democratische huisvrouwen. 
De werknemersorganisaties zijn van oordeel dat de aftrek van de vastgestelde 
belastingsom (i.p.v. verhoging van de belastingvrije voet) ten gevolge heeft 
dat de meeste verlichting verleend wordt aan die groepen welke daaraan het 
meest behoefte hebben. 
Het vervallen van de aftrek van de betaalde gemeentelijke inkomstenbelasting, 
zoals door de staatscommissie onder alternatief 3 wordt voorgesteld had niet 
de algemene in stemming der geraadpleegde instanties. O.a. wordt aangevoerd 
dat de aftrek de betekenis van de onrechtvaardige verschillen in hoogte der 
plaatselijke belasting hielp verkleinen. 
Daartegenover stellen de voorstanders dat bij alternatief 3 de grundavdrag 
bijna verdubbeld wordt (vgl. alternatief 1 en 2), zowel voor de gemeentelijke als 
de staatsinkomstenbelasting, wat voor de lagere inkomens een vooruitgang 
zou betekenen bij de bestaande toestand. Ook op de administratieve vereen
voudiging wordt gewezen. 

Alle alternatieven van het rapport Individuell Beskattning gelden alleen voor 
het inkomen uit arbeid, hetzij in loondienst, hetzij in eigen bedrijf of vrij be
roep. Voor het inkomen uit vermogen blijft de oude toestand van de geza
menlijke aanslag voor gehuwden bestaan. De Staatscommissie motiveert dit 
met de opmerking dat individuele aanslagen voor het inkomen uit vermogen 
het risico met zich zouden brengen dat de echtelieden door overschrijving 
van dergelijke inkomsten zich extra verlichting van de belastingdruk ver
schaffen. De Kamer der Domeinen daarentegen vreest dat handbaving van 
de gezamenlijke aanslag en dus van een zwaardere belasting op bet inkomen 
uit vermogen juist zalleiden tot geknoei, onzekerheid en kapitaalvlucbt. 

Tweeledig doel 

Op grond van bet rapport 'Individuell Beskattning' en de discussies welke 
over de in dit rapport uitgewerkte alternatieven hebben plaats gebad is bij 
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bet parlement op 6 maart 1970 een serie wetsvoorstellen ingediend, welke ten 
doel hebben een individuele belastinghefling in te voeren voor bet uit arbeid 
verkregen inkomen. Deze acht voorstellen betreffen wijzigingen in de hefting 
van gemeentelijke en staatsinkomstenbelasting, de wijzen waarop verliezen 
in de inkomstenbelasting worden verrekend, de financiering van bet ouder
domspensioen, enkele andere verordeningen en bet intrekken van de wet 
(1965 : 153) welke in sommige gevallen de mogelijkheid biedt aan echtelieden 
om afzonderlijk te worden aangeslagen. 
Het doel van deze wetswijzigingen, welke 1 januari 1971 in werking zouden 
moeten treden, is volgens de regering tweeledig. Enerzijds hoopt men op deze 
wijze de levensstandaard te verhogen van de burgers met een laag inkomen, 
anderzijds een individuele belasting van bet inkomen dat door arbeid is ver
kregen tot stand te brengen. 
De twee tarieven van de staatsinkomstenbelasting-de ene voor ongehuwden 
zonder kinderen, de andere voor gehuwden en alleenstaanden met kinderen
worden vervangen door een tarief dat voor alle aangeslagenen geldt. Zowel 
voor de gemeentelijke als de staatsinkomstenbelasting geldt een belasting
vrije voet van 4500 kronen per aangeslagene. Als bet ink omen hoven de 30 000 
kronen stijgt wordt de grundavdrag verminderd met 20% van wat men hoven 
30 000 kronen verdient zodat deze bij een inkomen van 52 500 kronen geheel 
is verdwenen. Wanneer van twee ~chtgenoten de ene door bet ontbreken van 
eigen inkomen geen profijt heeft van de belastingvrije voet, krijgt de echtge
noot die wei ink omen heeft een reductie van ten hoogste 1800 kronen op de te 
betalen belasting. Zodra ook de andere echtgenoot inkomsten uit arbeid ver
krijgt wordt bet reductiebedrag verminderd met 40% van diens inkomsten. 
De reductie vervalt geheel wanneer de andere echtgenoot zoveel verdient dat 
hijfzij in bet volle genet van de belastingvrije voet komt. 

Het voorgestelde tarief 

Het is duidelijk dat bier in hoofdzaak bet derde alternatief als uitgangspunt 
is gekozen, zij bet met een iets afwijkend tarief. 

Voorstel 70,jaar 1970 tarief staatsinkomstenbelasting 
Indien bet belastbaar inkomen niet boger is dan 15 000 kr.: 10% 
Indien belastb. ink. 15 000- 20 000 kr.: 1 500 kr. + 16% v.d. rest 
Indien belastb. ink. 20 000- 30 000 kr.: 2 300 kr. + 22% v.d. rest 
Indien belastb. ink. 30 000- 52 500 kr.: 4 500 kr. + 28% v.d. rest 
Indien belastb. ink. 52 500- 70 000 kr.: 10 800 kr. + 38% v.d. rest 
Indien belastb. ink. 70 000-100 000 kr.: 17 450 kr. + 44% v.d. rest 
Indien belastb. ink. 100 000-150 000 kr.: 30 650 kr. + 49% v.d. rest 
Indien be1astb. ink. 150 000 e.m. : 551 150 kr. +54% v.d. rest 

Tot een belastbaar inkomen van 100 000 kronen is bet tarieflager dan in bet 
rapport van de staatscommissie werd voorgeste1d. Het geheel vervallen van 
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de Grundavdrag wanneer bet ink omen stijgt hoven 52 500 kronen maakt dat 
de progressie groter is dan men uit de tarieflijst zou afleiden. 
Voor bet be1astbaar inkomen uit arbeid (A-inkomen) worden echte1ieden 
afzonderlijk aanges1agen. Hebben de echtgenoten uits1uitend be1astbaar 
inkomen uit vermogen (B-inkomen) dan wordt de belasting berekend over 
het bedrag der gezamenlijke inkomsten vo1gens bovenstaand tarief. De aldus 
berekende aans1ag wordt onder de echtgenoten verdee1d in verhouding tot 
hun inkomen. 
Hebben heiden A- en B-inkomen, dan wordt het be1astbare B-inkomen van 
de echtgenoot met bet 1aagste inkomen uit arbeid gete1d bij het tota1e be1ast
bare inkomen van de andere echtgenoot. Op dit bedrag wordt bovenstaand 
tarief toegepast. De be1asting op bet ink omen uit vermogen wordt gevormd 
door bet verschil tussen de a1dus berekende aans1ag en de be1asting verschu1-
digd voor bet in de optelling opgenomen be1astbare A-inkomen. De be1asting 
op het inkomen uit vermogen wordt dan verdee1d tussen de echtelieden naar 
rato van bet door hen genoten be1astbare B-inkomen. Indien bet gezamenlijke 
bedrag aan B-inkomen niet boger is dan 2000 kronen zal bet beschouwd wor
den a1s A-inkomen. 
De AOW-premie za1 5% van de gronds1ag van de staatsinkomstenbe1asting 
bedragen met een maximum van 1500 kronen. 

De ziekteverzekeringspremie za1 niet worden gevorderd van een gehuwde 
zonder eigen inkomsten. 
Het recht op aftrek van bet aan p1aatse1ijke inkomstenbe1asting betaa1de be
drag bij het vaststellen van het be1astbare inkomen voor de staatsinkomsten
be1asting komt te vervallen. 
Verder wordt de verwervingsaftrek veranderd. V oorwaarde voor het ver
krijgen van een verwervingsaftrek b1ijft dat beide echtgenoten inkomen uit 
arbeid hebben en dat hun gezin een kind jonger dan 16 jaar telt. De aftrek 
bedraagt 25% van het netto-inkomen uit bedrijf of dienstbetrekking. Het 
maximum wordt 2000 kronen, bij inkomens uit 1andeigendom 1000 kronen. 
Ook alleenstaanden met een kind onder 16 jaar genieten verwervingsaftrek. 
P1eegkinderen waarvoor geen verzorgingskosten worden betaa1d worden ge
lijkgesteld met eigen kinderen. Het huidige recht van aftrek voor hen die 
onderhoudsplichtig zijn tegenover kinderen die bij anderen wonen wordt 
verhoogd tot 1500 kronen per kind per jaar. Het is de bedoe1ing dat vorenstaand 
recht za1 ge1den tot bet kind 18 jaar oud is, i.p.v. tot 16 jaar. 
De belastinghervormingen behelzen ook een voorstel tot belastingverlaging 
voor AOW'ers. O.a. blijft de gemeentelijke bejaardenhuurtoeslag belasting
vrij. Bovendien beoogt men AOW'ers geen belasting te Iaten betalen over 
neveninkomsten indien deze lager zijn dan 1500 kronen voor een alleen
staande en 2000 kronen voor een gehuwde AOW'er. 
De kinderbijslag, tenslotte, wordt verhoogd van 900 tot 1200 kronen. 
De wijze van belastingheffing wijkt op sommige pun ten af van a1ternatief 3 
van de staatscommissie, dat op zichzelf a1 bedoe1d was a1s een overgangsrege-
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ling. De afwijkingen zijn de volgende: de grundavdrag wordt niet op 4200 maar 
op 4500 kr. per persoon gesteld; de schaal voor de staatsinkomstenbelasting 
ligt tot 100 000 kronen lager en is eenvoudiger van samenstelling; de verwer
vingsaftrek voor werkende moeders met inwonende kinder en is niet afgeschaft, 
zoals in de 'Individuell Beskattning' past, maar het maximum is met 1000 
kronen per jaar verminderd. De belastingverlichting blijft in de orde van groot
te als door de commissie voorgesteld; de kinderbijslag wordt 300 kr. per 
jaar boger dan de bestaande. 

Voor de gehuwde werkende vrouw zijn de resultaten als volgt: 

Inkomen man Inkomen vrouw Belasting gehuw- Werkende vrouw1 

de z.kinderen m.kinderen 

12 000 4000 12 12 
20000 12 12 
30000 12 12 
60000 12 12 

12000 8 000 1 398 602 
20000 1 398 602 
30000 1 398 602 
60000 1 398 602 

12 000 12000 2 870 2 150 
20000 2 870 2150 
30000 2 870 2 150 
60000 2 870 2 150 

12000 20000 5 785 5 7852 

20000 5 785 5 065 
30000 5 785 5 065 
60000 5 785 5 065 

I. Som van gemeentelijke- en staatsinkomstenbelasting, vermeerderd met de premies voor 
AOW en ziekteverzekering. 
2. De verwervingsaftrek komt toe aan de echtgenoot met het laagste inkomen, in dit geval 
dus de man. 

Resultaat van de wetswijzigingen 

Het ontwerp leidt tot verlichting van de directe belastingen voor hen wier 
jaarlijkse inkomsten niet hoger zijn dan 40 000-45 000 kr. 
De belastinghervorming kost 4 600 000 000 kr. aan de schatkist. Zij wordt 
mogelijk gemaakt door een verhoging van de merwardeskatten (BTW) van 

356 Socialisme en Democratie 7 (1970) augustus 



I 0% tot 15 %, en een verhoging van de belasting op grote erfenissen en ver
mogens. 
De grens van 40 000-45 000 kr. voor de belastingverlaging-bij hogere in
komens stijgt de inkomstenbelasting t.o.v. het huidige pei1-geldt voor deal
leenstaande met kinderen en degene die in een huwelijk het hoogste inkomen 
heeft. De alleenstaande zonder kinderen blijft tot meer dan 80 000 kronen 
voorde1iger uitkomen dan bij de huidige regeling. 
Maar ook de gehuwde man die aileen de kost verdient,ziet zijn belasting dalen. 
De grootste daling, ca. 1300 kr. ziet men optreden bij een jaarinkomen van 
16 000-20 000 kr. Dit ge1dt eveneens voor de ongehuwde met kind(eten). 
Daar deze categorie bij het bestaande be1astingsysteem veruit bet meest is 
bevoordee1d, bedraagt de maximum be1astingda1ing s1echts ca. 750 kronen. 
In het jaar 1968 waren in Zweden de netto-inkomens als volgt verdeeld: 

tot 10 000 kr. per jaar 2 000 000 personen1 

10 000-30 000 kr. 2 500 000 personen 
meer dan 30 000 kr. 650 000 personen 

Meer dan 90% van de bevolking zal dus van de belastinghervorming profijt 
hebben, maar ook de 5% BTW-stijging moeten betalen. 
Hoe staat het echtpaar uit onze inleiding er nu voor? 

bruto inkomen man kr. 29 100 bruto inkomen vrouw kr. 11 400 
belastingvrije voet 4 500 belastingvrije voet 4 500 
bel. vrije kinderbijslag 2 400 verwervingsaftrek 2 000 
belastbaar inkomen 22 200 belastbaar inkomen 4 900 
17 % kommunalskatt 3 774 17 % kommunalskatt 833 
staatsinkomstenbel. 2 784 staatsinkomstenbel. 490 
totaal man kr. 6 558 totaal vrouw kr. I 323 
Totaal inkomstenbelasting 1971 echtpaar kr. 7 881 off 5531 i.p.v. kr. 9437. 

Het besteedbare inkomen stijgt van kr. 30 463 tot kr. 32 619 d.i. met 7 %. 
De BTW-stijging van 10 tot 15 % zal naar schatting een prijsstijging van 5,9 % 
teweeg brengen. Naar schatting zijn 65 % van de gezinsuitgaven onderworpen 
aan BTW. De overgang naar 'individuell' beskattning brengt dus een verho
ging van het reee1 besteedbare ink omen teweeg.-(Hoofdvariant I en II Grap
perhaus zouden het vergelijkbare Nederlandse echtpaar resp. f 247 en f 149 
be1asting besparen). 

Resumerend kunnen wij zeggen dat men er in Zweden in geslaagd is een voor
stel voor individuele belastingheffing in te dienen, dat ook voor de gezinnen 
met slechts een kostwinner aanvaardbaar is. Het systeem laat zodoende de 
gehuwde vrouw de vrijheid zelfte bepalen, ofzij betaalde arbeid wenst te ver
richten of niet, ongeacht het inkomen van haar echtgenoot. 

1. Hoofdzakelijk niet meer werkenden, part-time werkers en personen die door dienst
plicht of ziekte slechts een deel van het jaar betaalde arbeid hebben verricht. Wat de niet 
meer werkenden betreft, deze zullen in 1970 als alleenstaande 6300 kronen en als echtpaar 
10 OOOkronenontvangenaanAOW. 
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BOEKBESPREKING 

Po/itieke geschiedenis van Nederland. Oor/og en herstel. Jac.S.Hoek. Uitg. 
A.W.Sijthoff, Leiden. 

Er zijn over de jongste staatkundige gescbiedenis van bet na-oorlogse Neder
land nog maar weinig overzichtelijke en goed leesbare boeken verschenen. 
Hoe men in politicis ook over de terugblik in boekvorm van Hoek moge den
ken, bet is een alleszins leesbaar hoek. Het is geen overzichtelijk hoek. De 
auteur geeft geen chronologische weergave van de gebeurtenissen. Hij be
handelt de bewogen periode van de eerste na-oorlogse jaren tot 1950 aan de 
hand van de brandende vraagstukken van die tijd. Het is wei een inzichtelijk 
hoek. De schrijver, die in de jaren na de oorlog parlementair redacteur van 
Trouw was, spaart geen moeite om de politieke ontwikkeling van die peri ode 
te verklaren en te verbinden met al datgene wat zich kort voor en tijdens de 
oorlog afspeelde rondom de mensen, de groeperingen en de partijen, die na 
de oorlog beslissend waren voor de machtsverhoudingen en beslissingen kort 
na de oorlog. 
Hoek bakt geen zoete broodjes. Dat kan men van een oud-verzetsman, die 
de heilige huisjes van Den Haag toen en nu niet ontziet, ook niet verwachten. 
Zijn engagement was en is dat van de radicale anti-revolutionnair avant Ia 
lettre, die recht door zee wil met de parlementaire democratie en als goed 
journalist een niet aflatend wantrouwen heeft tegen de in de politiek gebrui
kelijke comprornissen. V ooral als daarbij door politieke voormannen construe
ties worden bedacht en etiketten worden gebruikt, die een eenheid en ver
bondenheid suggereren, die in feite niet bij de kiezers en burgers bestaan. 
Men kan niet zeggen, dat de huidige versplintering in de Nederlandse politiek 
Hoek milder b.eeft gemaakt in zijn terugblikkend oordeel over allerlei pogin
gen van destijds om met nieuwe combinaties na het herstel ook vernieuwing 
in structuur van partijen en samenleving te brengen. De rooms-rode coalitie 
als schizofreen kindje van de in de oorlog voorgebakken volksbeweging en 
vooral het onvolgroeide kleinkindje p.b.o. moeten het ontgelden. Dat daar
naast het Indonesische drama en ook de rnisere van de zuivering in hun wortels 
worden blootgelegd, ligt voor de hand. 
Hoek schrijft compact. Vee! politieke personen passeren de revue. Het is 
nauwelijks doenlijk een evenwichtige indruk te geven van bet oordeel van 
Hoek over de vele sterren en satellieten aan de naoorlogse politieke heme!. 
Niemand wordt gespaard. Zelfs de koningin niet vanwege haar rol in de gra
tiering van notoire oorlogs-gelegenheidsbeulen zoals Lages, al worden daar-
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voor verzachtende omstandigheden aangevoerd. Van de socialisten komt 
Burger er het beste af. Lieftink en vooral Drees wordt respect bewezen voor 
hun kundigheid en wat Drees betreft ook politiek tactisch inzicht. Socialisten 
hebben en hadden in de ogen van Hoek grote pretenties en voor die mensen 
moetje dub bel oppassen. 
Ergens in zijn boek constateert Hoek, dat het socialisme met zijn klassenstrijd 
gedurende de oorlog geen wezenlijke kracht bleek uit te stralen. Onrniddellijk 
laat hij daarop volgen, dat christelijke naastenliefde en humaniteit eveneens 
verstek lieten gaan. Het zijn in hun algemeenheid juiste constateringen. 
Voor Hoek is deze teleurstelling geen reden om kerk of politiek de rug toe te 
keren. Tussen de regels door blijkt zijn worsteling met de grote vraag hoe men 
de bij machtsvorrningin partijen en staat de mensen meer ruimte kan geven om 
meer medemens te zijn. Daarom is zijn terugblik op het recente verleden 
boeiende en in rnijn ogen verplichte lectuur voor iedereen, die de pretentie 
heeft om het beter te doen dan de nu verblekende sterren, van het na-oorlogse 
politieke firmament. Hoek zegt niet, hoe dat moet. Hij is wei van plan door 
te gaan met dit werk en in een vervolg de periode na 1950 onder de loep te 
nemen. Ook als in dit vervolg geen recept voor een betere politiek met minder 
geritsel aan de top zal worden gegeven zal het stellig weer de moeite van het 
lezen waardzijn. 

A.P.Oele 
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ERRATUM 

Op verzoek van dr. W. A. A.M. de Roos dient na de eerste alinea in zijn arti
kel over het SER-advies inzake de ondernerningsstructuur (S & D juni 1970) 
op pagina 292 de volgende alinea te worden ingevoegd. In verband met de 
plaatsruimte was deze alinea weggevallen. De redactie betreurt dit. 

'De voorgescbiedenis van dit laatste SER-rapport (en dit SER-rapport is 
weer slecbts een advies, dus nog geen beslissing, geen wetswijziging) beeft 
zijn begin in 1948, toen de minister van justitie advies beeft gevraagd aan de 
Sticbting van de Arbeid over de wenselijkheid van een berziening van bet 
vennootscbapsrecht, met de strekking om aan de factor arbeid medezeggen
scbap in de ondernerning te geven. Dat advies is nooit gekomen: in 1956 
heeft de Stichting van de Arbeid te kennen gegeven niet in staat te zijn een 
gemeenscbappelijk advies over deze materie uit te brengen. Daarna is er een 
stroom van rapporten verscbenen van de kant van politieke partijen, vak
beweging en ondernemersorganisaties, een stroom die aanvangt met bet 
rapport 'De herziening van de onderneming' van de Wiardi Beckmansticb
ting in 1959. In 1960 werd door de Minister van Justitie een staatscommissie 
ingesteld voor de herziening van het ondernemingsrecht. Deze staatscom
rnissie (de zgn. commissie-Verdam) bracht zijn rapport uit eind 1964. Dit gaf 
dan weer aanleiding voor de Minister om in februari 1965 bet oordeel te 
vragen van de SER over de voorstellen van de commissie-Verdam. De SER 
is er dus ruim vier jaar mee bezig geweest, in welke periode jaarlijks een 
deelrapport werd afgeleverd. De Minister zal nu moeilijk weer een college 
kunnen vinden dat hem bet plezier wil doen het onderwerp nogmaals voor 
een aantal jaren in studie te nemen. Over de beginselen van de herziening be
staat intussen een vrij grote mate van eensgezindheid. Slecbts de juridische 
uitwerking door departementsambtenaren, lastig, met name gezien de vele 
ingewikkelde concern-vervlecbtingen, kan de Minister reden geven tot nog 
enig uitstel.' 
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Het herverdeelde inkomen 

macht en onmacht van de fiscus 

door dr. N. H. Douben 

Aan de hand van de inkomens- en vermogensstatistieken van bet CBS heeft de auteur 
onderzocbt of de personele inkomensverdeling sinds 1920 is gewijzigd en welke 
oorzaken er daarvoor zijn aan te wijzen. Daarbij wordt de kwantificering van de 
onderscbeiden oorzaken aangewezen. Interessante conclusies komen te voorschijn uit 
de doorlicbting van de na-oorlogse periode. 

Na 1945 is een recbtvaardiger inkomensverdeling een van de doeleinden van de 
economiscbe politiek geweest. De auteur ontwijkt bet brandende probleem van de 
afwenteling van de inkomstenbelasting niet, evenmin als de - legale - uitholling van 
de fiscale berverdelingsmaatregelen door belastingbetaler en belastingconsulent. Even
eens worden de invloeden van belastingvrije vermogenswinsten op de inkomensver
deling besproken. Hiervan geeft dr. Douben een interessante kwantificering. 

174 pagina's, ing. f 16,50. 

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van het aan ommezijde afgedrukte bestel
formulier. 

KLUWER- DEVENTER. 
Postbus 23- tel. 05700-74411 

Ook verkrijgbaar vio de boekhandel. 
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Bent u een vrlj-zwevende top l 

Hebt u een pseudoprestatiesyndroom l 

Past u de opwaartse uitdraai toe? 

U bent niet de enige die niet weet of u dit bent, hebt of toepast, want 

geen enkel boek gaf tot nog toe het antwoord op deze kwellende 

vragen. 

Het Peterprincipe 
waarom altijd alles verkeerd gaat 
door 

Laurence j. Peter en Raymond Hull 

geeft opheldering, ook omtrent het ,hypercaninofobiecomplex" en 

honderdtallen andere kronkels die er de oorzaak van zljn dater zoveel 

in de soep draait, of dat de soep al bedorven Is voor de blikopener het 

begeeft, omdat die gemaakt Is door een ,percusslef gesublimeerde" 

fabrikant. 

Het Peterprincipe Paperback f 12,50 

De redding van ondergeschikten, de schrik van de bazen, de lach

splegel die producenten en consumenten tot tranen beweegt. 

Voor uw beste/1/ng kunt u gebrulk maken van het aan ommezijde afgedrukte 
bestelformulier. 

kluwer - deventer 
Postbus 23- tel. 05700-74411 



H. UMRATH 

Stiefkind: woningbouw 

De brief van het Centraal Plan bureau betreffende de 'Gevolgen van een op
voering van het woningbouwprogramma' heeft heel wat pennen in beweging 
en een nogal defaitistische stemming ten aanzien van een daadkrachtige be
strijding van de woningnood tot stand gebracht. Tegen deze achtergrond is het 
misschien zaak om dit complex eens vanuit een andere hoek te benaderen. 
Om te beginnen vragen wij ons af, of de vraagstelling van de heer Schmelzer 
niet erg ongewoon was en daardoor de discussie op een verkeerd spoor terecht 
is gekomen. Het uitgangspunt was immers het feit dat iedereen, inclusief de 
regering, ervan overtuigd was dat 'het, op iets langere termijn gezien, gaat ... 
om meer dan 125000 woningen per jaar'. Het werd dus noodzakelijk geacht 
om na te gaan 'welke de gevolgen voor de totale economie zijn van een op
voering van het woningbouwprogramma met 3000 of 5000 per jaar tot 135 000 
of 140000'. 
Was het tegen de achtergrond van de algemeen erkende noodzaak van een uit
breiding van het programma niet logischer geweest om te Iaten uitzoeken hoe
vee! woningen in het kader van het middenlange programma meer gebouwd 
zouden kunnen worden, indien deze sector evenredig met de algemene expan
sie van onze economie mee gaat groeien? Op grond van de uitkomsten had men 
dan kunnen nagaan of dit voldoende is gezien de dringende noodzaak tot ver
betering van dit onderdeel van ons leefmilieu. Het wil ons namelijk voorkomen 
dat bij een dergelijke evenredige groei verhoudingsgewijs de gevolgen voor de 
totale economie over een reeks vanjaren vrijwel nihil zijn; immers onder der
gelijke stabiele omstandigheden zou de woningbouw niet meer dan een even
redig aandeel van de beschikbare mankracht, de financieringsmiddelen d.w.z. 
de besparingen en deter beschikking komende deviezen opeisen. Mogelijker
wijs zou nu en dan een geringe vertraging kunnen optreden omdat de produk
tiviteit in deze sector soms minder stijgt dan in de economie als geheel zoals in 
de laatste jaren het geval was. Maar hier staat tegenover dat enkele jaren te
voren die produktiviteit in de bouw meer dan normaal was toegenomen. Wij 
menen daarom ook te kunnen veronderstellen dat in het kader van de normale 
groei van 4 a 5 pet. per jaar de opvoering van de woningbouw met tenminste 
3000 eenheden en in bepaalde gevallen zelfs met 5000, zijnde 4 pet. van 125 000, 
zonder averechtse gevolgen voor de economie in haar geheel zou kunnen 
worden gerealiseerd, en wei zonder dat er een inflatiespuit moet worden 
toegepast. 
Hoe komt het nu dat het CPB tot andere conclusies komt? Ons inziens gaat 
men ervan uit dat alle beschikbare middelen-financieel en qua bouwcapaci
teit-reeds zijn verdeeld en wei op basis van een constant bouwprogramma, 
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althans constant in zoverre de woningbouw in het geding is. Terwijl namelijk 
deze sector na de grote sprong vooruit onder Minister Bogaers sedert 1967 in 
grote lijnen constant is gebleven, is het programma voor handel en verkeer en 
voor gebouwen voor de gezondheidszorg sterk uitgebreid. Aangezien het 
to tale bouwprogramma in constante prijzen slechts weinig is gegroeid, hebben 
deze sectoren dus gepro:fiteerd van de stabilisatie in de woningbouw en de 
bouw voor de nijverheid. 
Uiteraard is de verdeling van de :financieringsmiddelen en de bouwcapaciteit 
geen wet van Meden en Perzen, maar het gaat ons inziens te ver om een moge
lijke negatieve ontwikkeling van de betalingsbalans vergezeld gaande met 
prijsstijgingen op de rekening van de volkshuisvesting te zetten, die verhou
dingsgewijs stabiel zou blijven, en over andere sectoren-ook buiten de bouw
nijverheid-het zwijgen toe te doen. Immers wij hebben nog nooit gehoord dat 
een parlementslid gevraagd heeft wat het voor de economie en de betalings
balans zou betekenen, indien wij doorgaan met de steeds meer dan evenredig 
stijgende import van personenauto's. 
Een ander punt dat ons inziens tot misverstanden aanleiding geeft is de bere
kening van de budgettaire gevolgen van de beoogde opvoering. Formeel is het 
natuurlijk volkomen juist dat verhoogde produktie in de woningwetsector 
volgens de tegenwoordige techniek van de :financiering de rijksbegroting met 
enkele honderden miljoenen meer belast dan opvoering van de particuliere 
bouw. Dit in tegenstelling tot de macro-economische gevolgen, dus voor de 
economie als geheel, waar de meer geconcentreerde woningwetbouw op min
der :financieringsmiddelen beslag legt. 
De budgettaire gevolgen zijn dan ook zuiver technisch om niet te zeggen: toe
vallig. Immers wat gebeurt, is dat het Rijk via rijksleningen besparingen, bij
eengebracht door spaarbanken, verzekeringsmaatschappijen enz., opneemt en 
naar de woningbouw dirigeert. Gaan wij meer particuliere woningen bouwen 
dan vloeit hetzelfde geld rechtstreeks of via hypotheekbanken eveneens in de 
woningbouw. Indien naar het voorbeeld van de Nationale Investeringsbank 
of de Nederlandse Ontwikkelingsbank, twee semi-overheidsinstellingen, een 
Nationale Woningbouw-Bank zou bestaan, die met overheidsgarantie lenin
gen op de markt zou kunnen opnemen, dan was er in feite niets veranderd be
halve dat de 'enorme' belasting van de rijksbegroting onder het hoofdstuk 
'Volkshuisvesting' met enkele miljarden zou zijn verminderd. Een sprekend 
voorbeeld voor deze eenvoudige oplossing van een-het zij herhaald-zuiver 
technisch vraagstuk is Noorwegen, waar plm. 80 pet. van de sociale en particu
liere woningbouw door de Rijks-Husbank leningen ter hoogte van 70 a 90 pet. 
van de stichtingskosten ontvangt zonder dat door deze techniek van financie
ring door een overheids-instelling het budget steeds meer wordt belast. 
Tenslotte een korte opmerking betreffende de voor verhoging van het woning
bouwprogramma benodigde bouwcapaciteit. Wie geen vreemde is in het Jeru
salem van de bouw, heeft meer dan eens gehoord dat met de tegenwoordige 
capaciteit meer gebouwd zou kunnen worden mits de continu!teit op langere 
termijn is gegarandeerd en over het algemeen rationelere organisatiemethoden 
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(kunnen) worden toegepast. Volgens de nieuwe voorzitter van de AVOB, de 
heer S.J. van Eijkelenburg, zou een programma van 135000 per jaar geen 
moeilijkheden tot gevolg hebben (zie COBOUW d.d. 19 junijl.). Ookin de ge
industrialiseerde sector zijn er waarschijnlijk nog reserves aanwezig. Boven
dien lijkt het langzamerhand de tijd om weer eens in de geest van een nieuw 
expansief en pluriform bouwprogramma te denken. Door een combinatie van 
technische vooruitgang en organisatorische planning dienen aile nog in deze 
sector sluimerende reserves te worden gemobiliseerd teneinde zo rationeel 
mogelijk de woningproduktie te kunnen opvoeren. Maar dan eindelijk niet 
met een 'einddoel' van bijv. 135 000 of 140000. lmmers niets was fun ester voor 
de bestrijding van de woning eilende dan de streefcijfers van eerst 50000, dan 
80000 en nu 125000. Dit heeft na een tijd van stabilisatie telkens weer gefor
ceerde expansie nodig gemaakt omdat men steeds vergeten is dat in deze sector 
vraag en behoefte-nationaal bezien-hand over hand toenemen, temeer om
dat het gewoon niet meer verantwoord is om talloze gezinnen in krotten en 
verouderde woningen hun Ieven te Iaten slijten. Ook de befaamde doorstro
ming kan aileen dan zoden aan de dijk zetten, wanneer nieuwe woningen op 
grote schaal voor verhuizing beschikbaar komen. 
Uiteraard is woningmarktonderzoek lokaal en regionaal buitengewoon be
rangrijk. Maar op nationale schaal moeten wij voor geruime tijd de conse
quentie trekken uit onze unieke bevolkingsgroei gepaard gaande met de nieu
we vraag van aileenstaanden en anderen die tot nu toe nog niet aan de markt 
waren. Hetgeen betekent dat voorlopig de woningbouw ten minste met de eco
nomie als geheel mee moet groeien. 
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M. VANDER GOES VAN NATERS 

Op de kam: Congo/Nijl 

1. Wat is: de kam? 

Afrika is laag, vochtig en drukkend beet. Maar dat is even onwaar, als het 
'gematigde' klimaat van midden-Europa: er zijn enorme verschillen. Centraal 
Afrika: de 'White' Highlands van Kenya (waar de blanken zo lekker zaten), 
Oost-Congo, West-Uganda, Burundi en Rwanda zijn anders: 1500 en meer 
meters hoog! Geomorfologisch is Rwanda wei bet meest aangrijpend: de Rift
vallei, de vulkanen en dat verrukkelijkste van alle meren: bet Kivu-meer. De 
Rift-vallei: een enorme spleet in de aarde van bet Taurusgebergte in Turkije, 
via Israel (J ordaan, Do de Zee, Rode Zee ), Ethiopie, Kenya ... en daar verdeelt 
hij zichindrie 'straten': Dewestelijkeis dan de 'onze'. Hij volgt daar de grote 
meren: Kivu-meer en Tanganyika-meer, om door te glijden in bet laagste van 
alle meren: Het Malawi-meer en zich daar, via Mozambique, in de zeebodem 
nog een heel eind door te zetten. Natuurlijk 'volgt' hij niet die meren: de aard
korst moet langs een breuklijn naar ben eden zijn getuimeld ... en tegelijk moe
ten de oevers van de vallei omhoog zijn gedrukt: alle hooggebergten van Cen
traal Afrika zien uit op een van de Rift-straten: ook bet Ruwenzori-gebergte, 
de Virunga-vulkanen en de hoge waterkering Congo/Nijl, die in dit verhaal een 
rol spelen. 

MIDDEN-AFRIKA 

Rwanda is dus, evenals bet zuidelijk gelegen Burundi, een hooggebergte; onze 
standplaats Butare in Rwanda ligt op 1750 m hoogte en bet Kivu-meer, aan de 
andere kant van de kam, ligt altijd nog op 1500 m. Deze infrastructuur heeft 
consequenties gehad voor de gehele ethnologische en maatschappelijke ont
wikkeling. Tijdens ons verblijf heb ik dikwijls aan Madagascar moeten den
ken, met zijn enorme hoogvlakte in bet centrum, met zijn on-Afrikaans kli
maat. Dit trok vreemde overheersers aan-de merina's-die pas in bet post-
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koloniale stadium van hun macht zijn beroofd. In Rwanda en Burundi werd 
de Bantu-bevolking drie eeuwen geleden onderworpen althans 'weggedrukt' 
door ... ja, nu wordt bet moeilijk: door Niloten, Hamito-Niloten? Niemand 
weet bet, maar bet zijn in ieder geval geen negers, zomin als de Ethiopiers, de 
Masai: in Kenya, enz. In Rwanda heten zij de Tutsi; nooit meer dan 12% van 
de bevolking, nu 7%. Nog eens: niemand kent precies hun herkomst. Ik was 
getroffen, toen een van de vrienden, die ik onder de Tutsi heb, levendig ge
interesseerd bleek in ons voornemen, bet volgend jaar ook Ethiopie te bezoe
ken: 'dat zijn mensen zoals wij'. 
De socia1e revolutie in Rwanda brak uit in 1959 ... nog niet helemaal bet post
koloniale tijdvak, maar wei de overgang daartoe. Rwanda heeft, met aangren
zende land en, eens tot Duits Oost-Afrika behoord. Na de eerste wereldoorlog 
werd bet mandaat-gebied van de Volkenbond, na de tweede voogdijschapsge
bied van de Verenigde Naties. In beide gevallen hadden de Belgen bet 'beheer'; 
onbelast (wat deze Ian den betreft) met de lamentabele koloniale traditie van de 
Congo. Wel hadden de Belgen natuurlijk vooral contact met de deftige en 
charmante Tutsi. Toen dan ook, in 1959, de vooruitstrevende Hutu onder aan
voering van de huidige president Kayibanda in opstand kwamen, vroegen de 
Tutsi natuurlijk steun bij de Belgen. Goeverneur-d.w.z. uiteindelijk verant
woordelijk aan de V.N.-was toen de Belgische liberaal Harroy. Harroy heeft 
me onlangs verteld, wat er in hem omging, in die rumoerige novembernacht 
van 1959. Al ijsberende kwam hij tot de conclusie, dat een blijvende heerschap
pij van 12% over 88% niet in de lijn van de evolutie kon liggen en dat de buiten
wereld die niet in de hand mocht werken. De revolutie zette zich dus door, de 
Mwami (feodale koning) werd afgezet en Rwanda werd een democratische 
republiek zonder enige ras-bevoorrechting. 
Meermalen hebben de Tutsi getracht, de verloren macht terug te winnen: op
standen, invallen van Tutsi-refugies uit de buurlanden (soms voorzien van 
Chinese wapens). Stevige, soms gruwelijke reacties van Hutu-zijde. Dat alles 
tot ongeveer 1965 toe, en toen was bet uit. 

2. Huto en Tutsi no 
Hier lopen Rwanda en Burundi erg uiteen: in Burundi geen sociale revolutie, 
maar, nog steeds, uitbuiting door de Tutsi-minderheid. De enkele Hutu
ministers, die er waren, zijn bet vorig jaar uit bet kabinet getrapt. Een voor
aanstaande Hutu is geexecuteerd: dit heeft de betrekkingen tussen de twee 
buurlanden vee1 slechter gemaakt. In Burundi is er een enorme corruptie, van 
hoog tot laag. Je merkt bet al bij de douane! Bujumbura, de hoofdstad, de 
enige echte 'stad' van dit deel van Afrika, wordt doods en verlaten: de autori
teiten 'kopen' voor vele miljoenen ... zonder ooit te betalen en op den duur is 
dat niet meer op te brengen. Kort en goed: een rot-sfeer ... ondanks de ma
gistrate ligging aan bet Tanganyika-meer. Burundi wacht dus nog op zijn 
sociale revolutie en ook mijn Tutsi-studenten in Butare waren bet daarmee 
eens. 
Onze ervaringen-6nze: twee Vander Goes-en-dekken een tijdvak van drie 
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maanden: bet trimester, begin 1970, dat ik als professeur visiteur college heb 
gegeven aan de Nationale Universiteit van Rwanda te Butare. Dus een voort
durend contact met meer dan vijftig aanstaande intellectuelen ... waarvan een 
duidelijke meerderheid Tutsi: bet vroegere heersers-ras. 
Voor deze jonge mensen-over het eigenlijke onderwijs zo dadelijk-liggen 
deze ras-tegenstellingen niet meer in de werkelijkheid. Er wordt trouwens op 
dit gebied te veel en te makkelijk gegeneraliseerd. Nog voor de revolutie was 
er een democratische partij opgericht: de Parmehutu ... waarvan een aantal 
vooruitstrevende Tutsi lid, soms leidinggevend lid, waren. De abbe Alexis 
Kagame, professor en ethnoloog, behoort er toe. Hij is enorm lang, als veel 
Tutsi, en toen hij, bij de onafhankelijkheidsfeesten dit jaar, een groep kleine 
Hutu-mannen aanvoerde, werd er wel even door bet publiek gegrinnikt ... 
maar men nam bet gaarne. Mijn Tutsi-vriend Tharcisse Ryeyahana heeft me 
al zes jaar geleden, bij mijn eerste bezoek aan Rwanda, gezegd: 'mijn mensen 
hebben een tekort aan historisch benul, aan rechtvaardigheidsgevoel, gehad; 
wat vroeger te verontschuldigen was is nu regelrecht onrecht geworden'. De 
bisschop van Butare, Mgr Gahamanyi, een van de sympathiekste Tutsi, die ik 
heb ontmoet, was al v66r de revolutie aan de zijde van de revolutionairen en 
van Kayibanda, met wie hij nog zeer bevriend is. 
Ik heb aan mijn studenten gezegd, dat ik een woordvoerder namens hen wen
ste, om me te vertellen of mijn colleges te volgen waren, enz. De studenten 
-meerderheid Tutsi-wezen een Hutu-jongen aan, met wie ik veel contact 
heb gehad. 
Slechts een keer werden ze even onrustig; ik had in bet begin uitgelegd, dat de 
staat een dub bel aspect had: mensengroep en rechtsregel, 'peuple et norme'. 
Ze verstonden dit als: 'peuple enorme' (volk van heel lange afmetingen) en 
vroegen zich af, of ik de staat in bet bijzonder bij de lange Tutsi localiseer-
de .•• 
Een van de laatste weken van mijn verblijf heb ik onder de stud en ten een en
quete gehouden over de vraag, ofvoor hen de verhouding HutufTutsi nog een 
primaire rol speelde. De enquete was helemaal vrijwillig: ik kreeg een dertigtal 
antwoorden. Daaronder was er een, voor wie dit inderdaad nog bet geval was; 
alle andere 29 von den bet probleem: 'passe'; de bevolkingsexplosie, de werk
gelegenheid, de opbouw van de nieuwe staat, waren veel wezenlijker voor hen 
dan die rassenkwestie. 
Er heeft hier, in Rwanda, een evolutie-sprong plaatsgevonden: plotseling is 
integratie belangrijker geworden dan differentiatie. 

3. De universiteit 

Ik heb nooit als hoogleraar gedoceerd-en bet was groot lef, dat ik menu als 
'oudere vrijwilliger', wei te verstaan-heb aangeboden om 'le Droit constitu
tionnel rwandais et compare' te onderwijzen. (Rwandees en vergelijkend 
staatsrecht). Het stood voor mij vast, dat ik dat anders zou gaan doen dan de 
meeste Franse en Belgische hoogleraren: uitgaan van de Afrikaanse gegevens, 
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de Afrikaanse geschiedenis en de Afrikaanse (historische) instituties. Sinds ik 
uit de Kamer ben (1966) heb ik hiervan veel studie gemaakt. 
Er is nog geen eigen juridische faculteit in Rwanda, maar een veel omvattende 
'Faculte des Sciences economiques et sociales' ... wat eigenlijk een voordeel is. 
Ik kreeg eerste-jaars en tweede-jaars: de eerste-jaars hadden dus aileen middel
bare opleiding gehad; de meesten zonder Latijn. Maar bet avontuur werd nog 
veel gecompliceerder: deze jongens (plus vier meisjes) hadden heus wel kran-
ten gelezen ... al is er helemaal geen R wandese krant; ze wisten alles van China 
en Vietnam ... maar ze hadden nog nooit een paard gezien, noch de zee, noch 
een schip van groter afmeting dan een roeiboot, noch treinen, noch de tele
foon. (Aileen in de hoofdstad Kigali is er een lokale telefoon-dienst). 
Ik moest ook wat intemationaal recht doceren en veel conventies hebben ook 
in Afrika nu eenmaal betrekking op de hoge zee, op het spoorwegverkeer, op 
de intemationale communicaties. Er werd dus veel van het voorstellingsver
mogen gevraagd ... 
De resultaten waren verrassend goed. Van de 54 studenten, die mijn colleges 
volgden, waren er 14 zeer goed, 14 slecht (meest eerste-jaars) en een grote 
middenmoot die 'ruim voldoende' was. 
De studenten debatteerden niet, hoewel ik ze daartoe had uitgenodigd. Dat in 
Nederland stu den ten zelfhun hoogleraren wilden benoemen of ontstaan, von
den ze nogal gek: ik moest de zin er van verdedigen. Maar verder waren hun 
opvattingen die van 'overal' anno 1970. 
In Rwanda spreekt iedereen Rwandees: ook dit vergemakkelijkt de rassen
integratie. Het Rwandees is een Bantu-taal: dus die van de vroegere onder
drukten, die de onderdrukkers zich eigen hebben gemaakt. (Ook hier gaat de 
analogie met Madagascar en het Malgassisch geheel op ). Slechts drie of vier 
van de vijftig-een paar noorderlingen-ken den Swahili; het is helemaal niet 
waar-wat sommige fanatici beweren-dat die taal in heel Centraal Afrika 
wordt gesproken. 
Het Franse onderwijs is, vooral sinds de onafhankelijkheid, voortreffelijk; er 
was geen enkel contact-probleem tussen ons. 
Het onderwijs van de hele universiteit-en ik deed daar bijzonder graag aan 
mee-was in zijn uitgangspunt zuiver wetenschappelijk, maar sterk gericht op 
de praktijkvan de afgestudeerden. In mijn geval (en dat lag eigenlijk ten grond
slag aan de gehele opzet) waren er de V.N.-resoluties van 1962 en volgende 
jaren, waarin juist de volken van Afrika, Azie en Zuid-Amerika hadden ge
vraagd, hen te helpen om niet langer weerloos te zijn, daar, waar het in de 
wereld over institutionele of intemationaal-rechterlijke vragen gaat. 
De Nationale Universiteit wordt-krachtens verdrag met de Republiek
geleid door Canadese Dominicanen. Een van de argumenten van de Republiek 
voor deze~keuze was·natuurlijk, dat de Canadezen geen enkel koloniaal ver-
leden hebben. " 
Aan de Universiteit was die lei ding in de praktijk hoogst verrassend. De Rec
tor-een 'tres reverend pere' -lijkt eerder een oud-sportman dan een geeste
lijke: ik_heb.hem:nooit in een 'habijt' gezien en maar zelden met eenjasje aan. 
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Geestelijke vrijheid: absoluut. Socialisme: prachtig. Geboortebeperking: echt 
nodig in dit land en dan met aile middelen. (Zie hieronder.) 
Het is net, of op mijn leeftijd 'persoonlijke betrekkingen' weer belangrijker 
worden. We hebben ons tijdens ons verblijf in Butare en aan de Universiteit 
heel gelukkig gevoeld. Zeker: Butare is een rot-stadje van 6000 inwoners, met 
hoogst gebrekkige verbindingen. Twee koppen en schotels konden we er niet 
krijgen; maar het ligt prachtig tussen de bergen en vol bloemen. Er waren vier 
goede bibliotheken en heel wat meer geestelijke belangstelling dan in ... Was
senaar. 

4. Bevolkingsexplosie 

Rwanda, tweederde van Nederland, heeft 31/ 2 miljoen inwoners en aan het 
eind van de eeuw zouden het er 10 miljoen zijn. Dit heel arme land wordt lang
zaam maar zeker door een ernstige hongersnood bedreigd. Doordat het on
gunstiger gelegen is dan welk ander Afrikaans land ook (behalve Niger en 
Mali), zal het in produkten nooit kunnen concurreren ... op enkele speciali
teiten na. Maar zijn grootste specialiteit zou moeten zijn: zijn weergaloos 
natuurschoon langs het Kivu-meer, in de streek van de Virunga-vulkanen, in 
het enorme 'Pare national de Ia Kagera' aan de Oostgrens. De EEG heeft 
8000 ha van het prachtige bos van hagenia's aan de voet van de vulkanen doen 
omkappen, om er een twijfelachtig produkt: pyrethrum, te gaan verbouwen. 
Dit gebied was het Iaatste toevluchtsoord van de berggorrilla's, de vermoede
lijke getuigen van het ontstaan van de mens in deze zelfde streek van Afrika 
(Teilhard de Chardin). Heeft de bijl hier een oplossing gebracht? Ieder jaar 
komen er 100000 R wandezen bij; het in cultuur brengen van deze streek hoven 
Kinigi vergt eenjaar of drie: dus 300000 Rwandezen er bij. Nog geen twintig
ste deel hiervan kan ooit emplooi krijgen bij de pyrethrumproduktie, of die 
van de boontjes, die daar ook ( extensief) worden gekweekt. Intussen is een van 
de twee Nationale Parken van dit Afrikaans Zwitserland, dat grote aantallen 
toeristen zou kunnen trekken, (als in Kenya, als in Uganda, als in het Albert
park van Oost-Congo) dus gehalveerd. De toekomst van Rwanda kim aileen 
maar liggen in het wereldtoerisme. De EEG beseft het nu ook-te laat. 
Intussen mag het niet zo doorgaan met die bevolkingsexplosie. In Butare is in 
het Nationaal Pedagogisch Instituut een Ronde Tafel-conferentie gehouden 
over dit probleem. Zeshonderd aanwezigen: de helft studenten. Op een Zwit
serse pater na, vond iedereen geboorte-controle met aile praktische middelen 
een morele eis. Canadese geestelijken; Belgische geestelijken; helaas is de 
R wandese clerge (no g) terughoudend. De volgende dag heeft de sociologie
professor in zijn uur een college Iaten geven door een van zijn doktoren
collega's ... waarbij o.a. de werking van 'de spiraal' werd uitgelegd. Deze pro
fessor (Vlaamse Belg) is tevens secretaris-generaal van de Universiteit; van de 
'Universiteit der Dominicanen'! Sommige Rwandese doktoren gaan even 
ver; nu maar hopen, dat het nog op tijd komt. 
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5. Ontwikkelingshulp ••• aan de andere kant van de lijn 

Op al mijn zestien Afrika-reizen heb ik getracht, wat meer aan de weet te ko
men over de 'ontwikkelings-strategie', niet van Plein 23, maar daar, waar de 
hulp terecht moet komen. Ik heb die Nederlandse betogen altijd een beetje 
paternalistisch gevonden: 'we zullen bet zo en zo doen'. 
In de EEG-associatie (' J aounde') is bet al beter: daar is de 'we' niet meer bet ene 
blanke, voortreffelijke land, maar de zes Europese staten plus de achttien ge
associeerde Afrikaanse landen op gelijke voet tezamen. Daar wordt dus in 
paritaire organen, in permanente samenwerking een algemene beleidsrichting 
vastgesteld en verder uitgewerkt. Het geassocieerde land Rwanda doet daar 
actief aan mee, en de hoogste EEG-vertegenwoordiger in bet land, een Neder
lander, heeft mij omstandig kunnen inlichten. 
Wat Nederlandbetreft: om duistere redenen is dit bijzonder arme land geen 
'concentratie-land' voor ons: d.w.z. dat we van staat tot staat voortdurend 
niet thuis geven, hoe bitter goed dit land onze bijstand ook zou kunnen ge
bruiken. Maar gelukkig is er de 'mede-financiering'; met de Zending, en vooral 
en zeer actief en voortreffelijk geleid, de Missie. 
Vooral bij de Witte Paters, van noord tot zuid, zijn veel Nederlanders in lei
dende posities. Ben ik nu pas helemaal genezen van bet protestantse minder
heids-complex uit mijn jeugd, in Nijmegen en in Heerlen, dat ons een pater 
'iets griezeligs' deed vinden? In overleg met bet Centraal Missie Commissari
aat zijn we de voornaamste 'projecten' afgegaan- soms vijf uur rijden met 
35 krn per uur-en overal zijn we getroffen door de ruimheid, de niet-secta
rische benadering en de natuurlijke hartelijkheid van deze mensen. Overigens: 
als je in bet woud een enorme vrachtauto tegenkomt, bestuurd door een grijn
zende reus in hemmetje met korte mouwen, dan is die reus bijna altijd ... een 
pere of een frere! Nergens is geld voor mede-financiering zo goed besteed als 
in dit weinig corrupte, verdraagzame land, waar een school, door wie dan ook 
geleid, een school is en niet een 'roomse' school. 

6. Langs de waterscbeiding noordwaarts 

Behalve bet Vulkanen-park (d.w.z. water dan nog van over is ... ) en bet nog 
heel wildrijke Kagera park, 250000 ha prachtige rivieren en meren, bezochten 
we in de Oost-Congo bet beroemde Pare Albert ... dat zijn slechte tijd geduren
de revolutie en rebellie weer te boven is. 
Wij waren er een dag samen met de directeur-generaal van alle Congolese 
parken, Dr. Jacques Verschueren, ja: een Belg, door Mobutu verrassend met 
een grote macht bekleed. Verschueren deed ons een fantastisch verhaal over 
bet Garamba-park, even noordelijk van bet Pare Albert, toevluchtsoord van 
de laatste witte neushoorns. Nog steeds worden deze dieren bejaagd door ge
organiseerde stropers: de hoorn brengt een paar duizend gulden per stuk op, 
in Hongkong, Singapore en overal waar er rijke Chinezen zijn. Het geloof, dat 
de poeder, waartoe de hoorn wordt gestampt, als aphrodisiacum (liefdes
drank) werkt, is onuitroeibaar. 
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Verschueren had nu zojuist met zijn Congolese parkwachters volledig slag 
moeten leveren tegen de goed bewapende stropers: 'wij of zij'. Dit keer hebben 
ze het gewonnen: twee stropers gedood en tien gevangen. Op verzoek van 
Verschueren heb ik (via Nederland, wei te verstaan) een telegram 'ter aanmoe
diging' aan het bevoegde parket in Congo gestuurd; hetzelfde is gebeurd uit 
Duitsland, Engeland Frankrijk en Amerika. Parketten zijn overal slap als het 
over het uitmoorden van diersoorten gaat ... 
Bij het terug rijden naar Rwanda zagen we in de schemering I 10 olifanten bij 
elkaar, als in een enorme vergadering. 
Twee dagen tevoren hadden wij, in het noordelijk dee! van het Park, een stuk 
van het Ruwenzori-gebergte beklommen; te weinig tijd voor de top, maar toch: 
2300 m hoogte in twee dagen. Dit is het Maan-gebergte, waarvan Plolemaeus 
al het bestaan kende en waarvan Stanley aanvankelijk weigerde te gel oven, dat 
de sneeuw ... sneeuw was! A Ia Stanley-maar op kleine schaal-moesten we 
dragers mee hebben; we dachten, met twee uit te komen. Het werden er zeven 
••. maar we begrijpen nu best, dat de Wet van Parkinson bij Stanley tot 300 
man doorwerkte. Een wereld van vocht en kleurrijk mos: op de grond, in 
:Barden aan de bomen. 's Nachts een alles doordringende koude, daar precies 
op de evenaar. Een ander Afrika dan het '6nze', van de woestijnen, de sanel en 
de savannen, maar toch: Afrika! 
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FOKKE DIJKSTERHUIS, RIEKENT 
JONGMAN EN KOOS VAN WERINGH 

Een minimumprogramma voor 
bet basisonderwijs 
De samenstellers van dit artikeP hebben hun bijdrage willen leveren aan de 
discussie over de vernieuwing van het basisonderwijs. Wij stellen nadrukkelijk 
dat wij hier niet meer zullen geven dan een raamwerk waarbinnen dat basis
onderwijs zou moeten worden opgezet. De nadere concretisering van dit 
onderwijs zal in overleg met onderwijsdeskundigen-en niet door hen alleen
moeten plaatsvinden. 
Wij hebben ons Iaten leiden door de volgende uitgangspunten: 
1. de investeringen in het onderwijs behoren tot de meest rendabele van een 

land; 
2. vorm en inhoud van het basisonderwijs dienen grondig herzien te worden; 
3. teveel vakken zijn in plaats van een middel een doel in zichzelf geworden 

(bijv. taal, geschiedenis en aardrijkskunde); 
4. goed onderwijs kan pas worden gegeven als de doelstellingen geformuleerd 

zijn; 
5. politieke overwegingen van 'haalbaarheid' spelen in het hier gepresenteerde 

minimum programma geen rol. 
Deze uitgangspunten zullen leiden tot ingrijpende veranderingen. Deze ver
anderingen in het basisonderwijs zullen slechts via een onderzoek naar de 
doelstellingen ervan doorgevoerd kunnen worden. Pas wanneer wij een pro
gramma voor een zinvol opgebouwd basisonderwijs hebben kan men zich 
gaan afvragen hoe dit te realiseren is. Wij hebben met opzet geen overwe
gingen van haalbaarheid in de discussie betrokken. Natuurlijk is beter onder
wijs haalbaar, mits men politiek besluit om er een hoge prioriteit aan te 
geven. In Nederland heeft het onderwijs geen hoge prioriteit. Dat blijkt bijv. 
schrijnend uit het feit dat na jarenlange discussies (sinds ± 1900) het gemid
deld aantalleerlingen per onderwijzer met 11/ 3 leerling is verlaagd. Wat een 
hoge prioriteit betekent blijkt in Amerika: in 1960 viel de politieke beslissing 
om voor 1970 een manop de maan te zetten, en hij stand er. 
Voor ons land zou een hoge prioriteit voor het basisonderwijs het mogelijk 
maken dit onderwijs inderdaad zo ingrijpend te wijzigen, dat het aan zijn 
huidige doelstellingen kan voldoen. 
In hoofdzaak zal dit een kwestie van geld zijn. Dit geld is waarschijnlijk niet 
helemaal vrij te maken door een verschuiving in de prioriteitenschaal bij de 
bestedingen. Men zal ongetwijfeld via onpopulaire maatregelen als belas
tingverhoging bet onderwijs moeten verbeteren. Een politieke partij moet het 
lef hebben dit aan haar kiezers duidelijk te maken. Elke genera tie heeft ver-
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antwoordelijkheden tegenover de volgende genera ties en hierop dient men te 
wijzen. 
Wij hebben het basisonderwijs als onderwerp voor dit artikel gekozen. Wil 
men het onderwijs verbeteren, dan is het logisch aan de basis te beginnen. 
Bovendien moet dit onderwijs door elke leerling in Nederland gevolgd wor
den. Aile Nederlanders zullen in de toekomst gebaat zijn bij een beter basis
onderwijs. 

Doelstellingen van bet basisonderwijs 

De voornaamste kritiek, die men tegenwoordig hoort op bet basisonderwijs 
is dat haar doelstellingen niet concreet omschreven zijn. Niemand zal bestrij
den dat bet basisonderwijs een voorbereiding dient te zijn op het latere Ieven 
(hiermee wordt niet het hiernamaals bedoeld). Wat staat elke volwassene te 
wachten? Een belangrijk deel van zijn Ieven wordt ingenomen door zijn werk. 
Gezien de maatschappelijke ontwikkeling zal bij over een steeds grotere hoe
veelheid vrije tijd beschikken. Bovendien zal hij als mens in de gemeenschap 
moeten functioneren. Op dit alles moet bij voorbereid worden. 
Voor elke leerling geldt dus, dat hij na het basisonderwijs: 
I. moet beschikken over een aantal 'intellectuele vaardigheden', waardoor hij 

in staat is zich in zijn beroep te handhaven; 
2. zijn toenemende vrije tijd op een voor hem bevredigende wijze moet kun-

nen vervullen ; 
3. zich een verantwoordelijk lid van de gemeenschap moet kunnen voelen. 
Elk van deze punten heeft consequenties voor de inhoud en de vorm van het 
basisonderwijs. In het volgende zullen wij deze consequenties in de vorm van 
een minimum-programma nader uitwerken. 

Het minimumprogramma 

1. De intel/ectuele vaardigheden 

Het basisonderwijs moet aansluiten op de verdere ontwikkeling, die bij de 
individuele leerling past. Voor sommigen zal dit de een of andere vorm van 
voortgezet onderwijs zijn, voor anderen kan het basisonderwijs reeds aan de 
grens van hun mogelijkheden liggen. Voor beide groepen geldt dat zij in ieder 
geval over twee vaardigheden moeten kunnen beschikken, namelijk taal en 
rekenen. 

Taal. Elke leer ling moet met het Nederlands kunnen omgaan. Het Nederlands 
is echter niet voldoende. Wij zien internationaal een ontwikkeling naar gro
tere eenheden. Het lijkt zinvol om aile Nederlanders althans een belangrijke 
vreemde taal goed te leren. In het basisonderwijs zal het Engels als belang
rijkste internationale taal noodzakelijk zijn. In concreto gaat het er in het taal
onderwijs om, dat de leerling in staat is zijn gedachten over te brengen. De 
taal moet weer zijn brede functie van communicatiemiddel krijgen. Dit heeft 
consequenties voor het taalonderwijs. Het stellen van vragen, het discussieren 

374 Socialisme en Democratie 8 (1970) september 



over onderwerpen die kinderen interesseren, het schriftelijk onder woorden 
kunnen brengen van de eigen meningen en ideeen: dat zijn zaken die centraal 
dienen te staan. Spellingregels en grammaticaal inzicbt zijn secundair. 
Wij dienen ons te beraden over bet minimum aan regels dat noodzakelijk is 
voor een gemeenscbappelijke taal. De spelling dient daarom te worden aan
gepast aan bet spraakgebruik. 

Rekenen. Ook ten aanzien van het rekenonderwijs dient men zicb af te vragen 
wat de leerling van dit onderwijs minimaal nodig beeft. Dit beeft consequen
ties voor de vorm en de inhoud van het rekenonderwijs. Wij hebben bet 
gevoel dat in het bestaande onderwijs vee! tijd wordt besteed aan overbodige 
zaken. Dit vloeit voor een belangrijk dee! voort uit het feit dat ook hier weer 
de doelstellingen niet goed geformuleerd zijn. 
Welke rekenoperaties moet een leerling minimaal kunnen verrichten na dit 
basisonderwijs? We zullen een voorbeeld geven van de wijze waarop men con
creet over de doelstellingen kan denken. Hierbij zullen we uitgaan van de 
minst begaafde leerling, die na dit onderwijs geen voortgezet onderwijs gaat 
volgen, maar onmiddellijk gaat werken. Waar heeft hij mee te maken? Hij 
moet bijvoorbeeld zijn loonstrookje kunnen lezen, hij moet eventueel een 
belastingformulier kunnen invullen, bij moet in staat zijn een huishoudelijk 
budget op te stellen. Dat betekent dat hij in elk geval moet kunnen optellen 
en aftrekken, vermenigvuldigen en delen: de basisoperaties van het rekenen. 
Hij moet bovendien weten wat een percentage is ( denk aan loonsverbogingen). 
Het is niet goed te zien, waarom hij tevens moet kunnen machtsverheffen en 
worteltrekken. Misschien is de kennis van de vier basis-operaties niet zonder 
meer voldoende, hoewel wij niet zien wat er in feite meer nodig is in de 
dagelijkse praktijk. Wat we met bet voorgaande beweren is, dat we ons ook 
in het onderwijs dienen af te vragen wat we ermee willen. Wat is het doel? 
Wat moeten leerlingen kunnen en waarom? Slechts op die manier zullen we
en dat geldt voor het hele onderwijs-de minimale eisen kunnen vaststellen. 
We zijn ervan overtuigd, dat op grond van deze opnieuw geformuleerde doel
stellingen een groot dee! van de huidige leerstof overbodig is, zonder dat 
daarmee het niveau van het basisonderwijs naar beneden gaat. Laten wij 
deze overbodige leerstof vallen, dan komt daarmee vee! tijd vrij. Deze tijd 
kan benut worden voor tot nu toe verwaarloosde maar uiterst belangrijke 
aspecten van de ontwikkeling. Op deze aspecten zullen wij in de volgende 
pun ten nader ingaan. 

2. De vrijetijds-opleiding 

Onderwijs dat een serieuze voorbe1eiding wil zijn op het latere Ieven moet 
rekening houden met het feit, dat een groot deel van dat Ieven zal bestaan 
uit vrije tijd. Daarbij dienen de volgende overwegingen een rol te spelen: 
a. voor velen is de vrije tijd nu al een probleem; 
b. de beschikbare vrije tijd zal toenemen; 
c. actieve vrijetijdsbesteding is het resultaat van een leerproces; 
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d. er dient een opleiding tot vrije tijdsbesteding te komen. 
Deze vier uitgangspunten zullen we in het kort toelichten. 

Ad a. Voor velen is de vrije tijd nu al een probleem. Recent onderzoek laat 
zien, dat de criminaliteit van aile leeftijdsgroepen hoven de 25 jaar de laatste 
jaten daalt. De criminaliteit van jongeren echter stijgt 0nheilspellend. Op
vallend is dat een groot deel van deze criminaliteit bestaat uit wat men vrije
tijds-delicten zou kunnen noemen: vernieling, agressie e.d. Deze delicten 
lijken voor een groot deel te ontstaan door het gebrek aan andere meer 
positieve uitingsmogelijkheden. 

Ad b. De beschikbare vrije tijd zal toenemen. Dat zal in de komende decennia 
vooral het geval zijn. Voorspellingen van economen Iaten daarover weinig 
twijfel bestaan. In de Verenigde Staten van Amerika wordt reeds gedacht 
aan een werkweek van vier dagen of minder. 

Ad c. Actieve vrijetijdsbesteding is het resultaat van een leerproces. Een be
langrijk deel van onze jeugd heeft weinig of geen recreatieve mogelijkheden 
leren kennen. Concreet gezegd: zij hebben noch in het eigen milieu noch op 
school op stimulerende wijze kennis gemaakt met creatieve uitingsvormen: 
muziek, toneel, ballet, tekenen, schilderen e.d. Zij zijn nooit voldoende aan
gespoord tot lezen. Zij zijn niet systematisch in kennis gebracht met spelen 
als schaken en dammen of met sporten als basket hal, volley hal, honkbal e. d. 
Het is niet toevallig, dat de enige sport die zij welleren, namelijk voetballen 
op straat, ook later door hen op grote schaal actief en passief beoefend wordt. 
Dit gemis aan kennisname van de vele mogelijkheden op het terrein van de 
vrijetijdsbesteding heeft tot gevolg, dater voor hen later ook geen sprake kan 
zijn van een reele keuze. Zij hebben nooit geleerd zich te vermaken. Er zijn 
voor hen geen werkelijke alternatieven. 

Ad d. Er dient een opleiding tot vrijetijdsbesteding te komen. In de loop van de 
geschiedenis heeft men kunnen waarnemen dat verschillende taken van het 
gezin zo gecompliceerd werden, dat zij moesten worden overgenomen door 
speciaal daarvoor in het Ieven geroepen instellingen. Zo wetd bijvoorbeeld 
de medische zorg aan het gezin onttrokken; ook de beroepsopleiding werd 
ge"institutionaliseerd. De zorg voor het onderwijs werd de ouders ontnomen. 
Dat geeft geen problemen meer. Iedereen heeft het geaccepteerd hoewel aan
vankelijk soms met moeite. 
Het is opnieuw zover dat een taak vele ouders hoven het hoofd is gegroeid: 
nl. de opleiding van hun kinderen tot het zinvol besteden van de vrije tijd. 
Vele ouders missen de mogelijkheden daartoe. Ook zij hebben dat nooit 
geleerd. Wij zijn van mening, dat een zo veeleisende taak als die van de 
vrijetijds-opleiding op systematische wijze door het onderwijs moet worden 
vervuld. 
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3. Opvoeding tot lid van de gemeenschap 

Ret onderwijs in een democratische samenleving dient zodanig te worden 
ingericht dat iemand die het onderwijs heeft gevolgd zich een verantwoor
delijk lid van de gemeenschap kan voelen. Op verschillende scholen wordt 
wei iets gedaan aan wat 'maatschappelijk en cultureel inzicht' genoemd wordt, 
maar dat betreft dan uitsluitend scholen voor voortgezet onderwijs. Retgeen 
betekent dat slechts een bevoorrecht gedeelte van de leerlingen geconfron
teerd wordt met deze zaken. Een reeds bevoordeelde selectie komt hierdoor 
in een nog gunstiger positie te verkeren. Omdat het basisonderwijs door 
allen wordt gevolgd moet het vanzelfsprekend worden, dat tijdens het volgen 
van en actiefmeedoen aan dit onderwijs aan die verantwoordelijkheid binnen 
de gemeenschap gewerkt wordt. Wat moet men zich nu concreet hiervan 
voorstellen? 
In het algemeen moet ervan worden uitgegaan, dat elk mens rechten en 
plichten heeft, ook een schoolkind. Rechten en plichten tegenover zichzelf en 
tegenover anderen. Ret onderwijs zal erop gericht moeten zijn deze rechten 
en plichten te 'verduidelijken'. Dat wil nog niet zeggen dat kinderen de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of allerlei wetten uit hun 
hoofd moeten leren, maar het betekent wei het volgende. De Ieerling moet 
bijvoorbeeld weten hoe onze samenleving in elkaar zit. Aan hem moet wor
den verteld en gedemonstreerd-aangepast aan zijn Ieeftijd en niveau-hoe 
een democratisch land bestuurd wordt. 
Ret is niet voldoende als hij de verjaardagen van de !eden van het koninklijk 
huis kan opnoemen. Hij moet bijvoorbeeld weten wat kiesrecht is. Hij moet 
weten, dat er in een land verschillende groepen van personen zijn, die er 
ook verschillende meningen op na houden en deze proberen door te zetten. 
Rij moet ook weten, dat dit een normale zaak is en dat je respect voor de 
vrijheid van een andermans mening moet hebben. Aan de hand van talrijke, 
aan de actualiteit ontleende voorbeelden kan duidelijk worden gemaakt, dat 
er in de loop van de geschiedenis allerlei rechten zijn verworven: het recht om 
je te verenigen en om vergaderingen te houden, het recht op arbeid, het recht 
omje eigen mening naar voren te brengen, het recht op bijstand, alsje om de 
een of andere reden uit de boot bent gevallen. 
Er bestaan echter ook plichten. Zo moet een staatsburger bijvoorbeeld 
belasting betalen. Ook een leerling van het basisonderwijs weet dat er gas, 
licht en water beschikbaar gesteld wordt. Hij ziet dat er huizen en scholen 
worden gebouwd en wegen, parken en plantsoenen worden aangelegd. AI 
deze zaken kosten onnoemelijk veel geld en iedere burger behoort daaraan 
naar vermogen bij te dragen. Ret is vooral van belang leerlingen inzicht in de 
noodzaak van onze collectieve voorzieningen bij te brengen. Van evengroot 
belang is het ontwikkelen en stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel 
ten opzichte van de medemens, in verschillende situaties. Rierbij valt te 
denken aan het verkeer en de regels, die daarin gelden. Men kan en moet dit 
echter ook in veel ruimer verband zien. De ontwikkeling van het verkeer en 
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de techniek heeft ertoe geleid, dat afstanden veel minder betekenen dan 
vroeger. De televisie brengt even snel bet conflict tussen Nigeria en Biafra in 
de huiskamers als een voetbalwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Water in 
Afrika gebeurt, is voor ons en ons bestaan van groot belang. 
Ook dit inzicht moet worden bijgebracht. Het betekent, dat het verantwoor
delijkheidsgevoel ten opzichte van medemensen in andere continenten aan
dacht moet hebben (ontwikkelingssamenwerking). Het hier voorgestelde 
onderwijs zal naar ons idee van grote invloed op de instelling van de leerling 
zijn. Hij leert en ervaart weliswaar, dat hij deel van een grote gemeenschap 
is, maar hij hoeft er niet bet 'slachtoffer' van te zijn. Hij kan invloed uitoefe
nen op het maatschappelijk bestel. Hij leert langs welke kanalen hij iets kan 
bereiken. De maatscbappij is niet iets dat buiten hem staat en hem soms tot 
niet-begrepen handelingen verplicht, maar hij leert werkelijk te kiezen, dat 
wil zeggen doordacht ja of nee te zeggen. 
De wijze waarop aan deze verantwoordelijkheid gewerkt wordt dient niet 
'schools' in de traditionele zin te zijn. Het onderwijs zal moeten uitgaan van 
de actualiteit. Als hulpmiddel dringen zich bier vanzelfsprekend de massa
media op. Zo kan bijvoorbeeld bij bijna aile vakken van de krant gebruik 
gemaakt worden. In de krant beschreven actuele gebeurtenissen kunnen 
dienen als uitgangspunt voor 'lessen' in geschiedenis, aardrijkskunde, reke
nen, taal, enz. Zeer belangrijk is het ook om reeds in een vroeg stadium te 
oefenen in het discussieren over allerlei onderwerpen. Dat geldt vooral voor 
die leerlingen voor wie het basisonderwijs het eindstation is. Bij verschillende 
gelegenheid kan men waamemen, bijvoorbeeld bij televisie-discussies, dat 
leden van de zgn. werkende jeugd veel moeilijker uit hun woorden komen en 
slechter formuleren dan bijvoorbeeld middelbare scholieren. Wij beschouwen 
het als een ernstig gebtek van ons onderwijs dat de kinderen niet geleerd 
wordt zich in de vorm van (onderlinge) discussie in bepaalde problemen 
te verdiepen. Het spreekt vanzelf dat in dit systeem de onderwijzer niet meer 
de man is die vanuit zijn autoriteit kennis overdraagt. Centraal staat het 
aanleren van methoden om zelf informatie te verwerven en te verwerken. 
Wat korter geformuleerd komt het bovenstaande hierop neer. Het basison
derwijs dient uit te gaan van de actualiteit. Dit betekent haast vanzelf gei'ntre
geerd onderwijs. 
Tenslotte merken we nog op dat op deze manier een principiele omkering 
plaats vindt in de benadering van traditionele vakken als aardrijkskunde en 
geschiedenis. Het vak geschiedenis wordt tot nu toe gegeven vanuit bet ver
leden naar het heden (waar men dan meestal niet meer aan toekomt.). Dit vak 
is in het bestaande onderwijs een eigen !even gaan leiden, doel op zichzelf 
geworden. In onze benadering wordt de geschiedenis weer wat ze moet zijn: 
een middel om bet heden beter te begrijpen. Vanuit een actueel probleem in 
bet Ieven wordt die geschiedenis behandeld die nodig is om dit probleem 
beter te begrijpen. 
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Praktische coosequeoties 

Het is niet mogelijk nu reeds aile consequenties te overzien. Scholenbouw en 
allerlei schoolvoorzieningen dienen bij dit nieuwe 'systeem' aangepast te 
worden. Bij het denken hierover zullen vanaf het begin behalve onderwijs
mensen, architecten en kunstenaars, met name ook de ouders betrokken 
moeten worden. Wat de scholenbouw betreft denken wij bijvoorbeeld aan 
recreatieve ruimten, groepslokalen en sport- en spelhallen. Ten aanzien van 
de voorzieningen kunnen wij noemen dagbladen (Engelse en Nederlandse), 
modeme audio-visuele middelen, een uitgebreide bibliotheek e.d. Enkele 
consequenties, die wij nu reeds kunnen overzien, zullen we hiema in het kort 
uitwerken. 

1. Geen jaargangen meer. Het op grond van de doelstellingen geformuleerde 
minimumprogramma moet door de leerlingen binnen de leerplichtige leeftijd 
verwerkt kunnen worden. Zoals tot nu toe de intellectuele kennis van de 
lagere school de basiskennis vormde voor de Nederlandse bevolking, zo moet 
het minimum-programma het basisniveau worden op grond waarvan de be
volking in de ingewikkelde gemeenscbap kan functioneren. Gezien de ver
schillen in intelligentieniveau betekent dit, dat de minder intelligente leer
lingen misschien hun gehele leerplichtige leeftijd aan dit programma moeten 
besteden. 'Slimme' leerlingen kunnen in enkele jaren dit vee! vollediger en 
completer onderwijs afmaken. 
In dit Iicht zullen de buidige jaargangen volslagen onhoudbaar zijn. Elke 
leerling moet zoveel mogelijk in zijn eigen tempo dit programma kunnen 
verwerken. Zittenblijven en overgaan zijn in dit 'systeem' zinloos. De leerling 
gaat steeds verder op bet niveau waar bij gebleven is. De leraar moet bijvoor
beeld via opstellen proberen te achterbalen wat nog nadere uitleg behoeft. In 
feite vraagt hij dan naar de effectiviteit van zijn eigen uitleg. 

2. Het aantal lesuren desnoods uitbreiden. In deze opleiding worden twee 
nieuwe taken voor bet basisonderwijs ingevoerd, namelijk de vrijetijds-oplei
ding en de opvoeding tot verantwoordelijk lid van de gemeenschap. Deze 
nieuwe taken zullen extra-tijd kosten. Voor een groot dee! zal dit opgevangen 
wotden door het wegvallen van de uren, die worden besteed aan het leren van 
overbodige feitelijke kennis. Niettemin is bet best mogelijk, dat het huidige 
aantal uren niet toereikend is. In dat geval zal ecbter niet moeten worden 
geaarzeld het aantal uren uit te breiden. Dat kan ook. Juist door het uitgaan 
van de actualiteit en de n.ogelijkheid van de creativiteit is het zelfs denkbaar 
dat de kinderen de school gewoon leuk gaan vinden. (De samenstellers van 
deze nota betreuren het ten zeerste, dat zij te oud zijn om een dergelijke basis
school nog te doorlopen). 

3. De onderwijzersopleiding een andere status ver/enen. Van de leerkracht zal 
in de toekomst vee! verlangd worden. Hij dient slechts een relatief onbelang
rijk dee! van zijn energie te besteden aan het onderricht in de zgn. intellectuele 
vakken. Hij zal de kinderen moeten leren praten, discussieren en nadenken 
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over maatschappelijke problemen. Hij dient ze voorts op te voeden tot staats
burgers, d.w.z. tot mensen die kunnen kiezen, een stand punt bepalen. Dat be
tekent dat aan de onderwijzer hogere eisen gesteld gaan worden. En terecht: 
hij neemt een sleutelpositie in in ooze maatschappij. Een feit dat blijkens 
selectie en salariering van de onderwijskrachten van het basisonderwijs onvol
doende beseft wordt. Wij zijn van mening dat een sterke statusverhoging van 
het onderwijzerschap noodzakelijk is. Schijnverhogingen als een naamsver
andering van kweekschool in pedagogische academie zijn uiteraard onvol
doende. De toekomstige onderwijzer dient een academicus te zijn met aile 
consequenties van dien voor selectie, opleiding en salariering. Natuurlijk 
vormt het academisch gevormd zijn geen garantie voor onderwijskundige 
bekwaamheid. Toch zullen we op zijn minst bereiken dat het aanbod voor de 
opleiding groter en kwalitatief beter zal worden. Momenteel dreigt de pe
dagogische academie het slachtoffer te worden van een negatief selectiepro
ces. Vroeger was zij verzekerd van het aanbod van het intellect uit arbeiders
kringen en kringen van lagere ambtenaren. Nu voor de kinderen uit deze 
groepen ook de middelbare school en (langzaam) de universiteit gaan open
staan, dreigt het gevaar (dat door sommigen al wordt gesignaleerd) dat 
slechts zij, die niet voor hogere vormen van voortgezet onderwijs geschikt 
zijn, de pedagogische academie kiezen. Het is zaak dit negatieve selectie
proces om te zetten in een positief. Slechts de besten mogen naar de pedago
gische academie. Daar dient de maatschappij dan een offer voor te brengen: 
meer investeringen in de opleiding en een academische salariering na vol
tooiing ervan. Een onmiddellijk gevolg hiervan is dat ook de onderwijzer van 
het basisonderwijs al zijn energie aan zijn eigenlijke onderwijs kan besteden. 
Hij heeft een afgeronde opleiding gevolgd die goed betaald wordt. De finan
ciele noodzaak tot het jagen op aktes is dan verdwenen. 

4. Bijzondere onderwijskrachten inschakelen. De onderwijzer behoeft niet 
Ianger het goedkope schaap met de vijf poten te zijn. Het is volstrekt onzinnig 
van elke onderwijzer te verwachten dat hij op aile terreinen in deze nieuwe op
zet bekwaam is. Wij zijn ervan overtuigd, dat er vele schilders zijn die beter 
in staat zijn de creatieve talenten van kinderen te ontwikkelen, dat er vele 
musici zijn, die beter in staat zijn kinderen passief en actief van muziek te 
leren genieten en dat er vele sportleraren zijn, die beter dan wie ook in staat 
zijn de behoefte aan lichamelijke activiteit op gevarieerde wijze te ontwikke
len. Wij zijn er eveneens van overtuigd, dater in het basisonderwijs meer dan 
tot nu toe een beroep moet worden gedaan op mensen met speciale bekwaam
heden op deze gebieden. Kortom, wij pleiten dus voor het inschakelen van 
bijvoorbeeld de schilder, de musicus, de sportleraar en de spelleider in het 
basisonderwijs. 

Hoe moet dit nieuwe basisonderwijs gerealiseerd worden? 

Tot nu toe hebben onderwijshervormers steeds geprobeerd hun plannen te 
verwezenlijken door de 'topmensen' in onze maatschappij te beinvloeden. 
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Ons huidige onderwijs is het duidelijkste bewijs van hun 'succes'. In deze 
eeuw zijn geen wezenlijke veranderingen in het basisonderwijs meer inge
voerd, afgezien van wat belangrijke experimenten hier en daar. Dat deze 
(s)topmensen geen wezenlijke veranderingen hebben gestimuleerd spreekt 
ook vanzelf. Zij zijn op die hoge posten gekomen, omdat zij zo goed in het 
systeem pas ten. Een echte behoefte aan verandering behoeft men bij hen dan 
ook niet te verwachten. Elke verandering betekent immers een aantasting van 
het systeem, waarin zij zijn groot geworden. Onderwijshervorming in het 
basisonderwijs blijkt dus niet te kunnen gaan via de toplaag. 
Welke strategie moeten we dan ontwikkelen? We moeten het probleem van 
de andere kant benaderen. Wij dienen de ouders voor een goede opleiding 
van hun kinderen te interesseren en te activeren. Zij hebben er direct belang 
bij. Bovendien vormen zij samen een grote groep, die sterke politieke druk 
kan uitoefenen. Hoe krijgen wij die ouders zo ver? Wij moeten hen Iaten zien, 
dat het hier voorgestelde onderwijssysteem betere resultaten afwerpt. Het 
betekent heel concreet, dat er een school moet komen, waar dit systeem kan 
wotden toegepast. De resultaten van de leerlingen van een dergelijke experi
menteerschool zullen vergeleken moeten worden met die van vergelijkbare 
Ieerlingen van traditionele scholen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen 
op ruime schaal in een voor Ieken begrijpelijke taal gepubliceerd moeten 
worden. De ouders zullen hierdoor de noodzaak van het invoeren van dit 
nieuwe basisonderwijs op aile scholen Ieren inzien. Zij zullen zich dan hier
voor inzetten. 
In dit artikel zijn enige ideeen ontwikkeld, die een radicale verandering van bet 
basisonderwijs op het oog hebben. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit slechts 
het begin is. In samenwerking met mensen 'uit het vak' zal geprobeerd moe
ten worden deze ideeen te concretiseren. Ook de financiele consequenties zul
len in de overwegingen moeten worden betrokken. Als politieke partijen wer
kelijk van mening zijn, dat onderwijs een volkszaak is, dan zullen zij niet 
Ianger een vrijblijvende houding kunnen innemen, maar dan moet er een 
politieke keuze worden gedaan. Kandidaten voor politieke functies zullen 
moeten worden uitgezocht op grond van hun instemming met deze keuze. 

1. Dit artikel is geschreven op verzoek van het bestuur van het Gewest-Groningen van de 
PvdA; het is bedoeld als discussiestuk voor alle belangstellenden in het onderwijs. De 
samenstellers zijn veel dank verschuldigd aan hun collega's Huub Angenent en Hans 
Hemmel. 
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C. SCHEPEL 

China : visie en praktijk 

Op 1 oktober 1969 bestond de Chinese Volksrepubliek twintig jaar. In die 
twintig jaar deden er zich ontwikkelingen voor, die de toekomst, niet aileen 
van China maar van de hele wereld, mede zullen bepalen. Ofschoon die ont
wikkelingen in China een vierde van de huidige wereldbevolking rechtstreeks 
aangaan, zijn zij voor de rest van de wereld-en vermoedelijk voor een groot 
aantal van die 800 miljoen Chinezen zelf- dikwijls bijzonder moeiJjjk te 
volgen. 
Nu zijn processen die zich nog aan het voltrekken zijn, overal ter wereld moei
lijk op hun werkelijke betekenis voor heden en toekomst te schatten, maar het 
wordt nog moeiJjjker wanneer die processen door geografische en men tale af
zondering aan onze rechtstreekse waameming onttrokken worden. Er is in 
recente tijden waarschijnlijk geen land zozeer van de buitenwereld afgesloten 
geweest als China vandaag. 
Het isolement van een z6 groot land, met een z6 talrijke bevolking en een z6 
grote potentiele macht, heeft vanzelfsprekend aanleiding gegeven tot allerlei 
studies en theorieen over onderdelen van het complex van ontwikkelingen dat 
zich in de Chinese Volksrepubliek voordoet. Helaas lijden aldie theorieen aan 
de onmogelijkheid om aan de praktijk ter plaatse getoetst te worden. 'Fields 
work' kan er eigenlijk niet verricht worden (een heel enkele uitzondering als 
Jan Myrdal's 'Report from a Chinese Village' daargelaten), terwijl de beschrij
vingen in o:fficiele terminologie van bepaalde ontwikkelingen door de Chine
zen zelf ons de interpretatie van de gang van zaken eerder bemoeilijken dan 
vergemakkelijken. Bewuste misleiding is daarbij niet de opzet. De ontwikke
lingen zijn geen toevalligheden, maar binnen een theoretisch kader wetmatig 
verlopende processen, waarbij soms actief moet worden ingegrepen. Grote be
wegingen en campagnes kunnen dan een eenzijdige nadruk krijgen die van de 
hoofdbeweging afleidt. 
Een werkelijk gezaghebbend overzicht van twintig jaar ontwikkeling in de 
Chinese V olksrepubliek moet nog geschreven worden, en zal voorlopig nog 
wei ongeschreven blijven. Toch zijn er wei bepaalde fasen te onderscheiden en 
hoofdpunten te signaleren. 

'Het Bondgenootschap': 1949-1957 

De Chinese Volksrepubliek is in de twintigjaar van haar bestaan steeds verder 
gei:soleerd geraakt. Aanvankelijk zag het daar nog niet naar uit. Amerika had 
zijn houding tegenover het nieuwe regime op het vasteland nog niet bepaald. 
Dat de Sowjetunie bet nieuwe broederland gunstig gezind zou zijn, lag voor de 
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hand, terwijl binnen eenjaar na uitroeping van de Volksrepubliek niet alleen 
de Ianden van bet Oostblok, maar ook een flink aantal neutrale en Westeuro
pese mogendheden bet nieuwe regime erkenden. 
De eerste peri ode na de machtsovername werd trouwens gekenmerkt door een 
behoedzaam optreden van de Chinese Communistische Partij (CCP), die zich 
ten doel stelde 'een democratische coalitieregering te vormen, de economie 
te herstellen, bet Ieger te reorganiseren en de buitenlandse betrekkingen te 
herzien'. 
Wat bet laatste betreft kwam regeling van de betrekkingen met de Sowjet U nie 
op de eerste plaats. In december 1949 vertrok Mau Tse-toeng voor de eerste 
buitenlandse reis van zijn Ieven naar Moskou. Langdurige onderhandelingen 
werden afgesloten met een Chinees-Russisch verdrag van vriendschap en 
wederzijdse bijstand, overeenkomsten met betrekking tot de spoorwegen in 
Mandsjoerije en een Sowjet-lening van $ 300 miljoen en een handelsverdrag. 
De Chinese communisten tot 1949 grotendeels op zichzelf aangewezen, be
gonnen zich nu ook materieel aan de Sowjet-Unie te binden. 
Dat bet nieuwe China zich de Sowjet-Unie als voorbeeld en toeverlaat voor 
morele en materiele steun zou kiezen, lag voor de hand. De Sowjetunie was 
bet vaderland van bet Marxisme-Leninisme en beschikte over dertigjaar er
varing in de opbouw van bet socialisme in een groot en in hoofdzaak agrarisch 
land. Weliswaar was China in 1949 economisch en sociaal achterlijker dan 
Rusland in 1917, maar toch leek bet Sowjet ontwikkelingsmodel voor China 
bet meest aangewezen. Bovendien hadden de Chinese communistenleiders in 
zoverre een voorsprong op hun Russische collega's uit 1917, dat zij niet door 
een staatsgreep, maar door langdurige revolutionaire strijd aan de macht ge
komen waren. Zij hadden grote delen van China a1jarenlang in handen gehad 
en beschikten over langdurige ervaring in organisatie en praktisch bestuur. 
Bovendien konden zij, na het morele en materiele bankroet van Tjiang Kai
sjek ook buiten de eigen partij op steun van brede lagen van de bevolking 
rekenen. De Russische steun en de eigen inspanningen met Sowjet-adviezen 
konden daardoor in rechtstreekse actie omgezet worden. Belangrijk was daar
voor ook de omstandigheid dat, anders dan onder vroegere Chinese regimes, 
de nieuwe regerings- en partijorganisatie zich tot de kleinste administratieve 
eenheden en maatschappelijke groepen uitstrekte. Ingrijpende structurele her
vormingen als in de landbouw doorgevoerd werden, konden daardoor zonder 
al te grote strubbelingen verlopen. 
Het was inderdaad in de landbouw, toen zo goed als tegenwoordig nog de 
basis van de economie en eigenlijk van de hele Chinese samenleving, dat de 
socialisatie van de maatschappij bet eerst op grote schaal werd aangepakt. Het 
platteland moet in de eerste levensbehoeften van de gehele bevolking voorzien, 
grondstoffen voor de industrie leveren, en uit landbouwoverschotten investe
ringen mogelijk maken. Op dat platteland werd een proces in gang gezet, dat 
in eerste aanleg leidde tot vorming van de Chinese tegenhangers der Sowjet 
kolchozen. De eerste fase was die van de landverdeling in de jaren 1950-1953, 
een beweging gericht op nivellering van eigendom en verhoging van de agra-
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rische produktie, en bedoeld als aanloop tot volledige socialisatie. De volgende 
fase was er een van co/lectivisatie. 
Via 'onderlinge hulpgroepen' van 4 tot 10 huishoudens die hun arbeid, trek
dieren en werktuigen onder gemeenschappelijk beheer stelden, en 'lagere land
bouw-cooperaties' waarin ook het land van de ± 50 afzonderlijke huishou
dens werd ingebracht, werd tenslotte in 1956 het stadium bereikt van de 'hoge
re landbouw-cooperaties' of collectieven, waarin ± 85% van de totale boeren
bevolking georganiseerd was. Zij telden gemiddeld 170 huishoudens, de om
vang van een middelgroot Chinees dorp. Kenmerkend voor de collectieven 
was- dat de afzonderlijke led en voortaan uitsluitend nog naar verrichte arbeid 
werden betaald. 'Van ieder naar vermogen, aan ieder naar prestatie.' 
De industrie werd in deze eerste fase geheel naar Russisch voorbeeld opge
bouwd. Het eerste 5-jarenplan (1953-1957) legde vooral nadruk op zware in
dustrie in de oudere centra van Mandsjoerije, Noord-China en de kuststeden 
maar ook wel in nieuwe vestigingen in o.a. Binnen-Mongolie en Centraal 
China. De produktie vooral van steenkool, ijzer en staal nam sterk toe. 
Russische steun in geld en goederen maar vooral ook in diensten (technische 
'know-how', opleiding van Chinezen, enz.) was in deze tijd van veel belang. 
In de steden voltrok zich een veellangzamer proces. De Chinese !eiders erken
den de noodzaak om met bepaalde groepen uit de stedelijke bourgeoisie samen 
te werken die over de nodige specialistische kennis en ervaring beschikten: 
intellectuelen, zakenlui, industrielen. Stedelijke bedrijven werden geleidelijk 
en behoedzaam gesocialiseerd. Particulieren namen met de staat deel in 'ge
mengde ondernemingen'. 
Wei werden periodiek campagnes tot 'gedachtenhervorming' en indoctrinatie 
gevoerd. Soms boden zulke campagnes een zekere intellectuele vrijheid zoals 
tijdens de actie 'Laat 100 bloemen bloeien' (1956-1957) die op open discussie 
en anti-dogmatisme gericht was. Soms ook leidden zij tot radicale onderdruk
king van elke 'ketterij' als tijdens de actie 'tegen de rechtse elementen' van 
najaar 1957. 
Op militair gebied leek China in deze fase geheel met de Sowjetunie in de pas 
te lopen. Tijdens de Koreaanse oorlog waarin China in oktober 1950 betrok
ken raakte, besloten de Chinezen Sowjet-Russische technieken over te nemen 
en de opbouw van een modern beroepsleger ter hand te nemen; van revolu
tionaire strijdkrachten gingen zij over op een professionee11eger. Het besluit 
om het Ieger te moderniseren en 'professiona1iseren' had grote gevolgen. Het 
betekende dat men moderne militaire technieken moest gaan ontwikkelen, 
een corps beroepsofficieren moest opleiden en ontwikkelen, dienstplicht moest 
invoeren en vooral dat men aan een politiek van afhankelijkheid van de 
Sowjetunie gebonden was. 
De strijdkrachten speelden een sleutelrol in het economische ontwikkelings
program en de militaire leiders verleenden krachtige steun aan de snelle op
bouw van een basis van moderne zware industrie. Het Chinese Ieger volgde het 
Stalinistische voorbeeld van de opbouw van zware industrie in verband met de 
ontwikkeling van een modern militair potentieel. 
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Tegenover de opbouw van een modern professioneelleger stond een achter
uitgang van de volksmilitie. Met de invoering van de dienstplicht in 1954, in 
plaats van het tot dan toe geldende vrijwilligerssysteem, werd de militie gelei
delijk aan samengesmolten met de militaire reserves. Tegelijkertijd werden 
miljoenen sol daten die tijdens de Koreaanse oorlog gediend hadden, gedemo
biliseerd. In hun woonplaatsen teruggekeerd, vormden de goed getrainde en 
geindoctrineerde afgezwaaiden waardevolle kaders bij de opbouw van de 
partij-organisatie en de socialisatie van landbouw en industrie. 
In de jaren '50 koos China voor economische groei ten koste van maximale 
militaire paraatheid. Zulk een politiek ging echter uit van de fundamentele 
veronderstelling dat China's veiligheid gegarandeerd zou worden door het 
'nucleaire schild' van de Sowjetunie, en dat China de nodige moderne wapens 
van de Sowjetunie zou krijgen, totdat het die zelf kon produceren. In deze fase 
van het Bondgenootschap leken China en de Sowjetunie een onverbrekelijke 
eenheid op politiek, economisch en militair gebied te hebben opgebouwd. Dat 
die eenheid niet zo onverbrekelijk was, kwam eerst in volgende fasen geleide
lijk aan het Iicht. 

'De Grote Sprong': 1958-1960 

In november 1957 nam een Chinese delegatie onder lei ding van Mau Tse-toeng 
deel aan de internationale bijeenkomst van communistische partijen te Mos
kou. Met zijn befaamde uitspraak 'de oostenwind zegeviert over de westen
wind' verkondigde Mau daar de stelling, dat de machtsverhoudingen in de 
wereld definitief ten gunste van het socialisme gewijzigd waren, misschien toen 
reeds implicerend, dat het Chinese 'Oosten' in die nieuwe situatie een hoofdrol 
zou spelen. 
Tot het midden van de vijftiger jaren hadden de Chinezen het Sowjet ontwik
kelingsmodel vrij nauwkeurig gevolgd. Zodra zij echter meenden verwerkt te 
hebben water van de Russen te leren viel, kozen zij zich een eigen weg, geken
merkt door de 'Grote Sprong Voorwaarts' van 1958. In dat jaar had een 
tweede 5-jarenplan moeten beginnen, met een voortzetting en uitwerking van 
de economische politiek der voorafgaande jaren. Inplaats daarvan echter 
trachtte men in een reusachtige krachtsinspanning twintig jaar economische 
achterstand in te halen. 
De Grote Sprong kwam voort uit een visioen van de Chinese leiders dat heel 
China-volk, maatschappij, economie en politiek stelsel-gemobiliseerd kon 
worden voor een definitieve sprong naar het niveau der grote mogendheden. 
Niet slechts enkele delen van China zouden groeien, maar heel China, en voor
al de meest achtergebleven gebieden, zou van het primitieve stadium in het 
moderne stadium 'overspringen'. Mau en zijn medestanders meenden dat de 
Chinezen zich de Sowjet-methoden te nutte hadden gemaakt, maar dat zij als 
'latente krachten' daarnaast eigen gaven en verstand bezaten, waarmee het 
ontwikkelingsproces versneld kon worden. 
De Grote Sprong is dikwijls voorgesteld als een grandioos programma dat in 
een grandioze mislukking eindigde. Economisch was het, over het geheel ge-
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nomen, zeker een rnislukking; als fase in de Chinese revolutie echter was het 
van zeer grote betekenis, vooral voor de boeren. De Grote Sprong rukte het 
platteland definitief los uit oude verhoudingen en gewoonten. 
Als voorlopige voltooiing van de socialisatie in de landbouw werden in 1958 
plotseling de Volkscommunes ingesteld en snel over heel China verbreid. Zij 
betekenden aanvankelijk een zeer radicale vorm van socialisatie, niet aileen 
op econornisch gebied, maar ook van de farnilie-structuur en het particuliere 
Ieven. Op de landbouwbedrijven werden kleine industrieen gevestigd; dear
beid werd gemilitariseerd-uitwerking van het ideaal dat iedereen tegelijker
tijd boer, arbeider en soldaat moet zijn. De vroegere cooperaties of collectie
ven werden tot zeer grote eenheden, van 1000 tot 4000 I eden, uitgebouwd. In 
de praktijk omvatte een commune een heel plattelandsdistrict. 
Veel kaderleden waren ervan overtuigd, dat China op bet punt stond tot~het 
communistische stadium over te gaan. Die droom was echter gauw voorbij. In 
1960 werd in officiele stukken erkend, dat China nog een lange weg te gaan 
had, voordat zelfs bet stadium van volledig socialisme bereikt kon worden. 
Zonder op de scholastiek der eigendomsverhoudingen, die in Marxistische 
theorie de aard der sociale systemen bepalen, in te gaan, is het interessant op te 
mer ken, dat de Sowjetunie officieel in bet stadium van volledig socialisme met 
een tweeledig eigendoms-stelsel verkeert, terwijl China nog altijd bezig is met 
de 'opbouw van het socialisme'. De Chinese conceptie boudt een zekere,dyna
rniek in, die in de Russische ontbreekt. 
Bebalve door de ins telling van de volkscommunes, werd de Grote Sprong ook 
gekenmerkt door sterke decentralisatie in bet bestuur en in de econornische 
politiek. Er werd meer nadruk gelegd op de Iichte industrie, met een zo groot 
mogelijke geografische spreiding om ter plaatse te kunnen voorzien in con
sumptiegoederen en eenvoudige werktuigen. Zo ontstonden, naast moderne 
grote fabrieken, kleine arbeidsintensieve bedrijven met geringe mechanisatie 
-een ook op andere gebieden gevoerde politiek van 'op twee benen lopen'
waarbij enerzijds moderne technologische vindingen worden toegepast en 
anderzijds traditionele inheemse methoden gevolgd worden. 
De buitenlandse betrekkingen werden in hoofdzaak bepaald door de toene
mende onenigheid met de Sowjetunie. De Chinese !eiders, toch al geergerd 
door bet soms nogal arrogante en bevoogdende optreden van de Russen, zagen 
in de volkscommunes een mogelijkbeid om aan te tonen, dat China maat
schappij-vormen ontdekt en in praktijk gebracht had, welke die van de Sowjet
unie vooruit waren. In feite had de Sowjetunie dertig jaar eerder al eens een 
dergelijk experiment gedaan. Men was er echter van teruggekomen, en bet was 
daarom wei begrijpelijk, dat Moskou zich stootte zowel aan Mau Tse-toengs' 
denkbeeld, dat men over objectieve moeilijkheden been kon springen en de 
verst gevorderde industrielanden inhalen, als aan de Chinese stelling, dat 
dankzij de volkscommunes onrniddellijk aan bet leggen van de grondslagen 
voor bet communisme begonnen kon worden. De overhaaste ins telling van de 
volkscommunes, met de poging aile onderdelen van het econornisch en maat
scbappelijk Ieven op grote schaal te organiseren, leidde bij gebrek aan geoe-
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fen de bestuurders en aan een doe1treffend statistisch apparaat tot een verwar
ring, die op den duur rampzalige economische mis1ukkingen teweegbracht. 
Toch hielden de Chinezen met s1echts geringe concessies aan hun be1eidslijn 
vast, en handhaafden zij hun bewering een kortere weg naar het communisme 
gevonden te hebben. Chroesjtsjow, en vele Russen met hem, meende dat de 
Chinezen kostbare goederen en diensten aan het verspillen waren, die de 
Sowjetunie ge1everd had en heel goed zelf had kunnen gebruiken. Mau's ver
achting voor de 'revisionistische' en 'verburgerlijkte' Sowjetunie werd ge
evenaard door de Russische veroordeling van Mau's China als fanatiek en 
primitief. 
Een geheime overeenkomst van oktober '57, waarin de Sowjetunie toezegde 
China gegevens voor de vervaardiging van kernwapens te verstrekken, werd 
injuni 1959 eenzijdig door de Sowjet-Unie verbroken. In augustus 1960 trok 
de Sowjetunie aile technische adviseurs, met blauwdrukken en al, uit China 
terug en maakte een einde aan een groot aanta1 overeenkomsten en projecten. 
De klooftussen China en de Sowjetunie zou nog gestadig wijder worden, maar 
in 1960 was de breuk een feit. 

'Herstel en consolidatie': 1961-1965 

Hoewe1 van hogerhand de meest excessieve maatrege1en van de Grote Sprong 
a1 vrij spoedig aangepast of ongedaan gemaakt werden, was in de hele Chinese 
samenleving blijkbaar meer 1osgeslagen dan met een aantal administratieve 
richtlijnen op korte termijn te corrigeren was. Een reeks natuurrampen-over
stromingen en droogten, ondanks reeds eerder uitgevoerde grootscheepse be
teugelings- en bev1oeiingswerken-verergerden de algemene ontreddering ten
gevolge van de Grote Sprong. 1961 werd een jaar van ernstige economische 
crisis en voedse1schaarste. Dankzij een streng gehandhaafd distributiesysteem 
kon grote hongersnood voorkomen worden. In nieuwe richtlijnen voor de 
economische ontwikkeling kwam de nadruk te liggen op de landbouw, aan de 
industrie zou voorlopig geen prioriteit meer gegeven worden. De volkscom
munes bleven bestaan, echter aileen nog als overkoepelend orgaan, belast met 
coordinatie van het werk der afzonderlijke onder hen ressorterende 'produk
tiebrigades'. De Grote Sprong was voorbij. 
Mocht er echter op economisch gebied al pas op de plaats gemaakt worden, 
op politiek terrein bleven de ontwikkelingen doorgaan. Na een grote zuivering 
onder het kader, dat mede verantwoordelijk werd gesteld voor de mis1ukkin
gen van de Grote Sprong, werd eind 1961 een serie maatregelen genomen om 
de ideologische vorming in het Zeger te verbeteren. Daartoe werden de revolu
tionaire comites en partij-afdelingen in legeronderdelen versterkt. De strijd
krachten, in communistisch China altijd al vee! meer dan aileen maar de 
rnilitaire arm van de regering, werden een 'revolutionaire leerschool'. In een 
langdurige ideologische campagne 'Leer van het Volksbevrijdingsleger' wer
den de strijdkrachten aan de hele samenleving ten voorbeeld gesteld. In deze 
campagne, zowel als in de gelijktijdig gevoerde 'Socialistische opvoedingsbe
weging', werden richtlijnen uitgevaardigd op basis van 'studie van het Denken 
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van Voorzitter Mau', en in mei 1964 publiceerde de politieke afdeling van het 
Ieger, als militair handboekje, een eerste uitgave van het 'Rode Boekje', met 
citaten uit het werk van Mau Tse-toeng. 

'De Culturele Revolutie': 1966-1968 

In deze fase gaat de :figuur van Mau Tse-toeng steeds meer het beeld van China 
bepalen. In april 1959 had hij zich niet meer als staatshoofd Iaten herkiezen. 
De motieven daarvoor zijn niet bekend. Mogelijk wilde Mau bij de eind '58 
reeds blijkende moeilijkheden met de Grote Sprong niet graag verantwoorde
lijk zijn voor de uitvoering van econornisch noodzakelijk geworden maatrege
len, waar hij politiek niet geheel achter kon staan. Hij bleef echter voorzitter 
van de Partij en zijn positie als hoogste Ieider van de Chinese revolutie bleef 
onaangetast. 
De peri ode van hers tel en consolidatie na de half rnislukte Grote Sprong had 
China in Mau's ogen gevaarlijk dicht bij een 'revisionisme' en dreigend 'herstel 
van het kapitalisme' als in de Sowjetunie gebracht. Verrnindering van het re
volutionair elan en vergrijzingvan de leiderskern hadden al in 1964 aanleiding 
gegeven tot een campagne 'K week erfgenamen van de revolutie'. Een grote 
hindernis bij de opvoeding van de jeugd tot proletarische revolutionairen 
zagen Mau en de zijnen in het hardnekkig voortbestaan van 'technocraten' en 
burgerlijke autoritaire elementen' in kringen van onderwijs en cultuur. Daar
naast waren het 'revisionisten' en 'de kapitalistische weg bewandelende ge
zagsdragers in de partij', die dreigden China 'van kleur te Iaten veranderen'. 
Na enige voorteke~·~n in Iiteraire kritieken, gafin april1966 het blad van het 
V olksbevrijdingsleger het sein met een artikel waarin op de noodzaak van een 
'culturele revolutie' werd gewezen. Steeds fellere aanvallen op de 'anti-partij 
elementen' leidden tot de val van kopstukken in de Pekingse partij-afdeling. 
Er ontstond grote beroering onder studenten, die met drastische voorstellen 
kwamen 'om het onderwijs 'proletarisch' te reorganiseren en politiseren. Uni
versiteiten en scholen werden gesloten om de onderwijsrevolutie door te voe
ren, en acadernische autoriteiten werden zwaar belaagd. Dit alles had duidelijk 
het stempel van Mau's denkbeelden, hoewel hij zelf op de achtergrond ge
bleven was. In juli 1966 verscheen hij voor het eerst sinds maanden weer in 
het openbaar, met een symbolisch bijzonder belangrijke zwempartij in de 
Yangtze. 
Naast Mau vertoonde zich steeds duidelijker als tweede man de minister van 
defensie Lin Piau, die in september '65 al op de voorgrond getreden was met 
zijn artikel 'Lang leve de overwinning van de volksoorlog'. Daarin herinnerde 
Lin eraan, dat in China de revolutie op het platteland begonnen was en pas aan 
het eind in de steden had getriornfeerd. Zo hangt ook de zaak van de wereld
revolutie als geheel uiteindelijk afvan de strijd van de volkeren van Azie, Afri
ka en Latijns Amerika, die het 'platteland van de wereld' vormen. Lin be
schreef de 'hedendaagse wereldrevolutie' als de 'omsingeling van de steden van 
de wereld' (Noord-Amerika, West-Europa en rnisschien ook wei de Sowjet
unie) door het 'platteland van de wereld'. 
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Lin Piau verkondigde daarmee Mau's denkbeeld dat de verovering van China 
in revolutionaire strijd vanaf bet platteland als voorbeeld kan dienen, zowel 
voor de nationale bevrijdingsoorlogen in andere Ianden als voor een algemene 
revolutionaire strategie tegen bet imperialisme. 
Lin Piau wordt Mau's naaste wapenbroeder genoemd en zijn opkomst is de 
erkenning van de steeds belangrijker rol die de strijdkrachten in China zijn 
gaan spelen. Naast de jongeren zijn bet de militairen die bet gezicht van de 
Culturele Revolutie bepaald hebben. 
Langzamerhand werd duidelijk dat de jongeren, op de achtergrond door bet 
Ieger gesteund en waar nodig in toom gehouden, gemobiliseerd werden niet 
aileen voor een revolutie in onderwijs, cultuur en pers, of tegen anti-socialis
tische tend ens en in de economie, maar ook en misschien wei in de eerste plaats, 
tegen politieke tegenstanders van Mau in de partij. Ook werd herhaaldelijk 
naar de Grote Sprong van 1958 verwezen. De tegenstanders van nu waren ook 
degenen die toen de politiek van Mau gesaboteerd hadden. 
De aanvankelijke grote en dikwijls gewelddadige acties van groepen Rode 
Gardisten in de steden tegen allerlei bourgeois-verschijnselen maakten geleide
lijk plaats voor steeds fellere campagnes tegen de 'zwarte monsters en spoken', 
die bet verzet tegen Mau symboliseerden. Hoofddoelwit van de acties werden 
bet staatshoofd Lioe Sjau-tj'i en de algemeen partijsecretaris Teng Sjiau-p'ing. 
In de industrie richtten de acties zich vooral tegen bet zgn. 'economisme' 
d.w.z. toepassing van materiele prikkels voor bevordering van de produktivi
teit inplaats van ideologische drijfveren. Een pragmatische aanpak, waarvan 
bet 'economisme' deel uitmaakte, had in de periode van herstel na de Grote 
Sprong veld gewonnen, en werd nu des te heftiger bestreden. 
In vrijwel aile sectoren van bet maatschappelijk bestel werd grootscheepse op
ruiming gehouden onder kopstukken en kaders, die dikwijls van jarenlange 
machinaties tegen de persoon en bet denken van Mau Tse-toeng bescbuldigd 
werden. Begin 1967 was intussen een zeer verwarde toestand ontstaan. In vele 
steden hadden verschillende groepen 'revolutionaire rebellen', meestal voor 
korte tijd, de macbt overgenomen met bezetting van kantoren ministeries en 
bedrijven. Vakbonden werden opgeheven en door 'categorale rebellenorgani
saties' vervangen. Vele dagbladen hadden 'wegens reorganisatie' de uitgave 
gestaakt. Er heerste een toestand van beheerste chaos, waarin tegen februari 
'67 de strijdkracbten de orde gingen herstellen. Inplaats van de oude en in dis
krediet geraakte plaatselijke bestuursorganen werden 'revolutionaire comites' 
gevormd waarin de 'rebellen', loyaal kader en militairen in een soort drie-in
een bond verenigd werden. 
Er bleven zicb onlusten en gewapende botsingen voordoeneninjuli '67 scbijnt 
zich een poging tot militaire rebellie in Woehan te hebben voorgedaan. Het 
Ieger als geheel bleef echter streven naar berstel van de orde, en geleidelijk aan 
beg on zich een gematigder koers af te tekenen. Het bewind in Peking, nu blijk
baar vast in banden van de MauYstische groep, bleef optreden tegen factiona
lisme onder de 'rebellen', en wekte op tot herstel van de eenheid door bet slui
ten van grote 'revolutionaire allianties' tussen tot dusverre rivaliserende groe-
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pen. Er werden nu ook op provinciaal niveau 'revolutionaire comites' als 
nieuwe gezagsorganen gevormd. In de zomer van 1968 werden overal contro
lerende en disciplinerende comites van arbeiders en militairen ingesteld, die 
met ideologische training belast werden. Grote groepen werkers werden inge
zet in scholen en andere culturele instellingen. Blijkbaar hadden de Rode 
Gardisten afgedaan, en was nude beurt aan de arbeiders om met hun revolu
tionaire ervaring de jeugd op te voeden. Er werd verregaande reorganisatie ge
meld van individuele instellingen van onderwijs, medische dienst, industrie 
enz., die aan andere insteilingen ten voorbeeld gesteld werden. 
In oktober 1968 maakte het Centrale Partijcomite duidelijk wat het van de 
Culturele Revolutie verwachtte: hechte proletarische Ieiding in aile sectoren 
van de samenleving en heropvoeding van intellectuelen en partijkader door en 
onder toezicht van comites van arbeiders en militairen. 
Als om te demonstreren dat aile onrust en reorganisatie in onderwijs en weten
schap de voortgang van het Chinese speurwerk en de militaire paraatheid niet 
geschaad hadden werd in december 1968 de eerste Chinese waterstofbom tot 
ontploffing gebracht. 
Ret na veel uitstel in april1969 bijeengeroepen 9e Partijcongres bevestigde de 
'overwinningen in de Grote Proletarische Culturele Revolutie', d.w.z. de zege 
van de politiek van Mau en zijn aanhangers over die van zijn tegenstanders 
onder aanvoering van Lioe Sjau-tj'i. Het 'denken van Mau Tse-toeng' werd, 
naast het Marxisme-Leninisme, uitdrukkelijk tot uitgangspunt van het poli
tieke denken en handel en gemaakt. Daarmee werden de denkbeelden van Mau 
dus niet Ianger aileen als praktische uitwerking van de ideologie voor den 
Chinese situatie beschouwd, maar als een 'creatieve verrijking en verdere ont
wikkeling van het Marxisme-Leninisme'. Lin Piau werd nu officieel als op
volger van Mau Tse-toeng aangewezen. De nieuwe statuten en Lin's politieke 
rapport aan het Congres maakten duidelijk, dat de tijdens en door de Cultu
rele Revolutie hervormde en gezuiverde partij een politiek en ideologisch 
machtsinstrument moet zijn, dat voortdurend voor vernieuwing en verjon
ging openstaat, en dat nooit mag worden toegestaan een eigen, ongecontro
leerd Ieven te gaan leiden en in bureaucratie vast te lopen. De laatste tijd 
schijnt de partij zich langzamerhand wat te herstellen van de ingrijpende zui
vering van de top en het kader tijdens de Culturele Revolutie. 
Op economisch gebied moet de Culturele Revolutie wel een terugslag hebben 
veroorzaakt. Zelf zeggen de Chinezen dat zuivering in de bovenbouw en op
wekking van de massa juist verdere economische ontwikkeling mogelijk ge
maakt heeft, en dat de produktie in verschillende sectoren sterk is toegenomen. 
Sommige maatregelen en slagzinnen van de laatste tijd doen echter toch wei 
denken aan de periode van herstel na de Grote Sprong. 
Op het gebied van de buitenlandse betrekkingen nam het isolement van China 
nog verder toe. Incidenten bij buitenlandse vertegenwoordigingen in Peking 
deden die betrekkingen geen goed. In maart tot en metjuni 1969 deden zich 
op verschillende plaatsen langs de Chinees-Russische grens emstige inciden
ten voor, die een aantal slachtoffers eisten. De propagandaslag werd in aile 
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hevigheid voortgezet, en het hervatten van Chinees-Russische besprekingen 
over grenskwesties, en van de informele Chinees-Amerikaanse gesprekken in 
Warschau, wijst hoogstens op een wat zakelijker aanpak in een niet fundamen
teel veranderde situatie. 

Bij bet lezen van een overzicht als bet voorafgaande, moet de afwisseling in de 
Chinese politiek van visionaire benadering en praktische aanpak van zaken 
wei opvallen. Het is een soort cyclische beweging, waarvan hoogte- en laagte
punten ons steeds opnieuw verbazen, maar die, naar de stellige mening van 
zijn !eiders, China in zijn ontwikkelingsgang telkens een stap verder brengen. 
Een ideologisch visioen van de toekomstige Chinese maatschappij was de prik
kel tot de Grote Sprong Voorwaarts. Mau Tse-toeng's wereldomvattende idee 
van een revolutionaire vloedgolf vanuit de derde wereld, gaf aanleiding tot 
pogingen een blok van Aziatische, Mrikaanse en Latijns-Amerikaanse volke
ren te vormen tegenover zowel de Verenigde Staten als de Sowjetunie. En bet 
was, naast de vrees dat China evenals de Sovjetunie in revisionisme zou ver
vallen, bet visioen van een nieuwe proletarische Chinese maatschappij, vrij van 
de smetten van oude gewoonten en verhoudingen, dat tot de Culturele Revo
lutie inspireerde. 
Anderzijds hebben de Chinezen dikwijls een bij uitstek pragmatische aanpak 
van binnen- en buitenlandse pro blemen Iaten zien. De Chinezen maken duide
lijk onderscheid tussen theorie en praktijk, een onderscheid dat zij in lange 
jaren van strijd leerden maken. Theorie-de visie op verleden en toekomst
was essentieel voor de eenmaking van de beweging, maar alledaagse proble
men moesten in concrete en praktische termen behandeld worden. Dit wil 
allerminst zeggen, dat de Chinese communisten theorie uitsluitend naar bet 
rijk van de geest verwijzen, en theorie slechts als inspiratiebron zonder prak
tisch nut beschouwen. Integendeel, soms kan theorie worcien ingeroepen voor 
de mobilisatie van miljoenen mensen om grandioze programma's uit te voeren, 
zoals dat met !outer praktische richtlijnen nooit zou lukken. Het was zulke 
visionaire theorie die de Chinese communisten te hulp riepen bij de landher
vorming, de collectivisatie, de Grote Sprong en bij de Culturele Revolutie. 
Wanneer, tussen zulke momenten van visie in, de praktijk belangrijker wordt, 
fungeert de theorie als een soort leidraad, waaraan men zich, al naar de om
standigheden, in wisselende mate houdt. 
De Chinese communisten hebben hun visionaire ideologie vrijwel altijd inge
roepen om de armen te mobiliseren. In de jaren van burgeroorlog tegen Tjiang 
Kai-sjek pasten zij in de 'bevrijde gebieden' hun revolutionaire landhervor
ming toe om hun strijdkrachten tegenover de Nationalistische overmacht te 
kunnen opbouwen. In 1955 en 1958 mobiliseerden ze miljoenen boeren en 
arbeiders om een sociaal-economische doorbraak te forceren. Hoewel China 
uit zichzelf niet tot een dergelijke mobilisatie in staat was, geloofden Mau en 
de zijnen in de zestiger jaren dat de derde wereld der arme Ianden zichzelf 
tegen de rijke Ianden zou mobiliseren. De Culturele Revolutie was een reus
achtig te wapen roepen van proletarische studenten en arbeiders om definitief 
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metal het oude af te rekenen. Het idee dat de arm en in het bijzonder openstaan 
voor visionaire ideologieen, komt in een uitspraak van Mau Tse-toeng uit 1958 
naar voren: ' ... een opvallend kenmerk van China's bevolking ... (is) dat zij 
arm en 'onbeschreven' is. Op het eerste gezicht is dat een slechte zaak, maar 
in werkelijkheid is het juist goed. Wie arm is verlangt naar verandering, wil 
actie, wil revolutie. Op een vel onbeschreven papier . . . , kunnen de nieuwste 
en fraaiste woorden geschreven worden en kunnen de nieuwste en fraaiste 
schilderijen geschilderd worden'. 
Om echter steeds nieuwe woorden te kunnen blijven schrijven, om steeds 
nieuwe visioenen te kunnen schilderen, om als het ware de eigen geschiedenis 
van de toekomst te kunnen blijven scheppen, is voortdurende vernieuwing uit 
eigen kracht nodi g. Op eigen kracht vertrouwen en 'uit eigen kracht herboren 
worden' is een belangrijk element in de :filosofie van het hedendaagse China. 
Voortdurende vernieuwing moet van onderaf komen, van het 'arme en onbe
schreven' volk, van de achtergebleven gebieden, van het platteland. 
Binnen Mau's wereldomvattende visionaire ideologie moeten stelsels en orga
nisaties wijken, zodra zij niet meer functioneren en sociale vooruitgang in de 
weg staan. Het Maulsme heeft met aile grate bewegingen van de afgelopen 
jaren gepoogd de mogelijkheden voor voortdurende vernieuwing open te hou
den. Dat het onder de Chinese omstandigheden van afmeting, aantal en ont
wikkelingsgraad nog zo goed gelukt is, kan onze verbazing wekken. Het be
wijst ook dat het Chinese communisme, ondanks aile fanatisme en dogma
tisme waarvan het beschuldigd wordt, een opmerkelijke flexibiliteit en Ievens
kracht bezit. 
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H. TER HEIDE 

Europese vakbonden: mee met 
Europese ontwikkelingen 
Hoewel ook in de vakbeweging het enge nationalisme bepaald niet afwezig is, 
is de houding van de niet-communistische vakbeweging in West-Europa tegen
over de Europese integratie van bet begin af aan zeer positief geweest. Dit geldt 
met name ook in vergelijking met de opstelling van de linkse partijen in Euro
pa. Critici beweren, dat de oorzaak hiervan ligt in bet feit, dat bet gemakke
lijker is afstand van soevereiniteit door anderen, in dit geval de regeringen, te 
bepleiten, dan, zoals in bet geval van de politieke partijen, van zichzelf. Poli
tieke partijen zijn immers of als regeringspartij, of als regeringspartij in hope 
veel directer met de regering verbonden dan de vakbeweging. 
Deze bewering wordt echter gelogenstraft doordat de vakbeweging er als enige 
grote organisatie in geslaagd is tot een soort supra-nationale structuur te ko
men. De bij bet Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen aange
sloten organisaties hebben bet vorigjaar in Den Haag bet Europees Verbond 
van Vrije Vakverenigingen opgericht, waarvan bet bestuur bestaande uit de 
voorzitters of algemeen secretarissen van de 7 aangesloten vakverbonden, met 
meerderheid van stemmen beslist. In geval van zeer ernstige bezwaren tegen 
een dergelijke beslissing is een beroep op bet congres mogelijk, maar ook bet 
congres beslist tenslotte met een gekwalificeerde meerderheid. Bij de vroegere 
christelijke organisatie, de Europese Organisatie van bet Wereldvakverbond 
van de Arbeid (WV A) is een overeenkomstige ontwikkeling aan de gang. 
Minstens even belangrijk als op bet niveau van de vakcentrales is bet streven 
naar integratie op bet niveau van de vakbonden in de verschillende bedrijfs
takken. Nog afgezien van de algemene economische afhankelijkheid wordt 
men daar immers geconfronteerd met bet verschijnsel van de multinationale 
onderneming, die zich onttrekt aan nationale vakbewegingsacties. Mede door 
de vorming van de gemeenschappelijke markt vindt een herstructurering van 
de produktie plaats, die gemakkelijk tot sociale ongelukken kan leiden. 
Bij de vakbonden komen de formele integratiestructuren slechts langzaam op 
gang, al is het wei zo dat alle belangrijke sectoren een permanent Europees 
secretariaat hebben. Men is er echter wel in geslaagd direct tot een effectieve 
samenwerking te komen bij enkele opzienbarende concentratie-bewegingen: 
Fiat-Citroen, Fokker-Vereinigte Flugzeugwerke, Hoogovens-Hoesch. Even
eens in de metaalsector heeft de Europese vakbeweging orienterende bespre
kingen gevoerd met de concerndirectie van Philips. 
Tegenover de centrale directies van de grote ondernemingen zijn de nationaal 
en naar richting verdeelde vakbonden ongetwijfeld nog steeds in bet nadeel. 
Toch kan gesteld worden, dat door de jarenlange samenwerking een zodanig 
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onderling vertrouwen is geschapen, dat men in belangrijke gevallen gezamen
lijk kan optreden en dat zelfs onder bepaalde omstandigheden het voeren van 
eeninternationale actie niet geheel uitgesloten moet worden geacht. Dit laatste 
dan vooral bij een directe bedreiging van de werkgelegenheid of de positie van 
de werknemers. 
Veel moeizamer verlopen de pogingen om enige eenheid te bereiken bij dear
beidsvoorwaarden. Op het niveau van de vakcentrales bestaat een bescheiden 
Europees actieprogram (40-urige werkweek, 4 weken vakantie, doorbetaling 
bij ziekte, gelijke beloning voor mannen en vrouwen), dat weliswaar geleidelijk 
gerealiseerd wordt, maar daarbij is de directe invloed van het actieprogram vrij 
dubieus. Wei vindt geregeld wederzijdse informatie over de stand van zaken 
plaats en langzamerhand komt men ook aan een verdere uitwerking van deze 
globale eisen toe. 
De echte doorbraak zal ook hier plaats moeten vinden bij:de afzonderlijke 
bonden. De eerste duidelijke stap is hierbij gezet in de landbouw, waar op 
Europees niveau tussen werkgevers en werknemers overeenstemming is be
reikt over de arbeidstijd in de akkerbouw. Deze overeenstemming heeft niet 
de rechtsvorm van een internationale, bindende cao, omdat die bij de huidige 
stand van de wetgeving praktisch onmogelijk is. Over de doorvoering van deze 
overeenkomst bestaan dan ook nogal wat klachten. 
In andere bedrijfstakken is men nog niet zo ver, al neemt ook daar het overleg 
over een gemeenschappelijke strategie bij een aantal belangrijke arbeidsvoor
waarden toe. Ben van de belemmeringen om tot werkelijke onderhandelingen 
te komen is de weerstand aan werkgeverszijde om tot echte Europese gesprek
ken te komen. In de landbouw, die door de Europese landbouwpolitiek wei tot 
een sterke Europese organisatie moest komen, ligt dat anders. 
Hoewel bij de Europese organisaties dus een samenwerking op het terrein van 
de directe vakbondsactiviteiten langzaam op gang komt ligt het zwaartepunt 
toch nog steeds op de beinvloeding van de politiek van de Gemeenschap. Er 
worden terecht klachten geuit, dat de invloed van de vakbeweging op Europees 
niveau duidelijk achter ligt bij de positie die men langzamerhand nationaal 
verworven heeft. Omdat de formele structuren hier niet altijd parallellopen 
met de werkelijke invloed is het moeilijk te bewijzen, dat dit inderdaad het ge
val is. Immers ook in de Europese Gemeenschap bestaat een Economisch en 
Sociaal Comite, dat een vergelijkbare taak heeft als de SER in Nederland en 
de Economische en Sociale Raad in Frankrijk. Ook binnen de BEG bestaan 
vele gespecialiseerde adviesorganen (Europees Sociaal Fonds, Vrij Verkeer 
van Werknemers, Beroepsopleiding), waarin de vakbeweging vertegenwoor
digd is. Ook op nationaal niveau heeft de vakbeweging hoogstens een advise
rende functie, maar de mate waarin met deze adviezen rekening wordt gehou
den verschilt hemelsbreed. 
De oorzaak hiervan ligt in de besluitvormingsprocedure op het Europese 
niveau. In feite gebeurt de besluitvorming via onderhandelingen van nationale 
administraties en de laatste jaren is zelfs een uitholling van de toch al zwakke 
positie van het echte gemeenschapsorgaan, de Commissie, merkbaar. Nu is 
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bet ook in de vakbeweging geen onbekend verschijnsel dat een invloed op be
sluiten, die in onderhandelingen worden genomen, technisch bijzonder moei
lijk is. Of bepaalde zaken wel of niet gerealiseerd worden hangt nl. niet alleen 
van de opstelling van de betrokken onderhandelaar af, maar ook van de weer
stand die hij ondervindt en van de nieuwe mogelijkheden die zich voordoen. 
Bovendien leidt deze constructie er toe, dat vele belangentegenstellingen ver
stopt worden onder de noemer van het nationaal belang, in de praktijk meestal 
die nationale groep, die het meest met de betrokken maatregel te maken 
heeft. 
In feite loopt nationaal de invloed van de vakbeweging via het nationale parle
ment en berust op de situatie dat geen enkele politieke partij graag een open 
conflict met de vakbeweging riskeert. Deze invloed kan op het Europese 
niveau pas dan bereikt worden als ook daar een rechtstreeks gekozen, met de 
normale parlementaire bevoegdheden toegerust, Europees parlement bestaat. 
Het is daarom niet alleen uit liefde voor de democratie maar uit welbegrepen 
eigenbelang, dat de vakbeweging een van de krachtigste pleitbezorgers voor 
een democratisch federaal Europa is. 
Dit fundamentele uitgangspunt sluit uiteraard niet uit dat ook bij de huidige 
structuur de positie van de vakbeweging verbeterd kan worden. Op twee fron
ten is daarbij de laatste tijd vooruitgang te bespeuren, enerzijds zijn er perio
dieke rondetafelgesprekken van de Europese Commissie met de top van de 
Europese vakbeweging over de hoofdlijnen van het beleid, anderzijds is ook 
voor bet eerst een contact tot stand gekomen met de Raad van Ministers van 
Arbeid en Sociale Zaken. 

Emstige kritiek 

Praktisch vanaf het begin heeft de vakbeweging ernstige kritiek op de Com
missie gehad vanwege een tekortschietend sociaal beleid. De Commissie kan 
niet veel anders doen dan wijzen op de regeringen, die het Verdrag zo interpre
teren, dat de sociale politiek primair een nationale aangelegenheid is. Daarop 
heeft de vakbeweging gezocht naar een vorm van contact met de Raad van 
Ministers, waarover in die Raad veel gesproken is, en die in eerste instantie 
uitliep op de afspraak, dat de fungerende voorzitter van de Raad contact zou 
kunnen hebben met Europese organisaties. Dit heeft in de praktijk niet veel 
opgeleverd. Wel is men er uiteindelijk in geslaagd een tripartite conferentie 
van regeringen, Commissie, werkgevers en werknemers te beleggen over werk
gelegenheid en arbeidsmarkt. Het gevolg van deze conferentie zal zijn dat een 
permanent orgaan voor de werkgelegenheid tot stand zal komen, waar dezelf
de groepen in vertegenwoordigd zullen zij n en dat als voornaamste doelstelling 
heeft, mede met behulp van het Europees Sociaal Fonds, knelpunten op de 
arbeidsmarkt tijdig te signaleren en weg te werken. 
Bij de opstelling over de Europese politiek speelt de verhouding tussen de ver
schillende organisaties, zowel Europese als nationale, een belangrijke rol. Op 
Europees niveau werken drie belangrijke organisaties, samenhangend met de 
drie wereldorganisaties: het IVVV, Wereldvakverbond (communistisch) en 
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bet Wereldverbond van de Arbeid. Het WVV heeft aileen leden in Frankrijk 
(CGT) en Italii~ (CGIL), die tezamen een contact-commissie in Brussel met 
een permanent bureau hebben opgezet. Jarenlang was er van weerskanten een 
afzijdigheid: bet WVV was principieel tegen bet Europees integratiestreven en 
communistische organisaties werden niet tot bet overleg in Brussel toegelaten. 
Vooral de CGIL is duidelijk van koers veranderd; men staat wei kritisch tegen
over de bestaande instellingen, maar verwerpt niet meer de integratie als zo
danig. De CGT, daarentegen, hangt nog veel meer aan de nationale soeverei
niteit. De Europese Commissie, heeft nu offici eel contact met het verbindings
bureau en vertegenwoordigers van beide vakcentrales hebben zitting in bet 
ESC en andere organen. 
Het WV A vindt zijn voornaamste steunpunt in de Benelux met min of meer 
traditionele vakcentrales: Nederland (CNV en NKV), en de CFDT in Frank
rijk. De CFDT heeft bewust het voorvoegsel 'christelijk' geschrapt en de !ei
ders noemen het uitdrukkelijk een socialistische vakcentrale. De heel kleine 
Duitse christelijke vakcentrale is onbetekenend. 
Het EVVV om vat alle bij het IVY aangesloten vakcentrales en heeft daardoor 
praktisch een monopolie-positie in Duitsland en een sterke positie in Italie met 
de beide vakcentrales CISL (christen-democratisch) en UIL (socialistisch
republikeins). In de Benelux is er ten opzichte van bet WV A ongeveer een 
50-50 verhouding: in Nederland bet NVV, in Belgie het ABVV. Zwak is de 
positie in Frankrijk, waar de sociaal-democratisch georienteerde FO in een 
gei:soleerde positie verkeert. Bij de vergelijking van de krachtsverhoudingen 
speelt op de achtergrond een rol, dat door de toetreding van Engeland en 
Noorwegen en Denemarken, het EVVV alleen versterkt zou worden en daar
door een vrijwel onaantastbare positie zou krijgen. 

Oud onderscheid 

Binnen het EVVV bestaan er uiteraard verschillen, zoals enerzijds de DGB, 
NVV en FO, geporteerd voor samenwerking met het WV A en versterking van 
de invloed van de vakbeweging en anderzijds de beide Italiaanse vakcentrales 
en het ABVV, die meer de richting uitgaan van samenwerking met het WVV 
en buitenparlementaire acties. Dit is een wat grof onderscheid, dat overigens 
terug te voeren is op het oude onderscheid tussen Latijnse en Noord-Europese 
vakbeweging. 
Twee voorbeelden kunnen gegeven worden. Het contactbureau CGT-CGIL 
heeft vanafhet begin getracht tot samenwerking met bet EVVV te komen. Dat 
is afgewezen, vooral omdat een gemeenschappelijk politiek uitgangspunt, nl. 
bevordering van de Europese integratie in supra-nationale richting, ontbrak. 
Concreet komt dit punt aan de orde wanneer beslist moet worden of met 
CGT -CGIL in het Economisch en Sociaal Comite een gezamenlijke fractie 
gevormd moet worden zoals dat met het WV A van het begin af al het geval is 
geweest. Op voorstel van het NVV heeft bet bestuur van het EVVV besloten 
om de CGIL-leden een dergelijk lidmaatschap aan te bieden, doch de CGT 
te weigeren. Waarschijnlijk zal de solidariteit tussen CGT en CGIL er toe 
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lei den, dat ook"de CGIL zich afzijdig zal houden, doch voor het EVVV speel
de, naast de veel zelfstandiger politieke opstelling van de CGIL, ook de situ a tie 
in ltalie en Frankrijk een rol. In Frankrijk verzet de FO zich tegen elk contact 
met de CGT, terwijl in ltalie een nauwe samenwerking tussen aile drie de vak
centrales bestaat. 
Het tweede onderwerp van meningsverschil was de zeggenschapsstructuur in 
de eventuele Europese vennootschap. V ooral van Duitse zijde werd geeist dat 
er in elk geval werknemerscommissarissen moesten komen, terwijl Belgen en 
ltalianen een dergelijke indirecte verantwoordelijkheid voor het bestuur van 
de onderneming afwezen. 
In beide gevallen kon toch, via meerderheidsbesluiten, een duidelijk Europees 
standpunt van de vakbeweging bepaald worden waar alle betrokkenen zich 
loyaal aan gehouden hebben. 
Deze voorbeelden tonen aan, dat er ondanks verschillen toch een gemeen
schappelijke activiteit mogelijk is, een activiteit die zich in de toekomst nood
zakelijkerwijze moet uitbreiden. Een van de problemen daarbij zal zijn hoe een 
structuur tot stand gebracht kan worden, die werkelijk Europees is en toch 
steunt op de directe medewerking van aile leden. Dat is nationaal al moeilijk, 
laat staan Europees. Maar de mogelijkheden daartoe worden, naarmate de 
problemen concreter worden en er bijv. ook internationale centrale onder
nemingsraden komen. ook groter. 
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A. P. OELE 

Een muntautomaat in plaats 
van een landbouwtrekker 
KANTI'EKENINGEN BIJ DE PLANNEN VOOR EEN ECONOMISCHE MONETAIRE UNIE 

'Een vooruitgang die zich al/een op een gebied 
voltrekt, is destructieften opzichte van de voor
uitgang op alle gebieden' 

Erich Fromm 

Met het plan voor een economische en monetaire unie hebben de deskundigen 
een nieuw bindmiddel uitgedacht om de Europeanen langs de omweg van de 
econ01nische politiek dichter bij elkaar te brengen. De gedachte zelf is niet 
nieuw. Al in 1950 tijdens de 'Sturm und Drang'-periode van de Europese sa
menwerking werd in de Raad van Europa een pleidooi gevoerd voor een mone
taire unie met een gemeenschappelijke munt. In het Verdrag van Rome is er 
weinig van terug te vinden. Artikel105 verplicht de lid-staten tot het coordi
neren van het monetaire beleid voor zover nodig voor het Iaten functioneren 
van de gemeenschappelijke markt. Met deze vage formulering bleek de Euro
pese Commissie niet zo goed uit de voeten te kunnen. Nadat ze enige jaren met 
het botte bijltje had gehakt, kwam er in 1962 uit Brussel het voorstel om voor 
de definitieve fase van de gemeenschappelijke markt in de derde overgangs
periode tot de oprichting van een monetaire unie van EEG-landen te komen. 
Veel resultaat had dit initiatief niet. Pas nadat men tijdens de monetaire crisis 
van 1969 door schade en schande wijs was geworden, werd het project op 
'hoger plan' gebracht. Bind 1969 besloten de regeringsleiders in Den Haag dat 
in 1970 concrete plannen moesten worden uitgewerkt voor de verwezenlijking 
van een economische en monetaire unie in opeenvolgende stappen op basis van 
een door de Europese Commissie in begin 1969 ingediend memorandum. 
Wat is een economische en monetaire unie? Het antwoord op deze vraag is 
minder interessant dan een antwoord op de vraag naar de politieke en sociale 
gevolgen. Voor een goed be grip van die gevolgen kan echter het zakelijke ant
woord niet worden gemist. Een voltooide economische en monetaire unie 
houdt in, dat de lid-staten: 
a. gegarandeerde en onherroepelijke vaste wisselkoersen hand haven tussen 

hun muntstelsels; 
b. een Europees reservefonds in het Ieven roepen, dat beheerd wordt door een 

centraal Europese bankraad, samengesteld door de presidenten van de Cen
trale Banken, die met meerderheid van stemmen besluiten; 
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c. dit Europese reservefonds niet slechts de taak geven van de verlening van 
monetaire bijstand aan elkaar bij moeilijkheden met de betalingsbalans, 
maar bovendien met dit fonds gezamenlijk naar buiten optreden waar het 
gaat om de verplichtingen ten opzichte van bet Internationale Monetaire 
Fonds en de kredietverlening aan derde Ianden; 

d. alle nodige conjuncturele, financiele en monetaire bevoegdheden overdra
gen aan de Gemeenschap. Hier zit de knoop. Er is verschil van interpretatie 
mogelijk, maar er wordt minstens bedoeld, dat de omvang en de financiering 
van de begrotingstekorten centraal in Brussel moeten worden bepaald. De 
lid-staten houden dan wat meer vrijheid in de bepaling van omvang en sa
menstelling van uitgaven en belastingen. Aan de in Brussel bepaalde voor
waarden voor evenwicht en groei van de economie moet worden voldaan; 

e. een Europese munteenheid invoeren, die na een overgangsperiode de natio-
nale munten zal gaan vervangen. 

Vrij vertaald betekent een dergelijke unie, dat de dollar zijn plaats als reserve
valuta moet delen met de Europese munt, wat een nieuwe en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de BEG. Het betekent ook dat 
een groot deel van de algemene en financiele beschouwingen die nu in Den 
Haag en in de parlementen van de andere hoofdsteden elk najaar worden ge
houden, beter in bet Europese Parlement kunnen worden gehouden. 'Gaten' 
in de dekking van de begroting worden dan voor de nationale volksvertegen
woordigingen geheel ongrijpbare zaken. Op zichzelf is dat niet zo drama tisch. 
Het begrotingstekort leent zich immers maar al te gemakkelijk als aanleiding 
voor de opvoering van een politiek conservatief melodrama. Ernstiger is bet 
verlies aan een stuk beschikkingsmacbt over de ruimte in de nationale econo
mieen voor inkomensverbetering en andere bestemmingen. Niet slechts de 
parlementen, maar ook de vakbonden zullen zich voor dat verlies moeten 
revancberen door bet tijdig scheppen van organen waarmee hun invloed op 
het Europese niveau kan worden gerealiseerd. Hier verschuift een machtig 
brok politiek handelen en onderhandelen met alle daaraan verbonden conse
quenties voor de thans nog in nationale schema's gebonden achterban. De 
grote vraag is of zij deze verschuiving zullen willen meemaken. 
Men kan bet de Nederlandse regering en in bet bijzonder de Nederlandse 
minister van Financien niet verwijten, dat hij blind is voor de verstrekkende 
gevolgen. Als hij stelt: 'de implicaties van een werkelijke monetaire unie zijn 
zo ingrijpend, dat eenpolitieke integratie op breed terrein, leidend tot een poli
tieke unie in de zin van een federatieve staat onmisbaar lijkt', dan is daar geen 
woord Frans bij. Dat bleek tijdens de bijeenkomst van de EEG-Ministerraad 
in juni jl., waar de plannen voor de economische en monetaire unie in een 
eerste versie werden bekeken. Overeenstemming bestond slechts over het ver 
verwijderde doel. 
Dat de verwezenlijking van zo'n unie v66r 1980 een haalbare kaart zou zijn, 
op voorwaarde dat de regeringen daar bij voortduring hun steun aan zouden 
geven, daarover was iedereen bet eens. Minder eenstemmig was men over de 
vraag hoe er te komen. Er lagen drie plannen ter tafel (een Duits plan van 
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minister Schiller, een Belgisch plan van minister Snoy en een Luxemburgs van 
minister Werner) plus een herzien plan van commissaris Barre, dat rekening 
hield met de eerstgenoemde plannen en op bepaalde punten concreter was. 
Het plan van Schiller week af van de andere plannen, waar het in de eerste en 
de tweede fase, d.w.z. tot 1975, een nog vrij grote bevoegdheid voor het be
schikken over de wisselkoers van de eigen valuta aan de nationale regeringen 
voorbehield, en de noodzaak van een nauwere samenwerking in de econo
mische politiek van de lid-staten duidelijk vooropstelde. De andere plannen 
waren meer 'monetaristisch' van aard; hierin werd reeds voor 1975 een ver
nauwing van de schommelingsruimte tussen de munteenheden van de lid
staten en de oprichting van een Europees reservefonds voorzien. Het verschil 
is meer dan een 'petite difference de technique monetaire'. De 'monetaristen' 
achten binnen enkele jaren reeds het moment gekomen om lid-staten die met 
tekorten in grote moeilijkheden dreigen te geraken, zo veel als mogelijk is met 
het geld van andere lid-staten te helpen. Die hulp dient de onderlinge solidari
teit van de economieen te versterken. Zij wordt echter in dat eerste stadium 
gegeven zonder de garantie, dat de schenkende Ianden, voor zover zij de meer
derheid vormen, de macht krijgen om aan die onderlinge hulp vergaande 
voorwaarden in het kader van het gecoordineerde economische beleid te ver
binden en af te dwingen voor een meer evenwichtig intern beleid. Afzonder
Iijke devaluatie blijft in de eerste etappe in beginsei mogelijk, maar dient meer 
nog dan in het verleden tot een uitzondering te behoren. 
In deze monetaristische benadering zit tevens de opzet om in het begin van de 
zeventiger jaren ai tot een meer gemeenschappelijke maar dus ook meer a parte 
opstelling van de EEG, in het internationale overleg over monetaire kwesties 
te komen. Anders gezegd: een zo snel mogelijke promo tie van de Europese 
valuta's tot wereidreserve naast de dollar met aile Ius ten en niet over het hoofd 
te ziene Iasten. Nederland en Duitsland hebben, zoals te verwachten was, de 
monetaristische benadering afgewezen. Wei moet de eerste fase, die 1 januari 
1971 dient in te gaan, in het perspectief van de monetaire unie veri open, maar 
de nadruk komt te Iiggen op het onderlinge overleg om met elkaar te oefenen 
in de afstemming van bet nationale economische beleid en tegelijkertijd orde 
op zaken in eigen huis te stellen. Wei is afgesproken om de bestaande vrijheid 
in de vaststelling van de wisseikoersen niet te misbruiken om daarmede bij 
voorbeeld Iangs de omweg van ruimere marges ten opzichte van de dollar ook 
tot onderling ruimere marges te komen. Dit lijkt niet zo schokkend, maar er 
zit wei aan vast dat de EEG-Ianden de bijl hebben gelegd aan de wortel van de 
boom van de dollar ais de alleenzaligmakende internationaie reservevaiuta. 
Ook al is het (door Belgie en Luxemburg) ondersteunde plan om met name de 
Fransen min of meer automatisch te gaan helpen met Duitse centen, zodra de 
Franse betalingsbalans daartoe aanleiding geeft, voorlopig op niets uitge
Iopen, het is toch niet zonder betekenis dat men wei bereid is geweest af te zien 
van de vrijheid zich meer door internationale dan door EEG-belangen te Iaten 
Ieiden bij het veranderen of het vergroten van de speeiruimte van de wissei
koersen. lets daarvan vindt men terug in de reeds eerder gemaakte afspraak 
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van de presidenten van de centrale banken van de EEG-landen elkaar bij 
toekomstige betalingsbalansmoeilijkbeden te bel pen met in bet totaal aan be
schikbare bulp ten bedrage van 2 miljard dollar. 
Terug tot de politieke kern van de zaak. Hoewel bet te vroeg is om over een 
definitief plan voor de eerste fase te spreken, zijn de posities toch wei duidelijk 
geworden. Oppervlakkig lijkt bet of de Bondsrepubliek en Nederland funda
mentalistisch en geheel volgens bet boekje te werk willen gaan en zicb niet aan 
koud water willen branden. lets minder oppervlakkig is bet daarbij vast te 
stellen dat Nederland en West-Duitsland niet bereid waren suikeroom te spe
len voor een land als Frankrijk, waarvan bet nationaie inkomen per boofd van 
de bevoiking nog altijd iets groter is dan dat van de Bondsrepubliek. Het ver
schii zit echter nog dieper. In feite gaat betook om bet verschii in benadering 
van bet integratieproces van enerzijds bet centraiistiscb kapitalisme van Parijs 
en Brussei (met Luxemburg in de bijwagen) en bet contractkapitalisme van 
Bonn en Den Haag. Dat Italit: daarbij een middenpositie innam, is een gevolg 
van preoccupatie met binnenlandse problemen, waarbij overigens dezelfde 
aarzeling tussen bet centralistische en bet meer democratische contractkapi
talisme te bemerken vait. Tot deze conclusie komt men als men de verbinding 
Iegt tussen de ingenomen standpunten en de gevoigen voor de democratie en 
de sociaie poiitiek. 
Hetzelfde Frankrijk dat v66r 1975 de monetaire Iocomotief(ais bet nodig is 
met wat extra Duitse brandstof) voor de Europese wagen wii spannen, voeit 
er niets voor om bet Europese Parlement vanaf 1975 bet recbt te geven de be
grating van de EEG te verwerpen en daarmede een beslissende invioed op bet 
totaai van die begroting te verwerven. De Franse regering beeft daarover in de 
Assemblee Nationale geen misverstand Iaten bestaan. De Ministerraad dient 
in haar ogen het laatste woord te bebben in de controie op de bedragen nodig 
voor de verdere uitvoering zelve. Wanneer men tevens bedenkt, dat bet Ver
drag van Rome op bet punt van de economische en monetaire samenwerking 
duidelijk tekort schiet en moet worden aangevuld, dan is bet duidelijk dat de 
regering-Pompidou zelfs niet bij benadering bereid is de consequenties te aan
vaarden voor een open en democratische behandeling van deze voor de levens
standaard en de inkomensverdeiing hoogst belangrijke zaken. Blijkbaar denkt 
men de Assemblee ook in de toekomst wei mee te kunnen krijgen met een be
roep op de patriottische argumentatie, dat met de verwezenlijking van de eco
nomiscbe en monetaire unie bet vaderland bet beste is gediend. Zoiets ligt 
natuurlijk wei in de lijn van meer dan tienjaren Gaullisme en meer dan dat ook 
in de lijn van de visie op de Franse staat als hoedster van bet in bet nationaie 
belang te stellen kapitalisme. 
Van bet kapitalisme 'an sicb' is men in Bonn en Den Haag evenmin erg vies. 
Je kunt er een eind mee komen, maar je moet bet spel wei netjes spelen. De 
politieke partijen en de vakbonden moeten op de juiste plaats en op bet ge
eigende moment hun zegje kunnen doen en hun invloed kunnen Iaten gelden. 
Als minister Witteveen stelt: 'Het Europese Parlement dient een vergaande 
controlerende bevoegdbeid te krijgen over de handelingen van de Europese 
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minister van Financien', dan ligt dat in deze Iijn . Water uit komt, hangt na
tuurlijk af van de gegeven politieke constellatie en de machtsverhoudingen in 
het sociale vlak, maar het is in elk geval een meer democratische opstelling. Dat 
die opstelling ook materieel wat waard is, blijkt uit een onlangs gepubliceerde 
studie van de Verenigde Naties over de inkomensverdeling in verschillende 
industrielanden. In Frankrijk beschikt 30 % van de bevolking in de laagste 
regionen slechts over 5 % van het totale ink omen. In de Bondsrepubliek is dit 
10 % en in Nederland 8 %. Geen cijfers om bij te gaanjuichen; het verschil is 
echter veelzeggend genoeg. 
De conclusie is duidelijk. Over de uiteindelijke bevoegdheden van het Euro
pese Parlement in een naar economische en monetaire samenwerking streven
de Gemeenschap dient geen misverstand te blijven bestaan. Bovendien zullen 
in het te wijzigen EEG-verdrag bij aanpassing aan de eisen van een econo
mische en monetaire unie voldoende garanties voor een afdoende democra
tische controle moeten worden ingebouwd. Misschien ten overvloede zij hier 
gesteld, dat een dergelijke controle niet slechts dient om de politieke partijen 
de hun toekomende invloed te geven, maar ook om daarmede de wettelijke 
stok-achter-de-deur te hebben voor de medezeggenschap van de partijen in het 
bedrijfsleven en in het bijzonder van de vakbonden. 
Dit brengt ons op de sociaal-politieke kant van de Europese politiek in de 
zeventiger jaren. Als men de noodzaak van het nauwer samengaan van mensen 
bij het samengaan van systemen vooropstelt, dan is de monetaire unie nauwe
Iijks inspirerender dan de veredelde douane-unie van de zestiger jaren. Inspi
ratie kan men slechts verwachten indien het lukt de economische en monetaire 
unie te verbinden met de verwezenlijking van de gerechtvaardigde verlangens 
van veel Europeanen naar sociale verheffing en grotere gelijkheid. Hier ligt 
tegelijk een kernvraag en een opdracht voor de helaas nog zo gescheiden en 
verdeelde socialistische en progressieve partijen in Europa. Zullen ze het spel 
van het contractkapitalisme ook in de zeventiger jaren meespelen en wat zullen 
ze er voor hun achterban uit kunnen halen? Het paradoxale in hun situatie is, 
dat ze te zwak en te verdeeld zijn om een alternatief tot gelding te brengen, 
waarin de meer sociale doeleinden van de integratie voorop staan. Anderzijds 
zijn ze te sterk om zich de totale afwijzing en de sectarische afzondering te 
kunnen permitteren. Er blijft hun de weg van de voorwaardelijke medewer
king, waarbij-het zij bier nogmaals beklemtoond-meer voorwaarden kun
nen worden gesteld naarmate ze zich op bet Europese vlak krachtiger organi
seren. 
Dit stelt het moderne socialisme in de zeventiger jaren voor de opgave de ver
binding te leggen tussen zulke dringende en praktische zaken als het region ale 
beleid, onderwijs, woningbouw, stadsreconstmctie en inkomensverdeling 
enerzijds en de doelstellingen van de gemeenschappelijke economische en 
monetaire politiek anderzijds. Het gaat imrners om meer dan het afvlakken 
van de conjunctuur en het verzorgen van beter evenwicht in de economie. Het 
gaat om het goede en sociaal-politiek meest gewenste gebruik, dat men van de 
door dit beleid vrijgemaakte ruimte gaat maken. Conservatieven en de met 
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deze lieden verwante liberalen zullen niet geneigd zijn deze verbinding te leg
gen. Het gaat hun slechts om bet op elkaar afstemmen van overschotten en 
tekorten in de nationale begrotingen en op bet in de hand houden van de 
impulsen die hiervan op de to tale economie uitgaan. Gemakkelijk zal dat niet 
gaan en gelukkig maar. Er komen vast en zeker kritieke momenten waarop ter 
wile van dit beleid van grote groepen van de bevolking en in bet bijzonder van 
de werknemers en de vaste-inkomens-trekkers offers zullen worden gevraagd. 
Dat zullen dan ook de momenten zijn waarbij eisen zullen kunnen worden ge
steld en de verbinding kan worden gelegd met de structuurpolitiek. Voorwaar
de daarbij is dat er een programma voor de economische politiek op middel
lange termijn is met voldoende sociale inhoud en dat de bereidheid bestaat om 
in Europees verband zowel in Brussel als in die nationale hoofdsteden waar 
dat bet meest nodig is, voor de realisatie van dat plan op de kritieke momenten 
in bet krijt te treden. Daarom zal er nu reeds op eigen kracht door vakbonden 
en progressieve partijen aan zo'n Europese structuurschets voor de zeventiger 
jaren moeten worden gewerkt met een eigen visie op de economische groei en 
de functie van die groei in de verandering van de samenleving. Daarbij zullen 
de gebaande paden moeten worden verlaten, maar dat is een ander verhaal. 
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BOEKBESPREKING 

Gemeentelijke democratie, WBS-cahier. Uitg. Kluwer, Deventer. 

Dit WBS-cahier geeft voor een gemeenteambtenaar, zoals schrijver dezes, veel 
stof tot overdenking en tot toetsing aan eigen opvattingen en ervaringen. Het 
is, met andere woorden, een interessant geschrift, zeker voor lieden uit de ge
meentelijke bestuurlijke sfeer, en hopelijk ook voor de burger, de kiezer, die 
herhaaldelijk in dit cahier ten tonele wordt gevoerd, sterker nog: om wie het 
gehele verhaal draait. 
De commissie, die zich over het vraagstuk van de gemeentelijke democratie 
heeft gebogen, is van mening dat ook voor de gemeentelijke democratie geldt 
dat deze vernieuwd en verdiept moet worden, waarbij de kernvraag is, hoe 
voor de burgers maximale mogelijkheden geschapen kunnen worden om hetzij 
direct, hetzij indirect, invloed uit te oefenen op bet overheidsbeleid. 
In de huidige situatie acht de commissie deze invloed in het algemeen gespro
ken weinig indrukwekkend en zij zoekt derhalve naar wegen en middelen die 
tot verbetering van de situatie kunnen leiden. Zij streeft naar vernieuwing van 
het bestaande patroon en stelt dus geen ingrijpende veranderingen voor in de 
opzet van het gemeentebestuur. Zo blijft de gemeenteraad het hoogste orgaan 
in de gemeente, met dit verschil dat zulks niet aileen moet geld en in juridische 
zin, maar ook in de feitelijke zin van het woord. Dat kan even wei pas wanneer 
de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid bepaalt. Hier ligt nu de kern 
van de problematiek. Die beleidslijnen moeten in overeenstemming zijn met 
wat de kiezer wil. De kiezer moet dan even wei- het zit al in het woord kiezer
ook iets te kiezen hebben! Hij moet kunnen kiezen uit alternatieven, d.w.z. de 
gemeenteprogramma's van de diverse politieke partijen moeten niet nauwe
lijks van elkaar verschillen, zoals nu meestal het geval is door heel algemeen 
omschreven doelstellingen, maar integendeel verschilpunten in beleid, m.a.w. 
politieke verschillen, accentueren, wat de commissie polarisatie noemt. 
Dat betekent werk aan de winkel voor de politieke partijen, want zij zullen in 
nauw contact met de kiezers die polarisatie moeten verwezenlijken. Men 
vraagt zich natuurlijk af of de commissie zelf voorbeelden noemt van moge
lijke polarisatie. Zij zegt daarvan-zie biz. 46- dat de politieke verschillen, 
die bij polarisatie aan het Iicht komen, misschien niet in de eerste plaats de 
algemene doeleinden zullen betreffen. 
'Die verschillen komen bij de vraag van de uitwerking, bij de vraag hoe con
sequent men aile maatregelen wil nemen die nodig zijn om de doeleinden te 
bereiken.' 
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Als voorbeeld wordt de ruimtelijke ordening genoemd, welke ten doel heeft, 
althans volgens het rapport, het scheppen van gelijke kansen op welvaart en 
welzijn voor iedereen, waar hij ook in Nederland woont. Tegen elkaar afge
wogen moet worden het scheppen van voorwaarden voor een maximale groei 
van ons nationale inkomen en het scheppen van een zodanig ruimtelijk 
milieu, dat een zo groat mogelijk individueel welzijn is gewaarborgd. Dit ver
eist een grate beschikkingsmacht van de overheid over de grand en daar
uit komt dan weer de politieke wenselijkheid naar voren de grand in gemeen
schapshanden te brengen. Het rapport heeft gelijk als het stelt, dat ook dit 
laatste punt zeer verschillend wordt beoordeeld door de diverse politieke par
tijen. Ik vraag mij even wei af of nu juist dit punt niet meer een kwestie is van 
landelijke politiek dan van gemeentelijke. Men kan de gemeentelijke politiek 
daarbij in zoverre te berde brengen, dat de gemeenteraad besluit gronden/ die 
de gemeente in handen heeft, aileen in erfpacht uit te geven, maar het is zeer 
wei mogelijk dat daardoor zeer vitale andere onderdelen van gemeentebeleid 
worden geschaad. Ben wenselijke vestiging van bedrijven in de industriele of 
in de dienstensector kan daardoor niet realiseerbaar blijken. Hoe dit overigens 
ook zij, over deze polarisatie zal nog veel moeten worden nagedacht en de 
commissie merkt dan ook wijselijk op, dat polarisatie niet van de ene dag op 
de andere kan plaatsvinden. 
Met de voorgestelde oplossing om de gemeentelijke democratie uit een zekere 
impasse te hal en, kan ik het roerend eens zijn. Dat neemt niet weg, dat ik hier 
en daar toch wei moeite heb om aile gedachtengangen van de commissie te 
onderschrijven. Trouwens, hier en daar in het rapport blijkt ook wel dat de 
commissie zelf met de stof heeft geworsteld. 
Het zou stellig te ver voeren om op aile hoofdstukken in te gaan, hoe boeiend 
de inhoud ervan ook is en hoezeer deze zich ook lenen voor een verdere discus
sie. In het kader van een recensie moet men zich nu eenmaal beperken. Wat mij 
in het bijzonder getroffen heeft, is de stelling van de commissie dat de invoering 
van het algemeen kiesrecht geleid heeft tot een chaos van belangen en strevin
gen. Naar mijn mening zijn door het algemeen kiesrecht zeer belangrijke groe
pen van mensen, en ik denk daarbij met name aan de arbeiders, aan bod ge
komen. Niemand zal willen ontkennen, dat deze grate groep sterk sprekende 
belangen had, die dringend behartiging behoefden. Via hun politieke partijen 
konden zij nu meespreken over de zaken die voordien anderen voor hen be
bedisselden. Ik zou bepaald niet will en steilen, dat dit een chaos betekende. 
De commissie gaat ook van enkele premisses uit (zie blz. 5 en 6), zoals demon
digheid van de gewone man en de eenheid en de gelijkheid van de mensen. Wat 
de mondigheid van de gewone man betreft, vind ik het wat merkwaardig dat 
hiervoor een grafrede van Pericles moet worden aangehaald. 
Ook degenen onder ons, die door arbeid in hun onderhoud moeten voorzien, 
(cursivering van mij) zijn in staat duidelijke politieke denkbeelden te for
muleren. Ben man die zich niet voor de publieke zaak interesseert, is in onze 
ogen niet schadelijk, doch waardeloos. Weliswaar zijn weinigen onder ons 
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grondleggers, doch allen zijn wij in staat over politiek een juist oordeel te 
geven.' 
Het citaat geeft een aardig beeld van de Griekse maatscbappij in de oudheid, 
waar de vrijbeid van weinigen berustte op de onderbouw van slavenarbeid van 
velen. Het is ook een wat boude stelling-maar wellicht waren in het oude 
Griekenland de politieke problemen zeer eenvoudig-dat allen in staat zijn 
over politiek eenjuist oordeel te geven. 
Dit citaat is ook nog om een andere reden merkwaardig, omdat op andere 
plaatsen in het geschrift de commissie niet moede wordt te wijzen op de inge
wikkeldbeid en ondoorzicbtigheid van het maatschappelijk Ieven en ook van 
bet bestuur. Men vraagt zich dan toch wei afwelke supermensen aile Neder
landers zijn die biermede geen enkele moeite zouden bebben. Ik stel dat wat 
raillerend, omdat elders wei blijkt, dat de commissie er anderzijds naar streeft 
te komen tot duidelijkheid in de politieke verschilpunten, de zgn. polarisatie. 
Maar het blijft waar, dat de vereenvoudiging die de polarisatie beoogt een 
moeilijke zaak is om te verwezenlijken. 
Zoals reeds opgemerkt, kan ik er niet aan denken het geschrift op de voet te 
volgen. Daarom wil ik nog slechts een enkel punt noemen. 
De commissie wil een eind maken aan de ondoorzichtigheid van bet bestuur. 
Zij beveelt daartoe verscheidene maatregelen aan. In de eerste plaats de reeds 
genoemde polarisatie, waarbij zij een verbinding legt met een territoriale her
indeling van de gemeenten. In kleine gemeenten zijn de problemen nog zo sim
pel, dat polarisatie onmogelijk is en daar is dus ook geen mogelijkbeid van een 
plaatselijk politiek Ieven. Zij beveelt ook diverse maatregelen aan om de ge
meenteraad meer greep op de gang van zaken te geven, o.a. vee) vroegere toe
zending van stukken, de beschikking over de nodige literatuur en de nodige 
bijstand van deskundigen, ambtelijk ofbuiten-ambtelijk. Zeer belangrijk acht 
de commissie ook de planning van het beleid om aldus te komen tot een in
vesteringsplan en een scherpe bepaling van de prioriteiten. Uiteraard wordt 
ook de inspraak niet vergeten, waarbij de meerderheid van de commissie van 
oordeel is dat de raad moet oordelen over de vraag of en wanneer inspraak 
wordt gegeven. Het initiatief moet ook kunnen uitgaan van de burger zelf. 
De voorzitter van de commissie kan niet inzien waarom de raad moet oordelen 
over de vraag of en wanneer inspraak wordt gegeven, tenzij bet de bedoeling 
is om de voorbereidingstaak van het college van burgemeester en wethouders 
geheel weg te nemen-maar dat is niet zo-en daarom zal de bedoelde beoor
deling en tijdsbepaling naar zijn mening moeten liggen bij B. en W. als onder
dee! van de normale procedure van voorbereiding. 
Ik zou zeggen, dat zowel bij B. en W. als bij de raad bet initiatief kan liggen. 

P. J. Neef 
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DE PEN OP PAPIER 

Openbaar vervoer: 
noodzaak van politieke keuze 

Met grote belangstelling heb ik het artikel gelezen waarin Van Leeuwen onder 
deze titel niet aileen de nood schildert van het openbaar vervoer, maar tevens 
vele constructieve voorstellen doet om hierin te voorzien. Ondanks mijn grote 
waardering voor dit artikel rijzen toch bij mij nog een paar vragen. 
Met Van Leeuwen ben ik van mening dat de tekorten aanleiding hebben ge
geven tot veel onbillijke kritiek. AI te licht was men geneigd over verspilling 
en gebrek aan efficiency te spreken en hiervoor de directies verantwoordelijk 
te stellen. Men verloor daarbij uit het oog dat deze niet aileen fietsen, maar met 
de overheid op een tandem zitten. Immers beslissingen zoals men die bij parti
culiere ondernemingen kent, gaan hier hand in hand met politieke beslissingen 
van de overheid, met name ten aanzien van het tariefbeleid. Ook deze drukken 
hun stempel op hetfinanciele resultaat. Wanneer bijv. de directie van een goed 
geleid spoorwegbedrijf het nodig acht, in verband met de gestegen kosten, de 
tarieven te verhogen en de overheid wijst dit af, gezien haar algemeen prijs
beleid, dan kan een tekort ontstaan. Het is dan zeer onbillijk over verspilling 
of gebrek aan efficiency te spreken. 
Ook Van Leeuwen gaat aan dit facet van het beleid voorbij en beperkt zich 
ertoe de kritiek te verwijten dat zij zich ten onrechte baseert op de 'theorie, 
uit de oude liberale (waarom een schuttingwoord) school', die uitmondt in de 
rendabiliteitseis die 'fout' is. 
Vervolgens beschrijft Van Leeuwen hoe een strikt handelen volgens deze richt
lijn, via drastische prijsverhoging, zou leiden tot een onaanvaardbaar verdwij
nen van het openbaar vervoer. Een soortgelijke ervaring als toevallig onlangs 
een particuliere onderneming-Van Spaendonck- in Til burg heeft opgedaan. 
Dit wil echter nog niet zeggen dat het voorafgaande beleid juist is geweest. En 
wanneer ik hier waag te twijfelen, dan berust dit op onderstaand vergelij
kinkje: 

1913 1970 
Een taartje (thans gebakje geheten) f 0,03 f 0,45 
Zeer goede sigaar f 0,03 id. goede f 0,36 
Pakje sigaretten f 0,15 f 1,50 
Haar knippen f 0,25 f 3,50 
Costuum naar maat f45,- f750,- 1 

Rit Amsterdamse tram f 0,075 f 0,50 
Auto 5 km a f0,15 plus parkeren f 1,-
1 dags retour Haarlem/ Amsterdam 

3e klas f 0,55 id. tweede f 2,-
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Idem per auto, 38 km, plus parkeren 
Idem per auto, alleen benzine I op 10 
Weekloon fl3,-

f 5,95 
f 2,49 

minimum f 157,50 

Het valt op hoe schuchter het prijsniveau van het openbaar vervoer de stijging 
van het algemeen prijsniveau is gevolgd. Men krijgt de indruk dat na de laatste 
oorlog andere, dan commerciele overwegingen een beslissende rol bij de prijs
vaststelling hebben gespeeld, ook al omdat er geen correlatie schijnt te zijn 
tussen de prijs voor het openbaar vervoer en de kosten van eigen vervoer per 
auto. Kan men nu wel de rendabiliteitseis verwerpen zonder eerst dit prijsbe
leid te toetsen? 
Bij het verkeer blijkt dat 'l'histoire se repete'. Na de eerste wereldoorlog heeft 
de explosiemotor toegepast op vrachtwagens en bussen, het monopolie ge
broken dat de spoorwegen op vele trajecten bezaten. Diezelfde explosiemotor 
heeft na de laatste oorlog de Doe het Zelver op de verkeersmarkt gebracht en 
het openbaar vervoer in de steden onttroond. 
Tussen de beide wereldoorlogen heeft men de onstuimig opdringende nieuwe 
tak van vervoer niet als een aanwinst beschouwd. Men liet hem over aan het 
particulier initiatief en belemmerde hem zo veel mogelijk, ter bescherming van 
de spoorwegen. Ten aanzien van de Doe het Zelver is men heel wat welwillen
der. Van Leeuwen geeft dit goed weer, wanneer hij zegt dat hij 'de snelle toe
name' van de personenauto's 'zelfs toejuicht'2 en dat 'het onzin (is) het toe
nemend aantal auto's als een kwaad te zien dat bestreden moet worden'. 
In het beleid van de overheid werd dit vertaald door een snelle toename van de 
aanleg van autosnelwegen. Zo waren bijv. in 1965 in Nederland 531 km aan
gelegd tegen 492 in Frankrijk en 301 in Belgie. Op het Continent heeft Neder
land dan ook het grootste aantal km autosnelwegen per km2• 

Andre Fischer in '!'Organisation des Transports dans le Cadre de !'Europe des 
Six' geeft de volgende cijfers: 

1963 1965 
Land de jaarl. gemidd. km autosnelwegen 

afgel. afstand per 1000 km2 

Duitsland 17700 km 11.5 
Belgie 13600 9.7 
Frankrijk 9500 0.9 
Italie 17000 5.5 
Nederland 19200 15.6 

Naar aanleiding hiervan merkt Fischer op: 'Ret is dus de Franse automobilist 
die de kleinste gemiddelde jaarlijkse afstand aflegt, terwijl hij over een bijzon
der dicht wegennet (aile wegen incl. autosnelwegen) beschikt en het is in tegen
deel de Nederlandse automobilist die het grootste aantal km af/egt ofschoon het 
wegennet ( al/e wegen incl. autosnelwegen) in Nederland het minst dichte van 
Europa van de Zes is en het aantal personenwagens per inwoner een van de 
zwakste van de Gemeenschap is (door mij gecursiveerd). 
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'Deze schijnbare tegenspraak: is voornamelijk verklaarbaar door het feit dat 
er een nauwe correlatie is tussen het peil van het gebruik van voertuigen, de 
gemiddelde jaarlijkse afstand, de dichtheid van het wegverkeer en het bestaan 
van autosnelwegen. Het is dan ook geen toeval wanneer de Nederlandse en 
Duitse gemiddelde jaarlijkse afstanden veel hoger zijn: deze twee Ianden be
zitten inderdaad de sterkste dichtheid van autosnelwegen, terwijl de Franse 
nog zeer zwak is.' 
Aan de hand van een door Van Strien in ESB van 4 febr. jl. vermeld staatje 
afkomstig van Goslinga, hieronder een beeld van het gebruik van het Neder
landse wegennet voor zover het zich buiten de bebouwde kom bevindt: 

A B 
soort weg lengte in km %van het pers. auto %van het 

totaal van A km (106) totaal van B 
autosnelwegen 586 P/, 3331 23 
aile andere wegen 45554 983

/, 11192 77 

46140 100 14523 100 

Hieruit blijkt dat de autosnelwegen -11/ 4 % van het totaal der wegen buiten de 
bebouwde kom-niet minder dan 23% van het totaal der afgelegde km voor 
hun rekening nemen. Dit versterkt nog de indruk dat de aanleg van autosnel
wegen het gebruik van auto's bevordert, hetgeen in eenland met reeds vijf maal 
zoveel auto's per km2 als in de V.S. niet zonder betekenis is. Wellicht is bier 
sprake van de conservatieve Wet van de Prognose die in werking treedt wan
neer het toekomstig beleid wordt gebaseerd op uitkomsten, waarvoor een 
vorig beleid mede verantwoordelijk is dat zo automatisch met sneeuwbaleffect 
een permanent karakter verwerft. Immers wanneer de aanleg van autosnel
wegen het gebruik en misschien zelfs hierdoor de aanschaffing van een tweede 
gezinsauto bevordert, dan draagt hij bij tot het scheppen van nieuwe conges
ties, die op hun beurt weer de aanleg van nieuwe wegen stimuleren (zoals de 
bouw van grote parkeergarages in de steden eveneens het ontstaan van con
gesties bevorderen). Het mes snijdt hier aan twee kanten. De aanleg van steeds 
weer nieuwe autosnelwegen vraagt steeds weer grotere bedragen, terwijl het 
openbaar vervoer bij toenemende kosten het aantal reizigers ziet dalen. Zelfs 
wanneer men de snelle toename van auto's niet wenst te bestrijden, rijst toch 
de vraag of men moet doorgaan met het bevorderen van een hoger gebruik. 
Uiteraard geld t dit eveneens voor de voorzieningen in de steden, waar volgens 
Goslinga op 35% van het to tale wegennet niet minder dan 45% van het auto
kilometer gebruik plaats vindt. 
De personenauto waarvan de steeds toenemende maximum snelheid zo accen
tueert dat hij voor de autosnelweg wordt gebouwd en die in het stadsverkeer 
per km meer benzine verbruikt en meer slijt dan op de grote weg, fungeert in 
de steden voor niet minder dan 45% van het totale autokmgebruik als 'over
dekte fiets'. 
Al juicht Van Leeuwen de snelle groei van het aantal auto's toe hij ziet wei 
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degelijk de kwade gevolgen: 'de dreigende verstikkingsdood' van de 'centra', 
die de personenauto 'zelfs veroorzaakt'. 
Hij is overtuigd 'bier kan het openbaar vervoer uitkomst bieden'. 'Een open
baar vervoer' 'zo aantrekkelijk', door de vele kwaliteitsverbeteringen die hij 
voorstelt, 'dat ook autobezitters voor hun vervoer' 'het openbaar vervoer ver
kiezen'. 
Vermoedelijk om misverstand te voorkomen heeft Van Leeuwen zich uitslui
tend tot dit positieve facet van de oplossing bepaald. Maar hierdoor is bet al
ternatief te optimistisch. In bet woon/werkverkeer verleent een kaartje voor 
de meest luxueuze bus bij lange niet de status van een eigen auto. Zonder nega
tieve maatregelen ten aanzien van bet autogebruik zal men de centra niet voor 
'de verstikkingsdood' kunnen behoeden. Men ontkomt er niet aan- ondanks 
bet geloei dat zal opgaan-onze Westerse koe met schrikdraad te confron
teren. Rij en parkeerverboden en hoge parkeertarieven, wellicht zelfs heffingen 
zullen de centra de gewenste lucht moeten verschaffen en een openbaar vervoer 
zoals Van Leeuwen voor ogen staat zal de teleurgestelde Doe bet Zelver com
pensatie moeten bieden. 
Laat men deze negatieve maatregelen buiten beschouwing, zoals Van Leeuwen 
doet, dan ontsnapt echter ook aan de aandacht dat zij de marktpositie van het 
openbaar vervoer aanzienlijk zullen versterken. De vraag rijst of Van Leeuwen 
hier wei rekening mee heeft gehouden, wanneer hij eist dat men de rendabili
teit over boord gooit en dat de centrale overheid subsidie geeft. 
Nu kan ik mij voorstellen dat de groei van bet aantal personenauto's- binnen 
afzienbare tijd verwacht men bet dubbele aantal-zodanig stringente negatie
ve maatregelen zal nodig maken, of kostbare stedelijke voorzieningen eisen, 
dat bet goedkoper is bet vervoer gratis te doen geschieden. Ik zou dit niet 
zonder meer willen afwijzen. De tollen hebben wij ook afgeschaft en wanneer 
ik een verkeersagent passeer betaal ik ook geen dubbeltje voor zijn diensten. 
Men zou dan-vrij naar Hotelling-door een extra successiebelasting de mid
delen kunnen verwerven. 
De rendabiliteitseis lijkt mij echter een voor bet beleid onvervangbare orien
tatie, die tenslotte ook gehanteerd kan worden wanneer men een bepaald per
centage van de infrastructuurkosten uit de calculatie elimineert. 
Samenvattend moet ik zeggen dat Van Leeuwen mij niet overtuigd heeft dat de 
rendabiliteitseis 'in the long run' onbruikbaar zou zijn. Zijn overige voorstel
len onderschrijf ik van harte. Ik meen echter dat zij met negatieve maatregelen 
ten aanzien van de personenauto gepaard dienen te gaan. 
Tenslotte rijst bij mij de vraag of men niet een te sterk accent legt op het schep
pen van snelwegen en andere voorzieningen voor de personenauto en een te 
geringe aandacht geeft aan de nevenverschijnselen ten aanzien van bet gebruik. 

Paul J. Kapteyn 
1. In Haarlemse etalage, maar ik hoorde dat f 850 normaal is. 
2. Ook onze huidige kunstcritici zijn verrukt over de Amsterdamse grachten met hun 

permanente expositie van neo-figuratief plastisch constructivisme, waaruit van tijd tot 
Boulez' Concerto voor twee auto's en een parkeerpaal opstijgt, wanneer een Ford 
Mustang een sexy Pontiac Parisienne aanrandt. 
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E. R. WIELDRAAIJER 

~edezeggenschap 
een stap verder 
Het wetsontwerp op de ondernemingsraden is niet de grote sprong voor
waarts geworden op weg naar de medezeggenschap van de werknemers. De 
bevoegdheden van de ondernemingsraden zijn wel uitgebreid in vergelijk:ing 
tot de huidige situatie, maar zijn toch te beperkt gebleven. Dat is wel teleur
stellend. 
Het was te voorspellen dat de discussie in de Kamer zich zou toespitsen op 
het medebeslissingsrecht van de raden en op bet al dan niet onbeperkte ad
viesrecht bij de belangrijke besluiten van de onderneming. Dat is ook ge
beurd. 
Het artikel, waarin bepalingen zijn opgenomen over de rol van de onder
nemingsraad bij fusies, verplaatsing, inkrimping enz., werd van vier verschil
lende kanten geamendeerd. In dat artikel is vermeld dat de ondernemer ver
plicht is de raad ad vies te vragen voor hij dergelijke besluiten neemt. De ont
snappingsclausule was echter zo geformuleerd dat zelfs de regeringspartijen 
tot amendering moesten overgaan. De ondernemer kon nl. gebruik maken van 
de zin: 'tenzij zwaarwichtige belangen van hemzelf dan wel van de onder
neming zich daartegen naar zijn oordeel verzetten'. 
De vakcentrales hadden tegen deze clausule ook ernstige bezwaren die met 
name betroffen bet subjectieve element gelegen in de woorden 'naar zijn oor
deel' en bet feit dat de belangen van de ondernemer zelf zo'n gewichtige rol 
zouden kunnen spelen. In de tekst van het wetsontwerp zoals de Tweede 
Kamer bet thans heeft aangenomen zijn die elementen dan ook verwijdetd 
doordat een amendement van de regeringspartijen werd aangenomen. De 
PvdA en PPR, bij de gehele behandeling van de wet te zamen opererend, 
hadden voorgesteld aile beperkingen van het adviesrecht er uit te halen, maar 
dit voorstel kon uiteraard geen genade vinden bij de meerderheid van de 
Kamer. Zij vroegen op dit punt geen medebeslissingsrecht zoals D'66 dat ge
daan had, overigens met een beroepsrecht van de ondernemer op de onder
nemingskamer. Deze constructie is echter, in de huidige vennootschaps
structuur, niet werkbaar, omdat D'66 niets regelde ten aanzien van de eigen
domsverhoudingen of de kapitaalverstrekking. 
PvdA en PPR namen het stand punt in dat bij de behandeling van het vennoot
schapsrecht een directe invloed van de werknemers op de samenstelling van 
de raad van commissarissen moet worden gerealiseerd zodat langs die kant 
de belangen van de werknemers bij belangrijke besluiten van de onderne
ming tot gelding moeten komen. 
Interessant was bij de behandeling van dit artikel een amendement van de 
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heren Goudzwaard en Boersma van de AR. Zij wilden nl. in de laatste fase 
van de besluitvorming, voordat de raad van commissarissen zijn fiat geeft 
aan een besluit van de directie, een ondernemingsvergadering bij elkaar roe
pen, bestaande uit directie, raad van commissarissen en de ondernemings
raad. In die vergadering zou dan de O.R. een ad vies kunnen uitbrengen zon
der dat door de ondernemer een beroep gedaan zou kunnen worden op 
zwaarwichtige belangen. 
Minister Roolvink trachtte zich eerst ten opzichte van dit amendement te 
verschuilen achter de noodzaak van een SER-advies op dit punt maar liet 
dit later op aandringen van Boersma vallen, de beslissing aan de Kamer over
latende. Die beslissing was helaas negatief, nl. een verwerping van het amen
dement met 59 tegen 55 stemmen. Het was de KVP die bij de verwerping de 
doorslag gaf en het bevreemdde uiteraard dat een voorstel, o.a. gebaseerd op 
een rapport van de achttien, nu bij de verwerkelijking geen genade kon vin
den bij de KVP-fractie. De vetdediging van de regeringspartijen om de ont
snappingsclausule, zij het dan in een gematigde vorm, te handhaven was niet 
sterk. Uiteindelijk bleef aileen de angst over voor de mogelijkheid dat bij 
onbeperkte raadpleging van de O.R. belangrijke besluiten voortijdig in de 
openbaarheid zouden komen. 
Datzelfde, die zwakke verdediging dus, deed zich ook voor bij de behande
ling van het wetsartikel, waarin de O.R. een veto krijgt bij bepaalde besluiten 
van de directie. Het ontwerp bood dit veto-recht op enkele terreinen, nl. bij 
het arbeidsreglement en bij pensioen-, spaar- en winstdelingsregelingen. 
Met name van de kant van de vakcentrales is er op aangedrongen meer on
derwerpen te noemen voor hantering van het veto-recht. Zij stelden dat ook 
besluiten over belonings- en tariefsregelingen, de opleiding, het promotie-, 
ontslag- en beoordelingsbeleid, werktijd- of vakantieregeling, veiligheid, ge
zondheid en hygiene, de instemming van de O.R. zouden moeten hebben. 
Hun verlangens werden gedeeld door de oppositie. PvdA en PPR wilden ook 
niet weten van een beroepsprocedure op dit punt. Zij stelden dat een beslis
sing van de O.R. over de hiervoor genoemde besluiten een eindbeslissing zou 
moeten zijn, zonder beroep op een andere instantie. 
De regeringspartijen zijn hieraan iets tegemoet gekomen door ook werktijd
en vakantieregeling en veiligheid, gezondheid en hygiene onder het medebe
slissingsrecht te Iaten vallen. Zij konden echter op geen enkele wijze waar
maken waarom ze tot deze beperkte keus waren gekomen. Met het argument 
van een 'evenwichtige verdeling' kwam men beslist niet uit. 
Ook van een veto-recht van de O.R. bij benoeming en ontslag van directie
leden wilde men niets weten. 
Leeftijdsgrenzen voor het actief en passief kiesrecht, in het oorspronkelijke 
ontwerp resp. op 18 en 21 jaar gesteld, zijn uit de wet verwijderd. Op dit punt 
was de Kamer eensgezind. Ook bij andere minder belangrijke punten zijn 
verbeteringen in het ontwerp aangebracht. Ik noem als voorbeelden de ver
plichting van de ondernemer ten minste een keer per jaar feitelijke gegevens 
te verstrekken over het gevoetde personeelsbeleid en een nadere omschrijving 
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van die gegevens die een ondernemer aan de O.R. moet overleggen indien hij 
niet verplicht is de jaarrekening te publiceren. 
Jammer was het dat de behandeling van dit wetsontwerp niet samenviel met 
de behandeling van het on twerp over de structuur van de onderneming. Dan 
waren ook de beschouwingen over het arbeiderszelfbestuur ala Joegoslavie, 
gehouden van de kant van de oppositiepartijen beter tot hun recht gekomen. 
Overigens was als een winstpunt te noteren dat t.a.v. deze doelstelling de 
zienswijze van PvdA, PPR, D'66 en PSP, tamelijk parallelliepen. 

Overzien we het on twerp na de behandeling in de Kamer, dan zien we dat in 
vergelijking met de huidige situatie de volgende veranderingen tot stand 
komen: 
a. Het medebeslissingsrecht over besluiten op het terrein van het arbeids

reglement, pensioen, winstdelingen en spaarregelingen, werktijd- en va
kantieregeling alsmede maatregelen de gezondheid, veiligheid en hygiene 
betreffende; overigens met een beroep van de werknemer op de bedrijfs
commissie. 

b. Verplicht advies van de O.R. bij besluiten over tarief- en beloningsrege
lingen, de opleiding, het beoordelingssysteem, alsmede over het promo
tie-, ontslag- en aanstellingsbeleid. 

c. Een beperkt adviesrecht van de O.R. bij belangrijke besluiten zoals over 
fusies, inkrimping, verplaatsing of sluiting. 

d. De mogelijkheid van apart beraad van de gekozen O.R.-leden, alsmede 
de gelegenheid om deskundigen te raadplegen. 

e. De verplichte bespreking van het jaarverslag van de onderneming als
mede de verplichting informatie te verstrekken over belangrijke besluiten. 

f. Scholing van O.R.-leden binnen werktijd. 
g. Een geschillenregeling waardoor via de kantonrechter naleving van de wet 

gevorderd kan worden. 
Wei een stap verder op weg naar de medezeggenschap, echter onvoldoende 
gemeten aan de verlangens die bij de werknemers Ieven. 
Bij het geven van hun stem aan dit wetsontwerp hebben PvdA en PPR dan 
ook verklaard dat vooral de mogelijkheid om per bedrijfstak of onderneming 
grotere bevoegdheden aan de O.R. te geven, naast het feit dat het wetsont
werp verbeteringen brengt in de bestaande situatie van de O.R., bij hen de 
schaal naar het 'voor' -stemmen heeft doen doorslaan. 
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A. STEMERDINK 

De otnbudsman voor militairen 

Voorwoord 

De democratisering van de krijgsmacht in Nederland komt maar moeizaam 
op gang. Contactcommissies, zonder werkelijke bevoegdbeden, werken 
slecht of helemaal niet. Het rapport van de commissie Lagerwerff biedt 
geen enkel uitzicht op een ingrijpende berziening van het militaire tucht
recht en de herziening van het militair strafprocesrecht zal nog wei jaren 
op zich Iaten wachten. 
Nu is bet uiteraard zo dat een moderne wetgeving geen garanties biedt voor 
democratisering van de krijgsmacht, maar het is wei de noodzakelijke basis 
waarop gewerkt moet worden. In Noorwegen, Zweden en de Bondsrepu
bliek heeft men dat reeds lang ingezien. Reeds vele jaren is men daar bezig 
te trachten, op basis van een moderne wetgeving de democratisering van 
bet militaire apparaat een stap verder te brengen. 
Elk land had daarvoor z'n eigen redenen. In Zweden wilde men bet ver
trouwen in de krijgsmacbt versterken en de controlemogelijkheden van het 
parlement vergroten. 
Noorwegen stelde de democratisering voorop, teneinde het leger beter te 
Iaten functioneren en de Bondsrepubliek wilde eens en voor altijd afrekenen 
met een onzalig verleden. 
De ombudsman heeft in bovengenoemde Ianden een sleutelpositie bij de po
gingen de krijgsmacht te democratiseren en de controlemogelijkheden van 
~et parlement te vergroten. Gezien de vele jaren ervaring die bovengenoemde 
Ianden hebben opgedaan met de ombudsman en de onderdeelsraden is bet 
niet noodzakelijk in Nederland lang te wachten met bet invoeren van een 
ombudsman en onderdeelsraden met werkelijke bevoegdheden bij de krijgs
macht. 
Onderstaand overzicht over de genoemde Ianden is slechts summier; meer 
gegevens zijn te vinden in The Ombudsman, een verzameling artikelen bij
eengebracht door Rowatt. 

Zweden 

Oorspronkelijk stelde Zweden slechts een ombudsman aan, de justitieom
budsman (1809), maar in 1901 gingen er stemmen op om ook een militie
ombudsman aan te stellen. Voorstellen van een parlementslid in deze rich
ting hadden geen succes en ook in latere jaren door parlementsleden gedane 
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voorstellen kregen niet de instemming van het parlement. De regering dacht 
er echter anders over. Zij was ervan overtuigd dat propaganda, gericht tegen 
de krijgsmacht, veld won en steeds meer wantrouwen in het militaire appa
raat veroorzaakte. In 1908 besloot zij dan ook een commissie, bestaande 
uit burgers, te benoemen met als taak onderzoek van het militaire apparaat 
en de uitgaven voor militaire doeleinden, met daarnaast toezicht op het wel 
en wee van de dienstplichtigen. 
Deze commissie was slechts bedoeld als een tijdelijke oplossing. Toen de 
Eerste Wereldoorlog uitbrak hervormde Zweden zijn defensieapparaat en 
hoewel niet direct betrokken bij de oorlog, waren er toch veel meer dienst
plichtige militairen nodig. 
De regering achtte nu het moment gekomen de greep van het parlement op 
de krijgsmacht te versterken. De justitieombudsman oefende reeds controle 
uit op de krijgsmacht, maar de groei van het overheidsapparaat in zijn to
taliteit maakte het hem onmogelijk voldoende aandacht te schenken aan dit 
deel van zijn taak. 
Ook de publieke opinie eiste een betere controle op dit speciale gebied, 
vooral sinds zoveel meer burgers lange tijd uit hun gewone werk werden 
gehaald en gebracht in totaal van hun normale !even verschillende omstan
digheden. Daar kwam bij dat een vee! groter dee! van de beschikbare geld
middelen voor militaire doeleinden moest worden bestemd. Ben beter 
toezicht was dan ook geen luxe. 
Het parlement ging akkoord met de voorstellen van de regering en in 1915 
was de militieombudsman een feit. 

Noorwegen 

Reeds in 1912 gaf de wetgever in Noorwegen de mogelijkheid aan de man
schappen vertegenwoordigers te kiezen, die tot taak kregen overleg te plegen 
met de onderdeelscommandanten over gerezen problemen in het onderdeel. 
De ontwikkeling is vrij snel in de richting van onderdeelsraden gegaan, voor
al na de Tweede Wereldoorlog, en op dit moment heeft elk onderdeel groter 
dan 35 man een onderdeelsraad. Deze onderdeelsraad bestaat uit de com
mandant van het onderdeel en de gekozen vertegenwoordigers van de man
schappen. Genoemde ontwikkeling is in het bijzonder gestimuleerd door de 
rapporten van twee staatscommissies, de 'Representatives Committee' en de 
'Service Term Committee', uitgebracht in 1948 en 1950. 
De 'Representatives Committee' legde in zijn rapport grote nadruk op een 
gewenste verdere ontwikkeling van de onderdeelsraden. Deze commissie was 
van mening dat versterking van de positie van de onderdeelsraden een grote 
stap voorwaarts zou zijn op de weg naar democratisering van de krijgsmacht. 
Onderling vertrouwen, samenwerking en solidariteit tussen officieren, onder
officieren en manschappen zouden worden bevorderd. 
Beide commissies waren uiteindelijk van mening dat de onderdeelsraden een 
consultatieve en adviserende functie zouden moeten hebben, dus geen be-
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voegdheid beslissingen te nemen. Vanuit de hoek van de dienstplichtige sol
daat bekeken heeft dit systeem grote nadelen. Het hangt helemaal van de 
commandant af in hoeverre de manschappen het gevoel krijgen dat hun me
ning op prijs wordt gesteld en niet zonder meer terzijde wordt gelegd. Om 
nu frustraties in dit opzicht te voorkomen, kwam de gedachte naar voren 
een ombudsman te benoemen en die o.a. te laten fungeren als 'top' van het 
onderdeelsraden-systeem. 
De Service Term Committee formuleerde het aldus in zijn rapport van 1950: 
'In order to give conscripted men a stronger feeling of legal security the 
Committee proposes that there shall he created a Representative for the 
Armed Porces selected by the Storting (Parliament). All memhers of the 
Armed Services will he able to apply directly to the Representative in order 
to get ad vice and help if they cannot obtain it in any other way. 
Also the representative committees ought to he able to go to the Represen
tative if the questions concerned cannot he settled locally. 
This central representative should have such a strong position that he can 
obtain information anywhere at all within the Defence Force in conneetion 
with the matters submitted to him. 
Sweden has a Riksdagens Militieombudsman who has, however, a wider field 
of activity than what is suggested here for a similar Norwegian institution. 
According to his instructions the Militieombudsman shall exercise a general 
supervision to see that laws and instructions are observed by all service and 
civilian functienarles who are paid out of defence funds and shall take steps 
to prosecute any persou who infringes he:m. 
Our proposal does not, as stated, imply a system of such scope as the one 
in Sweden. The Representative for the Armed Porces shall primarily exer
cise control and intervene if the legal security and rights of officers or the 
conscripted rank and file are violated. 
Thus it is chiefly the juridical aspect of the work of the~Militieombudsman 
we think, should he assigned to the Representative for thë'Defence Forces.' 
De regering reageerde positief op de voorstellen en in 1952 kwam er een mili
tieombudsman (voorzitter van een commissie van zeven leden). 
Het werkterrein van de militieombudsman is verdeeld in vier hoofdtaken: 
!.fungeren als toporgaan van het onderdeelsraden-systeem, 
2.behandelen van verzoekschriften van militairen, 
3.op eigen initiatief oordelen over bepaalde zaken, 
4.fungeren als adviesorgaan voor de belangrijkste burgerlijke en militaire 

autoriteiten. 

Bondsrepubliek 

Inleiding 
In het begin van de vijftiger jaren kwam in de Bondsrepubliek de discussie 

op gang over de Westduitse herbewapening. Uiteraard vormden omvang, 
uitrusting enz. van de krijgsmacht onderwerpen van discussie maar gelukkig 

416 Socialisme en Democratie 9 (1970) oktober 



ging het gesprek vooral over de positie die de toekomstige Bundeswehr zou 
moeten innemen binnen het staatsbestel en over de vraag hoe kon worden 
voorkomen dat de krijgsmacht ooit weer zo'n funeste rol zou kunnen spelen 
als in de jaren na de Eerste Wereldoorlog het geval was. 
Toen immers had de legerleiding niet alleen grote invloed op het ontstaan 
van de republiek, maar het oude keizerlijke leger met al z'n overleefde tra
dities en voorrechten werd zonder meer overgeplant in de nieuwe staat. 
Generaal von Seeckt zei dan ook nadrukkelijk dat er een 'Wehrpolitik der 
Kontinuität' gevoerd zou worden. (Thito Vogelsang, Das geteilte Deutsch
land, blz. 179.) 
Wat dit inhield werd snel duidelijk. V on Seeckt, stafchef van het leger en 
ondergeschikte van de minister van defensie, weigerde bijv. het leger in te 
zetten ter verdediging van de republiek tijdens de Kapp-putsch in 1920. 
Dit alles was mogelijk terwijl toch de grondwet van de republiek van Weimar 
bijzonder democratisch was. 
Nadat de Duitse Nationale Vergadering, bijeen in Weimar in de zomer van 
1919, de nieuwe Duitse grondwet had aangenomen, zei de socialistische mi
nister van binnenlandse zaken, Eduard David, dat hij er van overtuigd was 
dat er 'nergens ter wereld een consequenter democratie bereikt is dan in deze 
constitutie, zowel politiek als economisch'. (Hans Kohn, De duitse geest, 
blz. 310.) 
Ook Koustautin Fehrenbach, lid van de Centrumpartij en voorzitter van de 
Nationale Vergadering, was deze mening toegedaan en voegde er aan toe: 
'We leggen nu de constitutie in handen van het Duitse volk, dat we daarmee 
tot het meest vrije volk op aarde gemaakt hebben. (Hans Kohn, De duitse 
geest, blz. 310.) 
William L. Shirer noemt in z'n boek 'Opkomst en Ondergang van het Derde 
Rijk' (blz. 62) de constitutie 'het meest liberale en democratische document 
van zijn soort dat de 20e eeuw tot op dat ogenblik had gek~nd, mechanisch 
nagenoeg perfect en vol van ingenieuze en bewonderenswaardige vindingen 
die het perfect functioneren van een nagenoeg foutloze democratie schenen 
te waarborgen'. 
In tegenstelling echter tot andereWesterse democratieën maakte de grondwet 
van Weimar de krijgsmacht niet ondergeschikt aan ministerraad en parle
ment en dit bleek later een fatale misgreep. 
Fritz Erler geeft in z'n boek 'Democracy in Germany' in de volgende anec
dote precies aan waar de schoen altijd heeft gewrongen: 'Inl955, when I had 
to give an address at the Rhein-Ruhr Club to a more or less hostile audience 
composed mainly of industrialists, I explained the position of my politica! 
friends on the subject ofthe possible impact of armed forces on our internal 
affairs. I said that if Germany was to have armed forces, I had made up my 
mind long since that the generals would have to stand at attention for me 
and not I for them. An old gentleman, obviously a former officer, rose and 
said he would never do this. And my answer was: 'It's good to hear this now, 
in time. Then there will be no trouble at all. There will be politicalleadership 
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over the armed forces. Those, like you, who do not accept this principle, will 
not be taken into the army again'. I think here you have in a nutshell the 
problem of democracy and militarism in Germany'. (Blz. 73.) 
De in 1949 gestichte Bondsrepubliek pakte de zaken beter aan en kon dat 
ook doen omdat de omstandigheden totaal anders waren dan in de Weimar
tijd. Vooral het feit dat eerst zeven jaar na de stichting van de Bondsrepu
bliek werd overgegaan tot de oprichting van de Bundeswehr, zorgde voor een 
breuk met het verleden. Regering en parlement bewerkstelligden dat de 
krijgsmacht onder Ieiding kwam van de gekozen regering en werd gecontro
leerd door het gekozen parlement. Weliswaar benoemt de Bondspresident 
(niet rechtstreeks gekozen) de officieren, maar de nieuwe grondwet legt het 
opperbevel over de krijgsmacht in vredestijd in handen van de minister van 
defensie (Grundgesetz art. 65a) en in 'Verteidigungsfall' in handen van de 
Bondskanselier (Grundgesetz art. 115b). 
De 'Generalinspekteur der Bundeswehr', de hoogste militair, staat nog onder 
de staatssecretaris van defensie. 
De grondwetsherziening van 1956 gafhet parlement een nog sterkere positie 
ten opzichte van de strijdkrachten. Door in de grondwet vast te leggen (art. 
87a-1) dat omvang van de strijdkrachten en grondlijnen van de organisatie 
uit de begroting naar voren moeten komen, blijkt dat men de kans op een 
'Schwarze Reichswehr' als in de tijd van de Weimarrepubliek wilde uitsluiten. 
Ben tweede artikel dat de controle over de strijdkrachten door het parlement 
tot uitdrukking brengt is art. 45a Grundgesetz. Hierin wordt gezegd dat de 
'Verteidigungsausschuss des Bundestages' (defensie-commissie), evenals de 
commissie-buitenland in de Weimartijd, dezelfde rechten heeft als een com
missie van onderzoek. 
Daarmee krijgt de defensie-commissie vergeleken met andere commissies van 
het parlement bijzondere betekenis, hetgeen wordt onderstreept door de be
paling dat het recht van de Bondsdag commissies van onderzoek in te stellen 
v.w.b. defensieaangelegenheden uitdrukkelijk wordt uitgeschakeld. 
Aan de andere kant zijn er waarborgen dat het enqueterecht der minderheid 
niet in het gedrang komt. De commissie is verplicht een bepaalde zaak te 
onderzoeken indien 1/ 4 deel van het aantalleden van de commissie een voor
stel doet in die richting. 
De commissie is niet verplicht aan de Bondsdag rapport uit te brengen, tenzij 
de meerderheid van de Bondsdag dit wenst. De beperkingen die art. 44 
Grundgesetz aan commissies van onderzoek in algemene zin oplegt, gelden 
ook voor de defensie-commissie. Ben derde element in de machtspositie die 
het parlement inneemt ten opzichte van de krijgsmacht, wordt gevormd door 
het instituut van de 'Wehrbeauftragte des Bundestages', art. 45b Grund
gesetz. Volgens art. 45b wordt de Wehrbeauftragte 'zum Schutz der Grund
rechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausi.ibung der parlamen
tarischen Kontrolle' aangesteld. De in de grondwet geeiste wet werd op 26 
juni 1957 aangenomen. (Gesetz tiber den Wehrbeauftragten des Bundestages 
BGBI.I.S.652.) 
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De socialistische afgevaardigde Ernst Paul lanceerde in 1952 de gedachte 
ook in de Bondsrepubliek een ombudsman voor militaire zaken aan te stet
len in navolging van bijv. Zweden en Noorwegen. Slechts vier jaar later werd 
het idee gerealiseerd. 
De wet van 1957 betreffende de Wehrbeauftragte is een compromis tussen 
een initiatiefvoorstel van de fractie der SPD en een initiatiefvoorstel van de 
afgevaardigden Dr. Jaeger, Kemmer en anderen, allen behorend tot de fractie 
der CDU/CSU. 
Uit de beraadslagingen in de defensie-commissie vooral gestim11leerd door 
Fritz Erler en de 'Ausschuss fiir Rechtswesen und Verfassungsrecht' kwam 
op basis van de twee genoemde initiatiefvoorstellen een wetsontwerp tot stand. 

De rechtspositie van de WB 
I. Over de positie van de WB in het kader van de grondwet wordt verschillend 

gedacht. Een vrij veel gehoorde mening is dat art. 45b GG1 de WB2 een 
dubbele positie geeft. Voor zover hij fungeert als hulporgaan van de Bonds
dag bij de uitoefening van de parlementaire controle zou hij zich in een on
afhankelijke positie ten opzichte van de Bondsdag bevinden en voor zover 
hij optreedt ter bescherming van de grondrechten zou hij een onafhankelijk 
constitutioneellichaam vormen dat de traditionele scheiding der machten 
doorbreekt. 
C.H. Ule een vertegenwoordiger van bovengenoemde stroming zegt bier
over: 'Der WB des Bundestages hat nach art. 45b-Satz I-GG eine Dop
pelstellung. Er hat eine selbsHindige Stellung soweit er durch die Verfas
sung 'zum Schutz der Grundrechte' berufen ist; er hat eine abhangige Stel
lung soweit er als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausi.ibung der parla
mentarischen Kontrolle eingesetzt ist'. (Juristenzeitung 1957 blz. 423.) 
Ook volgens Gross heeft de dubbele positie van de WB 'im Gesetz einen 
hinreichend akzentuierten Niederschlag erfahren'. (Deutsches Verwaltungs
blatt 1957 blz. 344.) 
Egon Lohse neemt een ander standpunt in. In het hoek 'The Ombudsman' 
zegt hij: 'A contrary opinion, to which I would like to adhere is based upon 
the position of Article 45b in the Basic Law. It has been places in the sec
tion on the Bundestag and the MO performs his function as a protector of 
the basic rights also as Military ombudsman of the Bundestag. Despite his 
autonomous position, the MO is a subordinate organ (though not a mere 
executive organ) of the Bundestag, just as the military Ombudsmen of the 
Scandinavian countries are agents of Parliament. Therefore, in the entire 
field of his activity-including the protection of the basic rights-the MO 
cannot exercise wider powers than Parliament itself.' (The Ombudsman, 
blz. 120.) 

2.De WB wordt in een plenaire vergadering van de Bondsdag gekozen. An
dere organen, zoals bijv. de Bondspresident en de Bondsraad hebben geen 
aandeel in de benoemingsprocedure. Om er voor te zorgen dat de verkie
zing van de ombudsman zonder politiek geharrewar kan verlopen en open-
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bare discussies over personen worden voorkomen, bepaalt het GWB3 dat 
de verkiezing geheim is en zonder voorafgaand debat plaatsvindt (par. 13). 
Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de defensiecommissie, de 
politieke partijen die zijn vertegenwoordigd m de Bondsdag en een zodanig 
aantal afgevaardigden als volgens het reglement van orde van de Bondsdag 
met de sterkte van een fractie overeenkomt. 
Om tot WB gekozen te worden is een eenvoudige meerderheid in de Bonds
dag niet voldoende. Een meerderheid van het in art. 121 GG genoemde 
'gesetzlichen Mitgliederzahl' is noodzakelijk. 

3.Iedere Duitser die mee mag doen aan de verkiezingen voor de Bondsdag, 
ouder dan 35 jaar is en minstens eenjaar militaire dienst heeft vervuld, kan 
tot WB worden gekozen. De laatste eis is opgenomen om er zeker van te 
zijn dat de WB goed op de hoogte is met militaire omstandigheden, een 
zeker 'invoelingsvermogen' heeft. In Zweden kent men een dergelijke eis 
niet. Veel strijd is gevoerd over de vraag of de WB nog aan andere eisen zou 
moeten voldoen, uiteindelijk toegespitst op de vraag of de WB jmist zou 
moeten zijn. Vele afgevaardigden in de Bondsdag, uiteindelijk de meerder
heid, voelden er niet veel voor nog meer eisen op te nemen. V ooral het 
'jurist moeten zijn' van de WB ontmoette veel bezwaren, men was bang een 
juristenmonopolie te vestigen. Een Deense ombudsman verklaarde eens dat 
slechts een jurist geschikt is voor het ambt van ombudsman. 

4.De periode waarvoor de WB wordt gekozen bedraagt vijf jaar, dit in af
wijking van de vierjarige zittingsperiode van de Bondsdag. Gaat men uit 
van een zelfstandige positie van de WB, dan roept het verschil van een jaar 
tussen zittingsperiode van de Bondsdag en ambtstermijn van de WB geen 
problemen op. Maar is men van mening dat de WB als hulporgaan van de 
Bondsdag nauw verbonden is met de Bondsdag die hem koos, dan zou het 
verschil van een jaar aileen gerechtvaardigd zijn, indien de WB met een ge
kwalificeerde meerderheid van bijv. 2/3 van het aantalleden zou zijn ge
kozen. Op die manier immers zou een veranderde samenstelling van de 
Bondsdag na verkiezingen van minder belang zijn, extreme uitslagen daar
gelaten. Nu kan het geval zich voordoen dat een met kleine meerderheid 
gekozen WB een gedeelte van zijn ambtstermijn niet meer het vertrouwen 
van de Bondsdag geniet. Voortijdig ontslag is mogelijk, maar deze moge
lijkheid is geschapen om een onbekwame WB kwijt te raken, niet om een 
veranderde politieke voorkeur tot uitdrukking te brengen. In Denemarken 
kiest het parlement na iedere parlementsverkiezing zijn ombudsman, ter
wijl in Zweden de ambtstermijn vier jaar bedraagt. 

5.Nadat de WB is gekozen door de Bondsdag moet de voorzitter van de 
Bondsdag hem nog benoemen. Het einde van de ambtsterrnijn brengt niet 
automatisch het einde van de ambtsverhouding met zich mee. Het ambt 
blijft vervuld tot er een nieuwe WB is gekozen. De ambtsverhouding wordt 
buiten bovengenoemd geval nog beeindigd door overlijden, ontslag op 
eigen verzoek of voortijdig ontslag. 
Het voortijdig ontslag wordt ingeleid door een voorstel van de defensie-
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commissie aan de Bondsdag. Neemt de Bondsdag het voorstel aan, dan 
krijgt de voorzitter van de Bondsdag opdracht de WB te ontstaan. Dit 
voortijdig ontstag roept enkete vraagpunten op. Gaat men uit van een vol
ledig onafhankelijke positie van de WB, dan is het toch wel zeer de vraag 
of voortijdig ontslag, op elk moment mogelijk, in overeenstemming is met 
deze positie. Een enkele misstap kan bestissend zijn voor het al of niet in 
functie blijven van de WB. Ook kan het geval zich voordoen dat een op zich
zelf gering verzuim door een nieuw gekozen Bondsdag wordt aangegrepen 
om een politiek niet gewenste WB te verwijderen. Legt men er echter de 
nadruk op dat de WB een dubbele positie bekteedt met het accent op zijn 
positie ats hutporgaan van de Bondsdag, dan is duidelijk dat de Bondsdag 
hem moet kunnen ontstaan op elk gewenst moment. 
Ook in Zweden heeft het parlement de mogelijkheid de militie-ombudsman 
voortijdig ontslag te geven. Dit gebeurt evenals in de Bondsrepubliek op 
voorstel van een commissie die in Zweden tot taak heeftjaarlijks de manier 
waarop de militie-ombudsman zijn taak verricht te controleren. Het grote 
verschil is nu, dat in Zweden ontslag slechts mogelijk is na de jaarcontrole. 
Komt de Zweedse commissie tot een voorstel voor voortijdig ontslag, 
dan is dat op grond van een jaarrapport. Hieruit volgt dat de Zweedse 
militie-ombudsman slechts eenmaal per jaar de kans loopt ontslagen te 
worden, terwijl dit in de Bondsrepubliek op elk moment mogelijk is. In 
vergelijking met zijn Zweedse collega verkeert de WB in de Bondsrepubliek 
op dit punt in een zwakkere pos1tie. 

Taken van de WB 
In art. 45b GG worden de taken van de WB aangeduid. Genoemd ardkel 

luidt: 'Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei 
der Austibung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Wehrbeauftragter 
des Bundestages berufen. Das Nahere regelt ein Bundesgesetz. 
Hiermee is nog niet gezegd hoe een zaak bij de WB in behandeling komt. 
Par. 2 GWB geeft twee wegen aan, nl. in actie komen na hiervoor opdracht 
gekregen te hebben van de Bondsdag of de defensiecommissie of op eigen 
initiatief. 

Bevoegdheden van de WB 
De WB beschikt over uitgebreide bevoegdheden informaties te verkrijgen, 

teneinde de hem opgedragen taken naar behoren te kunnen vervullen. Hij 
kan van de minister van defensie en aile onder deze minister ressorterende 
diensten en personen inlichtingen en inzage van documenten eisen (par. 3-1 
GWB), hetgeen wil zeggen dat hij al diegenen die deel uitmaken van het 
ministerie van defensie of de krijgsmacht mondelinge of schriftelijke vragen 
kan stellen om inlichtingen te verkrijgen en ze kan verplichten documenten 
ter inzage te geven. Als getuige in de zin der wet kunnen de ondervraagden 
niet worden gehoord. 
Par. 3 GWB wekt de indruk een limitatieve opsomming te geven. De tekst 
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geeft aanleiding te veronderstellen dat personen, die niet ondergeschikt zijn 
aan de minister van defensie, niet mogen worden gebruikt als bron van in
lichtingen. In par. 4 GWB kan men echter een aanvulling zien op par. 3 
GWB. 
In genoemde par. 4 GWB wordt immers gezegd dat alle civiele ambtenaren 
van de Bondsrepubliek, Ianden en gemeenten de WB behulpzaam moeten 
zijn bij het vereiste onderzoek. Een ruime interpretatie van dit artikel geeft 
de WB de gelegenheid bij deze ambtenaren op dezelfde wijze en in dezelfde 
mate inlichtingen te verkrijgen als in geval van par. 3-1 GWB. 
Het in par. 3-1 GWB genoemde recht op inlichtingen en inzage van docu
menten kan niet worden geeffectueerd indien de minister van defensie of zijn 
plaatsvervanger van mening zijn dat er dringende redenen :Lijn tot geheim
houding (par. 3-1 GWB). Ook kunnen inlichtingen en inzage van documen
ten worden geweigerd indien er twijfel bestaat of de onderzochte zaak wei 
onder schending van de grondrechten of aantasting van de grondbeginselen 
van de 'Innere Fiihrung' valt (par. 2-2 GWB). 
Deze eventuele beperkingen kunnen de werkzaamheden van de WB ernstig 
bemoeilijken. Weliswaar moeten de minister van defensie of zijn plaatsver
vanger hun beslissing waar kunnen maken ten overstaan van de defensiecom
missie, maar 'dwingende gronden tot geheimhouding' is een rekbaar begrip. 
Ook heeft de WB de bevoegdheid de zittingen van rechterlijke colleges bij te 
wonen, voor zover er zaken behandeld worden die binnen zijn werkterrein 
vallen. In geval de zitting niet openbaar is, heeft de WB toch toegang (par. 3-6 
GWB). 
Hij heeft in dezelfde mate als het openbaar ministerie inzage in de stukken 
die betrekking hebben op de zaak (par. 3-6 GWB). 
De justitiele- en bestuursorganen van de Bondsrepubliek en de Ianden zijn 
verplicht de WB over de verschillende stadia van behandeling van een zaak, 
met een enkele uitzondering, in te lichten, indien de behandeling een gevolg 
is van een voorval dat de WB heeft medegedeeld aan de betreffende autori
teiten (par. 12 GWB). 

De jaarrapporten besteden aan bovengenoemde activiteiten regelmatig aan
dacht. 
Naast bovengenoemde bevoegdheden heeft de WB weinig mogelijkheden. 
Hij kan slechts, na er op gewezen te hebben, de bevoegde instantie de gele
genheid geven een bepaalde zaak op te lossen (par. 3-2 GWB). Tevens kan 
hij een bepaalde zaak voorleggen aan die instanties die bevoegd zijn een 
strafvervolging of een disciplinaire vervolging in te stellen (par. 3-3 GWB). 
De WB heeft niet het recht zelf een vervolging in te stellen of opdracht hiertoe 
tegeven. 

Militair en WB 
Elke militair heeft het recht zich rechtstreeks met een klacht of verzoek tot 

de WB te wenden. Dit wil zeggen dat de hierarchieke weg niet gevolgd hoeft 
te worden. 
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Het is niet toegestaan groepsgewijs verzoeken of klachten bij de WB in te 
dienen (par. 7 GWB). Anonieme verzoeken of klachten worden niet in be
handeling genomen (par. 8 GWB). 
Evenals bijv. in het Noorse Ieger was men in de Bundeswehr in het begin niet 
erg gelukkig met de creatie van het instituut van de WB. Dit had tot gevolg 
(en heeft in veel gevallen nog tot gevolg) dat het de militair nogal eens kwalijk 
werd (wordt) genomen indien hij een beroep deed (doet) op de WB. Ver
schillende jaarrapporten wijzen er dan ook op dat militairen in moeilijkheden 
kwamen nadat zij zich tot de WB hadden gewend. 
Maar de wet zegt uitdrukkelijk dat het te hulp roepen van de WB niet tot 
gevolg mag hebben dat tegen de betrokken militair maatregelen worden ge
nomen of dat hij benadeeld wordt (par. 7 GWB). W. Wierda zegt hierover: 
'Terecht neemt de rapporteur het bijzonder hoog op, dat enkele commandan
ten hun ondergeschikten hebben afgeraden, zich tot hem te wenden-ieder 
militair heeft het recht, zich rechtstreeks tot de WB te richten-of deze mili
tairen daarvoor zelfs hebben berispt. Het is deze commandanten behoorlijk 
ingeprent dat zij het recht hunner ondergeschikten hebben te eerbiedigen'. 
(S enD 1962, blz. 754.) 

Parlement en WB 
Volgens par. 2-3 GWB moet de WB na afloop van elk kalenderjaar een 

schriftelijk rapport uitbrengen aan de Bondsdag. Dit artikel is niet limitatief 
bedoeld. 
Naast dit verplichte jaarrapport brengt de WB ook regelmatig rapport uit 
over een bepaalde zaak of serie van zaken, verplicht of vrijwillig, schriftelijk 
en ook wel mondeling. Indien bijv. de Bondsdag de WB opdraagt een bepaal
de zaak uit te zoeken, moet er meestal rapport worden uitgebracht. Gaat de 
WB op eigen initiatief op onderzoek uit, dan zal hij rapport uitbrengen indien 
hij dit wenselijk acht. 
Al deze rapporten, vooral uiteraard het jaarrapport, vormen het belangrijk
ste middel van de WB om invloed uit te oefenen. 

Slotopmerkingen 
In de inleiding is opgemerkt dat het feit dat oprichting van de Bundeswehr 

eerst zeven jaar na de stichting van de Bondsrepubliek (1949) plaatsvond, 
heeft gezorgd voor een breuk met het verleden. Alle kansen leken dan ook 
aanwezig om niet alleen de gedachten achter de begrippen 'Staatsbtirger in 
Uniform' en 'Innere Ftihrung' in wetten vast te leggen en te zorgen voor vol
doende controle op de uitvoering, maar ook om zorg te dragen dat genoemde 
begrippen een levende werkelijkheid zouden worden voor iedere militair. De 
inleiding geeft weer hoe de Bondsrepubliek op het gebied van wetgeving en 
controle in hoofdlijnen alle kansen heeft gegrepen om een goede basis te leg
gen, maar hoe is de ontwikkeling verder geweest? 
De moeilijkheden, ontstaan door te snelle opbouw van de Duitse krijgsmacht, 
personeelsgebrek in de beroepssector, voortdurende verandering van de sa-
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menstelling van officiers- en onderofficierscorps enz., hebben aile vooruit
strevende plannen overspoeld, naar de achtergrond gedrongen. Ook officie
ren en onderofficieren die sympathiek tegenover de nieuwe opvattingen ston
den en zeker bereid waren mee te helpen aan de verwerkelijking ervan, ont
kwamen niet aan de gedachte 'eerst zorgen dat de zaak op poten wordt ge
zet, de rest komt later wel'. 
Door niet van het begin af in te zien dat een modern Ieger slechts geschikt 
kan worden gemaakt voor zijn taak indien opbouw in technische zin en het 
aankweken van een democratische gezindheid hand in hand gaan, bleef een 
begrip als 'Innere Ftihrung' voor vele leidinggevenden inhoudsloos. Er ont
stond een faseverschil tussen opbouw in technische zin en democratisering 
van de krijgsmacht. Als gevolg hiervan is er in de jaarrapporten dan ook vaak 
sprake van een zekere tweeslachtigheid. Regelmatig vermeldt de WB, zowel 
in bet jaarrapport van bijv. 1963 als van 1967, dater vooruitgang is, dater 
reden is voor enig optimisme, maar opvallend is nu dat juist over die pun ten 
die een goede toetssteen vormen voor de doorwerking van de 'Innere Ftih
rung', regelmatig klachten blijven voorkomen. Dit geldt bijv. voor de toe
passing van voorlopig arrest, moeilijkheden na het zich wenden tot de WB, 
bet te snel en te zwaar straffen enz. 
Dit wordt nog eens onderstreept door een betoog van de WB in het jaarrap
port 1966, blz. 5, aangaande moeilijkheden met het beklagrecht. Terecht wijst 
de WB er op, dat een militair zijn taak slechts vervullen kan, indien hij zelf 
ongehinderd van zijn rechten gebruik kan maken. 
Wel is duidelijk dat bet instituut van de WB nog niet in die mate preventief 
werkt dat bet overtredingen van de grondbeginselen van de 'Innere Ftihrung' 
heeft voorkomen of in aantal verminderd, laat staan dat de WB de gedachten 
omschreven met het begrip 'Innere Ftihrung', in de loop der jaren tot gemeen
goed heeft kunnen maken van alle militairen. De wettelijke basis is echter in 
de Bondsrepubliek aanwezig om tot democratisering van de strijdkrachten te 
komen. Het is te hopen dat in de komende jaren bet accent vooral zal worden 
gelegd op de democratisering van de krijgsmacht. 

1. Grundgesetz. 
2. Wehrbeauftragter. 
3.Gesetz tiber den Wehrbeauftragter des Bundestages. 
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A. A. DE BOER 

Grondslagen 
voor een industriepolitiek 
lnleiding 

Doel van dit artikel is enige grondslagen te formuleren voor een progressieve 
industriepolitiek. Het heeft niet de pretentie een dergelijke politiek in detail te 
formuleren; ik beperk mij ertoe een overzicht te geven van enkele problemen 
op dit gebied en daaraan een aanduiding toe te voegen met betrekking tot de 
oplossing daarvan. 
Een industriepolitiek heeft ten doel de samenleving optimaal te doen profi
teren van de technische en industriele ontwikkeling. Wat onder 'optimaal' 
verstaan moet worden is afhankelijk van de algemene politieke doelstellingen. 
Vanuit nationaal standpunt moet rekening worden gehouden met de nood
zaak een industriebeleid af te stemmen op de versteviging van de concurren
tiepositie van de Nederlandse industrie. In Europees communautair verband 
kan men daaraan toevoegen dat de samenleving optimaal moet profiteren 
van de mogelijkheden van industriele ontplooiing in een gemeenschappelijke 
markt. 
De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft zojuist een Memo
randum over de industriepolitiek in de Gemeenschap gepubliceerd.1 Hoewel 
het geenszins mijn bedoeling is dit Memorandum als uitgangspunt te nemen, 
zou ik er enige algemene uitgangspunten en de terreinatbakening uit willen 
weergeven. 
Ik citeer drie zinnen uit de inleiding tot dit document: 
1. 'Met het oog op een algemene welvaartsverbetering gaat het er allereerst 

om de industrie in staat te stellen zoveel mogelijk voordeel te trekken uit 
het bestaan en de omvang van de Gemeenschappelijke Markt.' 

2. 'Ret industriebeleid ... is bewust gericht op de toekomst, dat wil zeggen 
op groei en vooruitgang in de ruimste zin van het woord. De uitdrukking 
'industriebeleid' wordt namelijk maar al te vaak gebruikt als aanduiding 
voor maatregelen die de instandhouding van verouderde structuren be
ogen.' 

3.'Hoofddoel van de Commissie is het uit de weg ruimen van belemmeringen 
welke hun oorsprong vinden in onvolkomenheden van de douane-unie en 
lacunes van de economische unie in haar huidige vorm.' 

Deze drie zinnen houden een duidelijke terreinatbakening in, die in het ver
volg nader gepreciseerd wordt: een industriebeleid dat meer op evolutie dan 
op behoud der structuren is gericht stoelt in wezen op een horizontale aan
pak, doch dit neemt niet weg dat het eveneens bij de bijzondere omstandig-
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heden van de individuele industrietakken moet aansluiten. Vijf onderwerpen 
komen aan de orde: 
-voltooiing van de gemeenschappelijke markt, 
-eenmaking van de juridische, fiscale en financiele bepalingen, 
- herstructurering van de ondernemingen, 
-organisatie van de omschakelingen of aanpassingen, 
-uitbreiding van de solidariteit van de Gemeenschapslanden m de betrek-

kingen met derde Ianden. 
In het kader van de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt vormt 
een zo afgeperkte industriepolitiek de noodzakelijke eerste fase. Zij is echter 
op lange termijn gezien nog onvolledig. 
In de eerste plaats is het uiteindelijke doe! van een industriepolitiek niet om 
de industrie te Iaten profiteren van de gemeenschappelijke markt; die doel
stelling is afgeleid van en ondergeschikt aan het streven de samenleving zo
veel mogelijk te Iaten profiteren van de ontwikkeling van de industrie in de 
gemeenschappelijke markt. Dit is een belangrijke nuance. 
In de tweede plaats kan de sectorpolitiek zich niet beperken tot een extra
polatie van het algemene industriebeleid uitsluitend onder bijzondere om
standigheden. 
Men kan het ook anders stellen. Bij de voorgestelde Europese- industrie
politiek gaat het in de eerste plaats om het scbeppen van het milieu waarin 
die industrie zicb kan ontplooien, en dit in de geest van bet EEG-Verdrag. 
Maar bij het formuleren van een progressieve en volledige, orienterende 
industriepolitiek moet duidelijk bet onderscbeid en bet verband worden ge
definieerd tussen bet corrigeren op korte termijn, bet orienteren van de ont
wikkeling op middellange en het veranderen van de maatschappijstructuur 
op langere termijn. Dit boudt in dat een orientering op langere termijn dient 
te worden vastgelegd en deze orientering op langere termij n dient te worden 
vastgelegd en deze orientering dient de acbtergrond te zijn waartegen de be
oordeling van de voor korte-termijnproblemen te kiezen oplossing plaats
vindt. Tocb blijft bet onderscbeid van belang: hoewel bet noodzakelijk is dat 
korte-termijnmaatregelen mede worden beoordeeld naar hun effect op tange
re termijn, moet men voorkomen dat voorstellen voor corrigerende maat
regelen op korte termijn te aarzelend worden benaderd, omdat men op lange 
termijn in een andere ricbting wil werken. 
In een artikel over bet wetenscbapsbeleid in het maartnummer 1970 van 
'Socialisme en Democratie' ben ik nader op deze problematiek ingegaan in 
verband met het wetenscbapsbeleid. Vee! van wat daar gezegd is kan mutatis 
mutandis worden toegepast op het industriele beleid. Teneinde berhalingen 
te voorkomen zou ik mij hier willen beperken tot een verwijzing naar ge
noemd artikel. Daar wordt eveneens nader ingegaan op de relatie tussen 
wetenschaps- en industriepolitiek met de economiscbe politiek in het alge
men. 
Wanneer men spreekt over een industriepolitiek, moet men zicb realiseren 
dat de industrie een bijzonder complex geheel vormt, en dat de problemen 
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die zich voordoen vaak van bedrijfstak tot bedrijfstak sterk verschillen. Daar
om za1 een industriepolitiek weliswaar bepaalde a1gemene lijnen moeten 
omvatten, maar daarnaast za1 het noodzake1ijk zijn om sectorsgewijs tot een 
nadere uitwerking te komen die aangepast is aan de structuur en de p1aats 
van de betrokken sectoren. Daarbij moet weliswaar rekening gehouden wor
den met de positie van bepaa1de sectoren die voor de industrie1e ontwikke
ling een centrale of ze1fs sturende rol spe1en, maar dit betekent niet dat de 
andere sectoren buiten beschouwing kunnen b1ijven. 

Algemene lijnen 

In 'De weg naar de vrijheid' 1951 (drs. den Uy1 was toen directeur van de 
WBS) wordt gep1eit voor een investeringswet, die onder andere zou moeten 
inhouden dat de uitbreiding van ondernemingen en het verrichten van in
vesteringen in de produktieve sfeer aan toestemming wordt gebonden. Ver
der zou deze wet het mogelijk moeten maken investeringen te verbieden die in 
strijd komen met internationale afspraken of waarvan kan worden aange
nomen dat zij dienen tot het scheppen van een grotere produktiecapaciteit 
dan waaraan behoefte bestaat. 
In het 'Ten Ge1eide' dat Den Uy1 als minister 15 jaar later meegaf aan 'De 
Nederlandse economie in 1970' verheugt hij zich erover dat in die publikatie 
niet aileen de macro-economische ontwikkeling op middellange termijn aan
dacht kreeg, maar dat ook de ontwikkeling van afzonderlijke sectoren en 
bedrijfstakken is bestudeerd. Deze studies werden door de overheid verricht 
in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Hij vervolgt dat het juist deze 
medewerking is die het vertrouwen geeft dat de uitkomsten ook in het be
drijfsleven als uitgangsdata zullen worden gebruikt. 
Deze ontwikkeling in de filosofie van de industriepolitiek is belangrijk: van 
investeringscontrole naar investeringsorientatie. De activiteiten die de over
heid zou ondernemen in het kader van een investeringswet a1s in 1951 aan
bevo1en zouden, naast andere overheidsmaatrege1en, het milieu kunnen ver
storen waarin de ondernemer opereert. Dit is een bekende moeilijkheid voor 
de bedrijfsp1anning, waarin met betrekking tot dat milieu bepaalde veronder
stellingen moeten worden gemaakt, die niet te zeer van de realiteit moeten 
afwijken. Een dergelijke planning is voor het bedrijfsleven van groot belang 
om de structuurveranderingen die in het economisch Ieven optreden, de toe
nemende internationa1e samenwerking en dito concurrentie, en de sterke 
schaalvergroting van industriele activiteiten te kunnen volgen. Dan kan het 
onverwacht ad hoc ingrijpen door de nationale overheid een weinig wense1ijk 
zwaard van Damocles zijn. Ret is dan ook van belang dat bedrijf en over
heid gezamelijk de ontwikkeling bestuderen en op basis van eenzelfde prog
nose een in gezame1ijk overleg opgestelde orientering als uitgangspunt van 
hun beleid nemen. 
Het beoorde1en per onderneming van investeringen (1951) wordt in de fi1o
sofie van 1966 vervangen door de gezamen1ijke bestudering en in de toekomst 
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misschien door het in gezamenlijk overleg orienteren van de investeringen. 
Hieraan zou men de in art. 40 van het Euratom-Verdrag gebezigde term 
indicatieve programmering kunnen geven. 
De clou van een indicatieve programmering is, dat zij het mogelijk maakt 
een ontwikkelingslijn uit te stippelen die beantwoordt aan bepaalde doelstel
lingen van econornische politiek. Dat wil onder andere zeggen dat voorkomen 
kan worden dat bepaalde bedrijven om verschillende redenen overgaan tot 
bepaalde investeringen en uitbreidingen die op korte terrnijn gezien misschien 
interessant lijken, maar die op langere termijn minder wenselijk blijken. Men 
kan hierbij denken aan produktie-uitbreidingen in de breedte op een moment 
dat men het liever in de diepte zou moeten zoeken, of aan het onder druk van 
concurrentie vaak optredende verschijnsel van het ontstaan van een over
capaciteit. 
De draagwijdte van een dergelijke indicatieve programmering voor verschil
lende takken van de industriele activiteit strekt zich uit tot buiten het zuiver 
economische terrein. Enerzijds dienen bij de doelstellingen niet aileen de 
economische, maar ook de algemeen politieke doeleinden te worden be
schouwd. Anderzijds heeft de orientering niet aileen belang voor de uitvoe
ring van de zuivere industriele politiek: ook van een efficient wetenschaps
beleid kan slechts sprake zijn, indien men een basis heeft om te beoordelen 
wat er aan onderzoek moet worden verricht en wie daarvoor de aangewezen 
instantie is. De basis kan voor het onderzoek in de sector van de sociale 
wetenschappen liggen, in een planning op lange termijn voor de verhoging 
van het welzijn. Sociologie, planologie en aanverwante wetenschappen 
dienen dus het beleid op dit gebied te begeleiden. Voor de technische en tech
nologische research zou een indicatieve programmering gebaseerd op ver
antwoorde prognoses, het fundament kunnen zijn. 
Resumerend kan men dus vaststeilen dat, naast een algemene industrie
politiek die gericht is op het scheppen van het milieu, zoals dat ongeveer om
schreven is in de inleiding van het Memorandum van de Comrnissie van de 
Europese gemeenschappen, de mogelijkheid in discussie moet worden gesteld 
van een indicatieve programmering die voortvloeit uit een overleg tussen over
heid en bedrijfsleven en die aanleiding geeft tot het opsteilen van een strate
gie voor bepaalde sectoren van de industriele activiteit. 

Specifieke probJemen 

Bij de uitwerking van deze gedachten dient rekening te worden gehouden 
met een aantal factoren die voortvloeien uit het feit dat de industriele ont
wikkeling evenmin als de economische groei een doel op zichzelf is, maar ge
zien moet worden in verband met het welzijnsstreven in het algemeen. Be
halve het scheppen van het gezonde milieu en het nastreven van een krachtige 
ontwikkeling moet corrigerend worden opgetreden wanneer het gevaar be
staat van minder wenselijke bijverschijnselen. 
Op een vijftal aspecten van dit probleem zou ik de aandacht willen vestigen, 
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nl. de spanning tussen de eis van gezonde concurrentie en de eis van een 
sterke marktpositie, het mogelijke conflict tussen het belang van de samen
leving en van het bedrijf, de mogelijkheid van een ongewenste orientering 
van de industriele activiteit en tenslotte de maatregelen te nemen bij conjunc
turele moeilijkheden in de industrie. Ik beperk mij hier tot enkele aandui
dingen met betrekking tot ieder van de vier punten. 

Concurrentie 
In het voorgaande stellen wij ons op ergens tussen een imperatieve pro

grammering en het 'laissez-faire'. Deze positie moet nader worden gepreci
seerd, vooral omdat steeds meer in 'progressieve' als andere politieke docu
menten het dogma opduikt dat de regulerende kracht van de concurrentie 
moet worden gebruikt en dat een industriepolitiek of economische politiek 
erop gericht moet zijn deze concurrentie te stimuleren of waar nodig te her
stellen. Op dit punt dient een duidelijk standpunt te worden ingenomen. 
Hoe speelt de concurrentie zich in de praktijk af? 
Als de markt ruimte biedt voor produktie-uitbreiding wordt de strijd ge
opend om een zo groot mogelijk deel van het gat op te vullen. Gevolg: over
capaciteit, moeilijkheden, verliezen. Deze weinig wenselijke situatie kan dan 
inderdaad door de concurrentie worden hersteld. Er zijn uiteraard andere 
mogelijkheden: prijsbederf door ongebreidelde concurrentie, gevolgd door 
'afstoting' van het produkt. Een dergelijke ontwikkeling kan daarna leiden 
tot coordinatie en onderlinge afstemming die de concurrentie kunnen hinde
ren. Een andere factor die de concurrentie vermindert is de produktdifferen
tiatie die tot kwasi-monopoliewinsten kan leiden: niet aile klan ten betalen 
meer de evenwichtsprijs; degene wiens vraagprijs hoger ligt krijgt hoger ge
prijsd produkt aangeboden dat van het standaardprodukt afwijkt. 
De industriepolitiek met betrekking tot concentraties en concurrentieverval
sing wordt dus niet afdoende geformuleerd als een interventie die tot doel 
heeft de concurrentie de gelegenheid te geven zijn regulerende rol te spelen. 
Men moet in het algemeen gesproken het verstoren van de concurrentie door 
kartelvorming, marktafspraken e.a. verhinderen. Maar er zijn gevallen waar 
men niet door het herstellen of handhaven van de concurrentie tot gezonde 
marktverhoudingen kan komen, omdat de structuur van de produktie de 
concurrentiemogelijkheden beperkt ('Leitungsgebundene' produktie: bijv. 
aardgas en elektriciteit) de produktdifferentiatie of heterogeniteit van het 
produkt de concurrentie bemoeilijkt, of omdat in de bedrijfstak sprake is van 
parallel gedrag ook zonder dat bepaalde afspraken worden gemaakt. Daar
naast bestaat de mogelijkheid dat de snelle ontwikkeling leidt tot intensieve 
concurrentie, waardoor weliswaar snel gesaneerd wordt maar de verdringing 
van marginate bedrijven verliezen met zich meebrengt die nationaal-econo
misch gezien een deel van de voordelen compenseren. Men moet dus duide
lijk twee vormen van concurrentiepolitiek-als onderdeel van de industrie
politiek-onderscheiden die elkaar weliswaar ten dele overlappen, maar toch 
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voldoende principiele verschillen vertonen om er duidelijk onderscheid tus
sen te maken. 
In de eerste plaats dient de concurrentie te worden bevorderd waar deze haar 
regulerende werking werkelijk kan vervullen en waar de knelpunten aanwijs
baar zijn. In de tweede plaats dient een bepaalde vorm van toezicht te worden 
ontwikkeld daar waar de structuur van de bedrijvigheid in kwestie onvol
doende mogelijkheden biedt om de gestelde doeleinden door middel van con
currentie te bereiken. 
Nu is bet bekend dat zich in EEG-verband een concurrentiepolitiek ontwik
kelt, die echter sterk beperkt blijft door de omstandigheid dat de toepassing 
van de desbetreffende artikelen 85 en 86 van bet EEG-verdrag beperkt is tot 
die gevallen waarbij de handel tussen de lid-staten nadelig wordt be!nvloed. 
Uiteindelijk zou men niet aileen in nationaal maar ook in Europees verband 
moeten komen tot een algemene concurrentiepolitiek die het misbruik maken 
van dominantie posities op de markt in algemene zin tegengaat. 
Hier staat tegenover dat schaalvergroting voor de Europese industrie belang
rijk en noodzakelijk is om de positie van die industrie op de wereldmarkt te 
waarborgen. Daarbij wordt als nevenargument aangevoerd dat bedrijven een 
minimumomvang moeten overschrijden om technisch-economisch optimaal 
te kunnen produceren. Dit kan soms een voorwendsel zijn voor bet verwer
ven van een machtspositie, waaruit voordelen voortvloeien die de nadelen 
van bet overschrijden van bet tecbniscb-economiscb optimum compenseren. 
Het is moeilijk van buiten afte beoordelen welk verband er ligt tussen scbaal
vergroting en optimale produktie. 
Wei is duidelijk dat bij bedrijfsintegratie de totale produktiecapaciteit niet 
automatisch beantwoordt aan bet optimum voor alle produkten en tussen
produkten. Vandaar dater voor bet kleinere bedrijf een plaats en een taak 
blijft bestaan. Ook dan ecbter bestaat bet gevaar van horizontale en verticale 
bindingen tussen bedrijven. De bieraan verbonden problematiek eist uiter
aard een nadere bestudering. 
Door research-samenwerking kan tenslotte een versluierde vorm van kartel
lisatie worden bevorderd; gezamenlijke research leidt via gezamenlijke 
patentering tot gezamenlijke marketing en tot bet verdwijnen van de concur
rentie via bet nieuwe produkt. 

Sociale belangen en bedrijfsbelang 
Onzedelijk winstbejag dient te worden vermeden. In dit verband dient te 

worden nagegaan of de overbeid in bepaalde sectoren (verzekeringen, farma
ceutiscbe industrie) tot supervisie of overname over zou moeten gaan. Dit is 
een probleem met verschillende kanten, zoals kan worden gelillustreerd aan 
bet feit dat 'dure' geneesrniddelen (antibiotica) in de communistische Ianden 
zeer veel goedkoper zijn dan bij ons; maar ze zijn boofdzakelijk in de labora
toria van kapitalistische Ianden ontwikkeld. Als men dus zou besluiten een 
dergelijke industriele activiteit te nationaliseren moet gezorgd worden voor 
een sterke stimulans voor bet ontwikkelingswerk. Het zou in dit verband in-
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teressant zijn de ervaringen te bestuderen in Ianden, waar bijv. de farmaceu
tische industrie in overheidshanden is (Scandinavie). 
Ook schaalvergrotmg en planologie kunnen met elkaar in conflict komen als 
de politiek belangrijke taakverdeling tussen overheid en bedrijfsleven in bet 
gedrang komt. De groei van bedrijven die op de markt complete woonwijken 
en stadsgedeelten aanbieden draagt bet risico in zich, dat (vooral de lagere) 
overheden weinig tegenspel kunnen leveren tegen de adviezen van sociologi
sche studiebureaus van de bedrijven zelf. Het gevaar bestaat dat die adviezen 
eerder aan commerciele dan aan welzijnscriteria beantwoorden. 

De orientering van de industriele ontwikkeling 
Het is duidelijk dater een nauw verband bestaat tussen de inoicatieve pro

grammering en de orientering van de industriele ontwikkeling. Hierbij kun
nen zich enkele specifieke problemen voordoen. 
De orientering is onder andere afhankelijk van de research wanneer de ont
wikkeling van nieuwe technische procedes en de overgang van laboratorium 
naar bedrijf in een bepaalde sector wenselijk geacht worden moet bekeken 
worden hoe de overheid de daarmee verbonden economische moeilijkheden 
kan helpen overwinnen. Een beroep op de concurrentie zou een dergelijke 
vernieuwing beperken tot kapitaalkrachtige bedrijven, vooral wanneer de 
opbouw van de bedrijvigheid in kwestie moet geschieden in competitie met 
bestaande buitenlandse bedrijven. Dit punt is sterk verbonden met de weten
schapspolitiek. Bij min of meer gecentraliseerde overheidsresearch (nationaal 
of internationaal) blijkt vaak de overplanting op de industrie moeilijk 
(Euratom). Een systeem van overheidsopdrachten aan bestaande bedrijven 
(Amerikaanse politiek) is op dit punt superieur maar brengt andere moeilijk
heden met zich mee. Het voordeel van overheidsresearch of overheidsop
drachten ligt in bet feit dat de researchprojecten-en daarmede de richting 
van de ontwikkeling-in de betrokken sectoren kan worden beinvloed door 
de overheid, en dit op basis van welzijnscriteria. 
Verder dient in dit verband de mogelijkheid te worden overwogen om bedrij
ven in opkomst in nieuwe sectoren aan de frontlijn van de industriele ontwik
keling een bepaalde starthulp te geven, bijv. door fiscale fasciliteiten of 
goedkope leningen. 

Interventie bij conjuncturele moeilijkheden 
Wanneer een bedrijf op een bepaald ogenblik in moeilijkheden verkeert 

zal aan de hand van de orientatie op langere termijn met betrekking tot de 
structuur nagegaan worden of het bedrijf al dan niet met overheidssteun 
door de mot.ilijkheden moet worden geholpen. Deze keus tussen saneren of 
steunen wordt vergemakkelijkt wanneer het probleem bezien kan worden in 
bet kader van een indicatieve programmering. 
Bij steun aan bedrijven moet de vraag gesteld worden hoever de overheid 
moet gaan bij het eisen van een tegenprestatie van bet bedrijf in de vorm van 
medezeggenschap en staatsdeelneming. 
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Juist hier moet men zicb boeden voor een wilde politiek die ervan uitgaat dat 
de overbeid moet grijpen wat hij grijpen kan. Staatsdeelneming is een pro
bleem op zicbzelf en men moet de noodzaak van een controle op de beste
ding van overbeidsgelden en de daaruit voortvloeiende eisen betreffende 
medezeggenscbap en eventuele latere compensatie duidelijk onderscbeiden 
van de eventuele wenselijkbeid van staatsdeelneming in bepaalde bedrijven. 
Het is dus geen wet van Meden en Perzen dat men iedere kans moet grijpen 
om deelneming te verwerven, zodra de overbeid in een moeilijke fase moet 
bijspringen om een op langere termijn levensvatbaar bedrijf de bocbt om te 
belpen. 

Conclosie 

Het zou voorbarig zijn uit bet voorgaande meer dan een zeer voorlopige con
clusie te trekken. In grote lijnen kan men ecbter stellen dat een industrie
politiek twee elementen omvat, te weten: 
-de algemene, op de economiscbe en sociale politiek afgestemde industrie

politiek die tot een gunstig milieu moet leiden, 
-de indicatieve programmering, waarbij overbeid en bedrijfsleven gezamen-

lijk een strategie voor de verschillende sectoren uitstippelen. 
Daarnaast dienen een aantal specifieke problemen, waarvan er enkele zijn 
genoemd, te worden bestudeerd, ten einde tot een aanvaardbare oplossing te 
komen. 
Van groot belang is de samenwerking tussen politicus, overbeid en bedrijfs
leven. Het uitstippelen van de grote lijn is een politieke zaak. De overbeid 
stelt in bet overleg bet algemeen belang tegenover bet bedrijfsbelang. (Men 
zou hieraan kunnen toevoegen dat bet overspeleffect in deze ware drieboeks
verbouding zou kunnen liggen in de beinvloeding van de politicus door bet 
bedrijf~leven!) 
Bij dit alles speelt de moderne economiscbe wetenscbap van de prognostiek 
en de planning een toenemende rol. De hieraan verbonden gevaren dienen 
wei te worden onderkend. De tecbniek van bijvoorbeeld de economie in de 
prognostiek en de wetenscbappelijke bijdragen van anderen (sociologie) zijn 
instrumenten in banden van politic us en gezagsdrager. Wanneer men dit niet 
voor ogen boudt dreigt mente bervallen in de tecbnocratie. Daaronder is dan 
te verstaan de besluitvorming op grond van de techniscbe deskundigbeid 
van experts, in tegenstelling tot de gezonde beleidsvorming, die op grond van 
politiek gekozen criteria, met bebulp van bet door de tecbniscbe deskundigen 
aangedragen materiaal tot stand komt. 

l.De industriepolitiek van de Gemeenschap. Memorandum van de Commissie aan de 
Raad. Brussel 1970. 
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P. DANKERT* 

Waarom worden SAMs 
verplaatst? 
'Het is waarschijnlijk wei mogelijk', zeiden de militaire autoriteiten toen ik 
vond dat ik zo nodig bet Suezkanaal moest bezoeken. Het was in de dagen 
voor de aanvaarding van bet plan-Rogers. Maar in Israel tellen ook de civiele 
autoriteiten nog mee en zij vonden dat bet niet mogelijk was. Hun verant
woordelijkheid voor bet binnen-loodsen van de dollarstroom via bet toeris
me gaf de doorslag. Ik zag geen Suezkanaal om te voorkomen dat een on
gelukkig aflopend bezoek Israel de harde valuta voor een twaalfde Phantom 
zou kosten. En zonder Phantoms zou Israel misschien al niet meer aan dat 
kanaal zitten. 
Israel puilde uit van de toeristen in die spannende julimaand van zeventig. 
Zelfs aan de noordpunt van de Dode Zee, waar twee ruwronde gaten in de 
overdekking van een cafeterras aangaven dat de bergen even verderop El
Fatahland zijn, vermaakten Amerikaanse damr,3 van middelbare leeftijd zich 
met bet voorzichtig drijven in de pekel. Op de Golan was het aanzienl\jk 
minder bevolkt met toeristen, maar ook daar zag je ze. Aileen langs de Liba
nese grens zag je geen enkele Egged-bus op de Israelische weg met de Liba
nese berm. Ook Israelisch prive- en militair verkeer was er schaars. 
Maar water ook aan incidenten aan die grenzen voorviel, in heel Israel sprak 
men maar over een onderwerp: bet kanaal. 
De drie maanden adempauze, die de Israelische soldaten dank zij bet staakt
het-vuren-deel van bet plan-Rogers nu genieten, hebben bet gespreksthema 
niet veranderd. De gebeurtenissen langs het kanaal, of bet nu gaat om ge-
vechtshandelingen of bestandschendingen, blijven een centrale rol spelen in 
alle analyses van de politieke en militaire mogelijkheden van Israel en in alle 
speculaties omtrent een vredesregeling. Aileen grensbewoners, werkers in de 
bezette gebieden en idealisten will en bet ook nog wel eens over de Palestijnen 
hebben. Zelfs bij de Israelische PSP, de MAP AM, zijn bet vooral de Real
politiker die men ontmoet. 
Nasser1 is dus weer in de glansrol in bet Midden-Oosten, al zijn er politici als 
Abba Eban die menen dat die rol vooral bestaat uit bet ten tonele voeren van 
een alcoholicus, die weet dat hij aan de drank kapot zal gaan maar toch niet 
van de fles af kan blijven. Als regisseur van bet stuk zou tot voor kort de on
langs overleden beer Vinogradov, ambassadeur van de USSR in de hoofdstad 
van de al jaren niet meer verenigde Arabische Republiek zijn opgetreden. 
Die Verenigde Arabische Republiek is, zeker nu hij niet aileen meer Russische 
wapens, maar ook adviseurs en medestrijders krijgt, de enige tegenstander 
van Israel die bet bestaan van de Joodse staat in gevaar kan brengen. Of dit 
zal gebeuren hangt af van wat er aan bet Suezkanaal zal voorvallen. 
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Het gespreksthema Suezkanaal zou daarom uit moeten !open op de vraag of 
de J oodse Israeliers zich al of niet op het ergste voor moeten bereiden. Maar 
bijna overal stuit men op een taai verzet die vraag aan de orde te stellen. Het 
is als in de dagen van de junioorlog toen diezelfde onuitgesproken vraag 
iedereen bezighield. Het verschil tussen toen ennuis alleen, dat de chef van de 
generale staf toen gezegd zou hebben: 'we moeten vooruit' terwijl hij zich nu 
kan beperken tot een 'we kunnen niet terug' . 
Misschien is dit een beeld van Israel dat slecht past op dat van de David die 
met Goliath steeds hetzelfde kunstje kan uithalen of dat van de Dayan 
Mighty Mouse dat velen in het Westen erop nahouden. De Israeliers en hun 
chroniqeurs zijn daaraan overigens zelf schuldig. Toeristen en emigranten 
komen niet naar Ianden die bet onderspit kunnen delven. En Winston 
Churchill juniors magistrale 'De zesdaagse oorlog' is het hoek van een ge
wonnen oorlog. Gelukkig is er nu ook dat andere hoek, dat zich bezighoudt 
met de vraag wat er gebeurd zou zijn als die oorlog niet gewonnen was. 
Israel verkeert in de unieke en zeer weinig begerenswaardige positie dat het 
nooit de 'underdog' zal zijn. Want dan zal het niet meer zijn. 
De verantwoordelijkheid weegt dan ook aanzienlijk zwaarder op de schou
ders van een Golda Meir dan op die van Ptet de J ong. Het is haar aan te zien. 
'De enige man in mijn regering', zoals Ben Goerion haar eens noemde, is 
veranderd in een bittere moeder des vaderlands, die kettingrokend schimpt 
op de partijgenoten in Europa, op de Brandts, de Kreisky's, de Palmes en de 
Wilsons, die vol scepsis is over hun partijen en over hun en haar Socialisti
sche Internationale. Tegelijk legt ze hun gezamenlijke machteloosheid op 
tafel. Europa is niet meer, dat heeft 1956 wel bewezen. Het enige wat de so
cialisten kunnen doen is tegen Nixon zeggen, dat hij hun nu eindelijk goed 
doet in het Midden-Oosten. Ze beseft dat het voor socialisten tegenwoordig 
moeilijk is tegen Nixon te zeggen dat hij iets goed doet. Maar van Nixon is 
Israel afhankelijk nu Nasser zo onherroepelijk voor Moskou gekozen heeft. 
'V oorkomen moet worden dat de Amerikanen zich door de Russen tot een 
Miinchen voor Israellaten verleiden', zo hoorde men in Tel Aviv, in Jeruza
lem telkens weer. 'Wij een Miinchen accepteren? Nooit!' zegt Golda Meir. 

Waarom nu pas die bezetenheid voor het Suezkanaal? Omdat een 'Miinchen' 
dreigt? Begin en de zijnen zien het plan Rogers inderdaad als een onderne
ming die daarop uit moet !open. Anderen zijn wat voorzichtiger, ook al heb
ben ze met de meerderheid van het parlement dat plan aanvaard. Ook bij hen 
is echter twijfel. Ze weten tegelijk dat Israel zich van de Verenigde Staten niet 
los kan maken. Het is de enige reele bondgenoot tegen de Russen die nu 
bijna aan het Suezkanaal zitten. 
Natuurlijk heeft men zich tussen zomer 1967 en begin 1970 ook wei zorgen 
gemaakt over de royale Russische wapenleveranties aan de V AR. Die zorgen 
namen toe toen president Nasser in 1969 het door de Veiligheidsraad veror
donneerde staakt-het-vuren aan zijn laars lapte en Israel gedwongen werd 
zijn eenheden aan het kanaal meer onder- dan bovengronds op te stellen. 
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Maar werkelijk gevaarlijk werd de toestand pas toen de USSR, vermoedelijk 
in het late najaar van 1969 besloot om luchtdoelraketten naar Egypte te sturen 
en de reeds aanwezige groep militaire adviseurs aanzienlijk uit te breiden. 
Waarom de Russen die beslissing namen is nag niet geheel duidelijk. Wei 
staat vast, dat de bombardementen die de Israelische luchtmacht op doelen 
in het Egyptische achterland, met name in de omgeving van Cairo, uitvoer
de om de door het opzeggen van het staakt-het-vuren sterk toegenomen druk 
op de Israelische posities aan het Suezkanaal te verlichten, een welkome aan
leiding vormden om met de uitvoering van die beslissing te beginnen. 
Zolang de Russische hulp beperkt bleef tot het installeren van de SAM-2 
luchtdoelraketten in het Egyptische achterland en nauwelijks van invloed 
was op de operaties van de Israelische luchtmacht tegen Egyptische artillerie
opstellingen in de kanaalzone was Israels positie niet wezenlijk in gevaar. 
Men sprak zelfs van een stilzwijgende overeenkomst, die in zou houden dat 
de Russen vanaf een lijn zo'n veertig a vijftig kilometer ten westen van het 
kanaal wat de Israeliers betreft hun gang konden gaan als de Israeliers op 
hun beurt in de zone tussen het kanaal en die denkbeeldige grenslijn door de 
Russen niet gestoord zouden worden. 
Begin juli echter gaf Israel, via een persconferentie van generaal Bar-Lev, te 
kennen dat niet alleen de SAM-2 opstellingen door de woestijn naar het 
oosten waren geschoven, maar dat het SAM-net oak aanzienlijk verdicht 
was en aangevuld met de op lagere hoogte opererende SAM-3. Israel began 
daardoor Phantoms te verliezen. En juist de Amerikaanse Phantom is het 
enige toes tel dat genoeg bommenlast mee kan nemen om de op de Israelische 
kant van het kanaal gerichte Egyptische artillerie tot zwijgen te brengen. Dat 
dit nodig is blijkt uit de cijfers: op elk Israelisch kanon aan het Suezkanaal 
zijn er 25 Egyptische, tegenover elke Israelische soldaat staan 14 Egyptische. 
De discussie over het Suezkanaal gaat daarom in eerste instantie over de 
vraag of Israel tegen 'acceptabele' verliezen in staat is de best denkbare mili
taire grens met Egypte- want de kortste en bovendien een natuurlijke- vast 
te houden of dat het terug moet, de Sinai' in, terug op een veellangere, in het 
geheel niet natuurlijke en daardoor voor de tach al door de oorlog overbe
Iaste Israelische economie vee] te kostbare verdedigingslinie. 
Willen de Russen die kant uit? Ze hebben het nooit officieel verklaard, maar 
President Nasser heeft, injuni in Benghazi, tach wel iets door Iaten scheme
reo toen hij sprak over amfibische operaties in het Suezkanaalgebied. Boven
dien, zodra er voldoende SAMs op minder dan twintig tot veertig kilometer 
van het Suezkanaal zijn opgesteld, is zo'n amfibische operatie een kleinigheid. 
Wat willen dus de Russen en in hoeverre zullen de Amerikanen hen daarvan 
weerhouden? Er zijn slechts weinigen in Israel die menen dat de vernietiging 
van de Joodse staat op een geheim Moskou's prioriteitenlijstje staat. En dat 
niet aileen omdat Brezhnev niet zomaar over het hoofd kan zien dat de 
Sowjetunie zeer vele, zij het niet geheel eersterangs, Joodse burgers telt. Met 
de vernietiging van Israel zou voor de Sowjetunie ook geen enkel belangrijk 
politiek doel in het Midden-Oosten gediend zijn, zeker niet zolang Egypte 
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niet een voor de volle honderd procent door de USSR gecontroleerde kolo
nie is. En zover is bet, ondanks Nasser, nog niet. En zolang het niet zover is, 
is Israel en voor de Russen en voor Nasser het meest acceptabele excuus voor 
de Russische aanwezigheid in Egypte. Een ander punt is, dat ook de Russen 
zich er wei van bewust zullen zijn dat het bestaan van Israel niet aileen een 
stuk (schijn)eenheid in de Arabische wereld teweeg brengt maar zelfs ook, in 
de verhouding Syrie-Jordanie-Irak, een stukje stabiliteit. 
'Controlled tension', beheerste spanning, is voor de Russen voorlopig de 
beste weg voor bet vestigen van een Russische invloedssfeer in het Midden
Oosten. Maar 'controlled tension' zonder ander resultaat dan een groot 
aantal Egyptische slachtoffers en een bijna ondraaglijke Egyptische schuld 
aan de USSR is zelfs voor een Nasser die de hem door Eban toebedeelde rol 
van alcoholicus speelt, niet aantrekkelijk. De Egypttsche vernedering moet 
althans enigszins worden gecompenseerd, bet liefst door herovering van een 
deel van bet in '67 verloren gebied. En om die terreinwinst gaat en ging het 
in de diplomatieke en militaire slag om het Suezkanaal. De Russische en de 
Egyptische belangen !open daarbij eenvoudig parallel. 
In bet kader van de zich in de laatste jaren ontwikkelende Russische mondiale 
strategie heeft men in Moskou aan de zeestrijdkrachten een belangrijke rol 
toegekend. Omdat ook bij de Russen het kostenaspect zich doet gelden is bet 
van belangdat vlootonderdelen snel kunnen worden aangevuld ofverplaatst. 
Het Suezkanaal is de kortste verbinding tussen de Zwarte Zee en Oost-Afrika, 
de Indische Oceaan en, vooral, de Perzische Golf. Hoewel de huidige Britse 
regering wel oog schijnt te hebben voor het daar door Wilson gecreeerde 
vacuUm is toch niet in te zien dat met name de Britse aanwe2.igheid aan de 
Perzische Golf een Russische aanwezigheid uitsluit. Via het Suezkanaal is die 
gemakkelijk te realiseren, terwijl ook de nu reeds op de Indische Oceaan 
operererende vlooteeriheden via dat kanaal het snelst een thuishaven kunnen 
bereiken. Voor Egypte betekent herovering van het Suezkanaal niet aileen 
een stuk prestigewinst, die hetland best kan gebruiken, het is ook economisch 
van groot belang. Wat er na de herovering van het Suezkanaal nog aan 
Egyptisch gebied in Israelische handen zou blijven is voornamelijk woestijn. 
Om de Gazastrook heeft men zich in Cairo nooit zo erg druk gemaakt. 
Maar er zijn ook andere redenen voor de Sowjetunie en de V AR om op bet 
Suezkanaal te spelen. De SAM-2 en SAM-3 zijn niet aileen van belang voor 
de militaire situatie, ze hebben ook hun betekenis in bet diplomatieke over
leg. Ze versterken de druk op Israel om compromissen te overwegen die het 
land heel makkelijk in een situatie kunnen brengen waarin over een jaar of 
wat een vierde Ronde onvermijdelijk wordt. Dat is wat Golda Meir bedoelt, 
als ze het over Mtinchen heeft. 
Het is-in dit stadium van de op bet moment van dit schrijven op de Egyp
tische bestandsschendingen gerichte besprekingen van V.N.-bemiddelaar 
Jarring-nog te vroeg om te zeggen of bet tot zo'n Mtinchen komt. Aileen 
'Ricky Dick' Nixon kan dat weten. Zijn uitlatingen en de Amerikaanse leve
ranties van Phantoms en waarschijnlijk ook van elektronisch anti-SAM-
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materiaal wijzen er op, dat hij Israel voldoende mogelijkheden wil bieden om 
voor Tel Aviv een acceptabele situatie aan het Suezkanaal te handhaven. Hij 
kan rekenen op de steun van over een onderwerp als Vietnam zeer verschil
lend denkende groepen, de isolationistische senator Fulbright inbegrepen, 
al is dan diens Veiligheidsraad- en V.S.-garantieplan bij de Israeliers niet in 
beste aarde gevallen. Dat Fulbrightplan staat echter-in hoofdlijnen-op de 
grenzen van '67. Waar het nu om gaat is of de V.S. bereid is informeel de 
huidige Israelische grenzen, met name die aan het Suezkanaal te garanderen 
tot door een vredesregeling het terugtrekken van Israel op wederzijds met de 
Arabische Ianden bindend overeengekomen grenzen kan plaatsvinden. Nog
maals, het lijkt erop dat de V. S. een dergelijk beleid kan voeren door de toe
zeggingen over wapenleveranties en elektronisch materiaal. 
Het is ook onwaarschijnlijk dat de Israelische regering zonder dergelijke toe
zeggingen op het plan-Rogers zou zijningegaan. Maar hoever gaan de Russen 
aan Cairo's kant? Dat Moskou het pokerspel hard speelt bewijzen de berich
ten over het schenden van de afspraak dat in de zone tot 30 mijl ten westen 
van het kanaal gedurende het staakt-het-vuren geen veranderingen in opstel
lingen ofversterkingen zullen plaatshebben. De Russen hebben zich daardoor 
opnieuw in een soort Cubaans parket gemanoeuvreerd. De grote vraag is of 
de Amerikanen in laatste instantie bereid zijn het spel, zij het dan niet met 
atoomwapens, net zo hard te spelen als in 1962. Cuba lag in de Amerikaanse 
invloedssfeer, de raketten op Cuba waren gericht op de Verenigde Staten. 
Van het Midden-Oosten is nog onduidelijk tot wiens invloedssfeer het be
hoort. Wei staat vast dat het voor Russen en Amerikanen van vitaal belang 
is, en dan minder om de olie dan om de Middellandse Zee en de machts
verhoudingen daar. 
Wat er gaat gebeuren als de onderhandelingen vastlopen en de Russen in
tussen doorgaan het hestand te schenden valt pas te beschrijven als de onder
handelingen inderdaad zijn vastgelopen. Beter dan v66r de besprekingen 
over het plan-Rogers zal het zeker niet worden. Als ze niet vastlopen staat 
intussen een ding vast, en dat is dat Arafat van El Fatah en Habash van het 
Volksfront voor de Bevrijding van Palestina hun democratisch Palestina, 
waarin J oden en Arabieren vreedzaam naast elkander Ieven, wel kunnen 
vergeten. Noch Nasser, noch Hoessein noch Brezhnev blijkt in die staat te zijn 
gei:nteresseerd en wat men in Bagdad verklaart neemt ook Arafat niet serieus. 
Eerlijkheidshalve dient hieraan te worden toegevoegd dat ook Arafat en 
Habash aan het Palestina van hun Westeuropese propagandisten hun achter
ste afvegen. Het door hen heiden onderschreven FLO-program spreekt over 
een heel ander Palestina, een Palestina dat politiek deel uitmaakt van de 
Arabische wereld en religieus van de Islamitische. Bovendien beperkt het 't 
aantal Joden dat in dat Palestina burgerrechten verkrijgen kan. Het Palestina 
van Arafat is dus op zijn best een Arabische staat die zijn joodse minderheid 
duldt, als minderheid. De joodse Israeliers mogen aileen maar hopen dat zij 
niet slechter af zullen zijn dan de Arabieren in het Israel van vandaag. Het 
hoeft geen betoog dat die Arabieren lijden onder het joodse karakter van de 
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staat Israel. In aile gesprekken met Israelische Arabieren merkt men het. 
Zeker, hun materiele situatie biedt veel compensatie voor die minderheids
positie, maar steeds weer komt naar voren dat hun loyaliteit aan de staat 
Israel betrekkelijk is. Tegenover Arafat en ook nog tegenover Nasser zijn de 
meesten Golda Meir trouw, maar tegenover meer gematigde !eiders? 
Zij beseffen dat Israel eenjoodse staatis, het produkt van eenjoodse nationa
le beweging waar zij buiten staan. En in Israel zelf, en op de West Bank, waar 
de anti-Israelische gevoelens door de nog verse bezetting uiteraard heftiger 
zijn, houden ze hun blik gericht op het Palestijnse verzet, op de programma
tisch vage El Fatah vooral. Want ook al vinden ze Arafat een extremist en 
weigeren ze hem te volgen, hij is toch ook het kristallisatiepunt van een Pales
tijns nationaal gevoel dat zich tegen de Arabische en lsraelische verdrukking 
in begint te ontwikkelen. 
Wat de meesten van hen willen is een Palestijnse staat zonder Arafat en ze 
zouden er akkoord mee gaan als die staat niet meer grondgebied omvatte dan 
zo ongeveer het Jordanie van voor juni '67. 
Wat dat betreft is er in hun denken een ietwat merkwaardige zij het strikt 
logische parallel met wat er de afgelopen maanden in Israel is gebeurd. Daar 
hebben regering en parlement door de aanvaarding van het plan-Rogers in 
feite toegegeven dat de 'Israel als opvolgerstaat van het oude Pales tina' -ge
dachte niet houdbaar is zolang naast het Joodse volk andere volken hun 
claims op de opvolgersrechten hebben. Zoals Arafat voor de Palestijnse 
Arabieren heel Palestina eist zo eist Begins Gahal heel Palestina voor de 
joden. Begin en de Gahal maken sinds het plan-Rogers deel uit van de oppo
sitie. En Golda Meir en Nasser en Hoessein blijken nu te vinden dat men de 
beschikbare grond moet verdelen. Dat is de voornaamste conclusie die men 
uit hun bereidheid om op basis van het plan-Rogers te onderhandelen voor
lopig kan trekken. Dat is de reden waarom Begin en Arafat de laatste tijd 
zoveel van zich deden horen. Als Rogers' opzet slaagt en er vrede tot stand 
komt, dan is het bij Ieven en welzijn aan Koning Hoessein om het probleem 
van de Palestijnen, die de meerderheid van zijn onderdanen uitmaken, tot een 
voor de Palestijnse nationale beweging bevredigende oplossing te brengen. 
Het vraagstuk van de vluchtelingen hoort daarbij, omdat het weinig waar
schijnlijk is dat nog veel van die vluchtelingen na het tot stand komen van een 
Palestijnse staat behoefte zullen hebben aan terugkeer naar het joodse 
Israel. 'Als het plan-Rogers slaagt', dan blijft het een grote maar ... 
Het Suezkanaal zal het weten. 

l.Dit artikel werd medio september-dus voor de dood van Nasser-geschreven. 

• Was in oktober 1969 en in juli 1970 in Israel als gast van de lsraelische Arbeiderspartij en 
verbleef in november 1969 in Egypte op uitnodiging van bet Egyptische parlement. 
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JAN NEDOMA 1 

Sociaal-democratie; 
kreet of werkelijkheid 
Toen er een paar jaar geleden voor het eerst in officiele redevoeringen van 
leidende politici in Oost-Europa onderscheid gemaakt werd tussen de krach
ten in de Bondsrepubliek, die over het algemeen imperialistische, militaris
tische en revanchistische doelstellingen in hun banier geschreven hadden en 
die welke zich inzetten voor een vreedzame, democratische ontwikkeling van 
West-Duitsland, spitste men in het Westen de oren ... 
Dat was ofkon een nieuwe noot zijn in de voortdurende afwijzende,ja vijan
dige houding tegenover alles wat toentertijd in de BRD gebeurde. Maar de 
vraag, wie er nu naar Oosteuropese opvatting thuishoorde in de categorie 
van positieve vooruitstrevende krachten, bleefvreemd genoeg onbeantwoord. 
Soms ontstond de indruk, dat de in puur ideologische constructies gevangen 
zittende beschouwers van het Westduitse systeem, met die toe te juichen aan
zet van een nieuwe politiek de kleine verdwijnende groeperingen rond de 
verboden KPD, of de heterogene verzameling linkse, pacifistische en anti
autoritaire stromingen in de Deutsche Friedensunion bedoelden. Echter de 
eenvoudige vaststelling, dat de onderscheid-makende opmerkingen uit bron
nen voortkwamen, voor welke het bericht macht het alfa en omega is van 
elke serieuze politiek, doet zo'n willekeurige onderverdeling van Westduitse 
maatschappelijke krachten in een reusachtige meerderheid van slechten en 
een handjevol goeden, onwaarschijnlijk lijken. 
Ook alligt de verbazingwekkende wedervraag van Chroestsjow op de waar
schuwing, dat het Vatikaan negatief zou reageren op een zekere Sowjetactie, 
die luidde 'hoeveel divisies de paus dan wei aan het front zou sturen', nog 
vers in het geheugen. Ondanks alle inconsequenties t.g.v. ideologische voor
oordelen moest men in het machtscentrum van het Warschaupact toch we
ten dat uit een orientering op splintergroepen in de bondsrepubliek geen 
serieus te nemen officiele buitenlandse politiek kon ontstaan. Wat waren nu 
die krachten, wier ontwikkeling men in Oost-Europa geneigd waste onder
steunen, om met hun hulp een zeker en stabiel Europa te scheppen. Werden 
daarmee liberale of sociaal-democratische of burgerlijke links-intellectuele 
kringen bedoeld? Af en toe werd men duidelijker zoals, toen Ulbricht voor 
de bondsdagverkiezingen de Westduitse kiezers opriep om hun stem aan de 
SPD te geven, in plaats van aan de CDU/CSU. 
Maar de wijze waarop de oproep geformuleerd was en hoe ze werd uitge
sproken liet net zo goed de omgekeerde mogelijkheid open. Het was de 
!eiders uit Oost-Berlijn nl. eigenlijk meer te doen om het in diskrediet bren
gen van de Westduitse sociaaldemocraten en daarom werd er bij enkele 
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kiesgroepen het verband gelegd tussen het sociaal-democratisch socialisme 
en het Oostduitse communisme, om zo des te meer kiezers uit het gebied van 
de socialistische groeperingen te verjagen, want het is duidelijk dat een BRD, 
die uit is op een wijziging van de territoriale constructie zoals die ontstaan is 
na de Tweede Wereldoorlog, veel beter past in de doelstellingen van de DDR 
van Ulbricht als een Bondsduitse staat onder Ieiding van de sociaal-demo
craten, die streeft naar een verzoening met het oosten en op 'n handhaven van 
de status quo van Europa. 

Strijdorganisatie der bourgeoisie 

Dit vermoeden scheen nog sterker te worden ten tijde van de grote coalitie: 
geen Duitse bondsregering werd zo van Oosteuropese zijde aangevallen als 
het kabinet Kiesinger in wiens buitenlandse politieke doelstellingen de 
sociaal-democratische componenten duidelijk zichtbaar waren. De aanval 
op Bonn t.o.v. het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met Roemenie 
-met de ontwikkeling in Praag-met de ontdooiende houding t.o.v. Honga
rije-, bereikte een inten~iteit, die de aanvallen op de politieke concepten van 
Adenauer in de schaduw stelde. 
Waren dus de sociaal-democraten een stelletje booswichten, die men dacht te 
treffen door de grote coalitie te bombarderen? De-om Stalins beruchte de
finitie te gebruiken-sociale democratie die 'eigenlijk de gematigde vleugel 
van het fascisme was', het fascisme, dat als strijdorganisatie van de bour
geoisie op de actieve ondersteuning van de sociale democratie kon rekenen? 
Sedert de vorming van het sociaal-democratische liberate kabinet onder 
Brandt wordt er duidelijk onderscheid gemaakt. In zekere zin zijn de uitingen 
transparanter geworden: de sociaal-democratische bedoelingen worden dui
delijk gesteld tegenover de unionistische oppositie die op duidelijke wijze de 
duisterste praktijken in de schoenen geschoven krijgt. Men kent de huidige 
coalitie een zekere vorm van realiteitszin toe, en men wijst niet van te voren 
de goede wil van Bonn af als ongeloofwaardige propaganda. Men legt er de 
nadruk op, dat de veelzeggende woorden eindelijk daden tot het gevolg heb
ben. En deze kunnen in niets anders resulteren dan in een accepteren van de 
reeds door de jaren heen naar voren gebrachte eisen van de Warschaupact
staten. Daarnaast moest men weer een nieuw blad toevoegen aan de serie 
van historische verraadplegingen van de sociale democratie. Heeft het Mos
kouse communisme nu tegenover de sociale democratie in het algemeen en 
die in de BRD in het bijzonder sinds enige maanden een gewijzigde houding 
aangenomen? 
Of is er bij de overigens gelijkgebleven waardering van de functie van de 
sociale democratie een nieuwe kaart in het spel gebracht? Lenin had de 
sociale democratie als aartsvijand van het communisme slecht betiteld. 'De 
!eiders' zo zei hij, 'die binnen de arbeidsbeweging de opportunistische richting 
aanhangenzijn betere verdedigers van de bourgeoisie dan de bourgeoisie zelf. 
Zonder de ondersteuning kon de bourgeoisie zich tegenover de arbeiders niet 

440 Socialisme en Democratie 9 (1970) oktober 



- - - - - ----------- -

handhaven. Dit is onze aartsvijand en die vijand moeten wij bestrijden.' Vol
gens Lenin was bet doel van deze strijd: de eenheid van bet proletariaat te 
vormen die 'in de eeuw van de sociale revolutie', aileen door de uiterst revo
lutionaire partij van bet marxisme, aileen door meedogenloze strijd tegen aile 
andere partijen verwezenlijkt kon worden. Zonder de vernietiging van de 
kleinburgerlijke partijen, die in de massa's der arbeidsklasse werkzaam zijn 
-zo leerde Stalin later-die de onderontwikkelde lagen der arbeidsklasse in 
de armen van de bourgeoisie drijven, en zo de eenheid verstoren van die ar
beidersklasse, was de zege van de proletarische revolutie onmogelijk. 
Vanuit deze stelling was bet maar een klein stapje naar bet beschouwen van 
de sociaal-democraten, als 'tweelingbroers van bet fascisme' dat Stalin nau
welijks acht maanden na Lenins dood de wereld in wierp, en dat in feite een 
niet te onderschatten invloed heeft gehad op de verschrikkelijke ontwikke
lingen van de dertiger jaren. Want deze these maakte bet later onmogelijk 
een echt verdedigingsfront op te rich ten tegen bet fascisme en bet nationaal
socialisme, omdat KPD de aartsvijand nog meer zag in de sociale demo
cratie, dan in de SA van Adolf Hitler. 
Op het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Komintern in 
maart 1969 gaf Ulbricht in Moskou toe, dat deze houding van de Kommunis
tische Internationale tegenover de sociale democratie-zoals hij het beschei
den onderdanig uitdrukte-'toegespitst was'-Soeslow had bij dezelfde ge
legenheid van een 'ongerechtvaardigde these' gesproken-maar, zo meende 
Ulbricht deze houding was 'zonder twijfel een reactie op de politiek van de 
rechtse sociaal-democratische !eiders' geweest, die o.a. een 'woeste anticom
munistische en anti-Sowjethetze ontketend hadden' en 'zich ook tegen de 
oprichting van een eenheidsfront van de arbeidsklasse' gekant had. 

Gemeenschappelijke oorsprong 

In werkelijkheid had de toenmalige communistenleider Ernst Thalmann op 
de plenaire vergadering van het centrale comite van de KPD in Berlijn ver
klaard, dat 'het praktisch toepassen van de (communistische) strategie in 
Duitsland zich vooral moet richten tegen de sociale democratie. Ze is met 
haar Iinkse vijfde colonnes de gevaarlijkste steunpilaar van de vijanden van de 
revolutie. Ze is de steunpilaar van de bourgeoisie, ze is de actiefste faktor van 
het fascisme ... en ze weet daarnaast op een zeer gevaarlijke manier, als 'ge
matigde vleugel van bet fascisme' door haar bedrieglijke manoeuvres de mas
sa te winnen voor de dictatuur van de bourgeoisie en voor hun fascistische 
methoden.' Het is weliswaar juist dat met deze kaart vaak afwisselend, vaak 
gelijktijdig een andere houding tegen de sociale democratie aangenomen we rd. 
Men bezon zich op de gemeenschappelijke marxistische oorsprong en be
merkte, dat men op dezelfde arbeidersklasse steunde, of gaf in elk geval voor, 
deze principiele verwantschap te onderkennen. De sociale democratie scheen, 
wat de klasse betrof, dichterbij te staan, dan de politieke groeperingen van de 
bourgeoisie. Ter verdediging van de bedreigde democratische posities werd tot 
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gemeenschappelijke tegenstand, zelfs tot een gemeenschappelijk handelen 
opgeroepen. Daarbij is bet niet van belang, dat vanuit communistisch oog
punt gezien, democratische instellingen van de staat, in bet kader waarvan zij 
moesten werken, altijd alleen maar gezien werden als middel tot het bereiken 
van hun uiteindelijk doel, de socialistische revolutie en de opstanding van de 
proletariers, lees: de communistische partijdictatuur; essentieel voor de toe
gepaste tactiek is, dat men in de sociaal-democraten mogelijke bondgenoten 
zag. Want de luid naar buiten gedragen thesen over het sociaal-fascistische 
karakter van de hervormers was een punt, bet beter we ten om trent zin en doel 
van de sociale democratie was een ander. Zo presteerde de KPD bet, on
middellijk na de scherpe aanval op de 'tweelingbroers van bet fasci&me', de 
sociaal-democraten der SPD een voorstel te doen tot vorming van een gemeen
schappelijk anti-fascistisch front-twee maanden na Hitters macbtsover
name(!), waarbij ze beloofde, 'zicb in overeensteming met de executieven van 
de Komintern, zolang de gemeenscbappelijke strijd tegen bet kapitaa/ en 
tegen bet fascisme zou duren van elke aanval op de sociale democratie, te 
onthouden. 
Dit aanbod weerhield de KPD er niet van, om tijdens het Hitler-Stalin-pact 
van 1939 en ook nog na bet uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de 
orientering van de SPD op de Hitlervijandige coalitie te brandmerken als 
'de weg naar hoogverraad en een grove misdaad tegenover de arbeidsklasse'. 
'In aile secties' zo staat er in de 'Kommunistische Wereld' no. 33 van 1940 
geschreven, 'in aile secties van de tweede internationale, ontmoette de vraag 
om ondersteuning van de entente, en de hierdoor ontketende opstand aile 
begrip ... Door hun houding als genadeloze vijanden van de socialistiscbe 
zaak, hebben de sociaal-democratische ]eiders zich de haat van alle vooruit
strevenden op de hals gehaald. Hoe is met dit te verenigen, bet eenheidsfront 
tussen de zgn. partijen van de arbeidsklasse, van communistw en sociaal
democraten ?' 
Reeds op de derde partijdag van de KPD verklaarde een sectie van de derde 
Internationale: 'De strijd om bet eenheidsfront leidt tot de verovering van de 
oude proletarische massa-organisaties ( vakverenigingenfcooperaties enz. ). Zij 
verandert deze organen van de arbeidersstand, die door de tactiek der her
vormers tot instrumenten van de bourgoisie zijn verworden weer in organen 
van de proletarische klassenstrijd .. .' 
Eenheidsfront, volksfront dus altijd middel tot bet bereiken van de hegemo
nie in de zgn. gemeenschappelijke strijd om de hervormers aan de kaak te 
stellen, tot de splitsing van de verbondenen in een massa van aanhangers 
enerzijds en leidende verraders anderzijds om uiteindelijk de sociale democra
tie uit te hollen en uit te zuigen. 'De tactiek van bet Trojaanse Paard'-zo zei 
Ulbricht later eens-betekent 'niet aileen een camouflage van ons werk, 
maar massapolitiek, die met bet meenemen van de belangen van bet proleta
riaat tot de grootste vorm van strijd leidt'. 
In elk geval werd op het 7de congres van de Komintern-schijnbaar onder 
de indruk van de catastrofale verkeerde ontwikkeling in Europa-de moge-
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lijkbeid en de noodzaak tot bundeling opnieuw geformuleerd: de politiek 
voor alles met de sociaal-democraten stelselmatig met de progressieve intel
ligentia, het stedelijk kleinburgerdom en zelfs de nationale bourgeoisie een 
eenbeid te vormen in de strijd tegen bet fascistiscb gevaar. Deze politiek 
vond baar uitdrukking in de bezette staten, na de inval van de Sowjet-Unie, 
in de vorming van bet Joegoslaviscb volks-bevrijdingsfront, bet Bulgaars 
vaderlands front, het Franse nationale front, bet Roemeens nationaal-de
mocratiscb front, bet ltaliaanse comite van bet nationale bevrijdingsfront, 
het Hongaarse nationale onafhankelijkbeidsfront, en bet nationale front van 
Tsjecboslowakije. 

Scheiding ideologie en positie 

Ret lot van de verbondspartners in al deze fronten, voor zover ze na de oor
log onder de onmiddellijke invloed stonden van de Sowjet-Unie, is bekend. 
Nocb in Tsjecboslowakije, nocb in Hongarije, Roemenie, Bulgarije, Polen of 
DDR beeft de sociaal-democratiscbe of liberaal-burgerlijke component van 
de gemeenscbappelijke fronten de bundeling met de communisten overleefd. 
In boeverre men bij de toetsing van de buitenlandse opvattingen van Oost
europe!.e staten-in bet bijzonder de Sowjet-Unie-een vergelijking mag rna
ken met de binnenlandse verbouding tussen communisten en sociaal-demo
craten, is een gerecbtvaardigde vraag. 
Zeker staan de partijen binnen een land anders tegenover elkaar dan 
staten. De scbeiding tussen ideologie en positie als wereldmacbt is vooral bij 
de Sowjet-Unie steeds sterker naar voor getreden. De wereldrevolutie is een 
zaak, de rol van de wereldmacbt een andere. Met baar specifitke belangen; 
bet eerste is de betrekking met enkele nationale communistiscbe partijen en 
kapitalistiscbe landen, wier doel bet is de regeringen van deze staten te laten 
vallen, bet andere de verzekering van goede betrekkingen met de buurlanden, 
industriele overeenkomsten, kredietverzekering en bet verkrijgen van krediet, 
bij de officiele aartsvijanden van de broederpartijen. Desondanks speelt de 
ideologiscbe component een niet te onderscbatten rol. Door de splitsing van 
de communistiscbe wereldbeweging in minstens 2 boofdgroepen, die tegen
woordig gewapend tegenover elkaar staan, ziet Moskou zicb genoodzaakt 
zijn beslissingen met ideologiscbe redenen te omkleden en er de marxistiscb
leninistiscbe argumentatie bij te geven. Men zou nog meer aan geloofwaar
digbeid verliezen bij de volkeren van de derde wereld, die in de verdere ont
wikkeling een steeds grotere en ook voor een wereldmacbt een niet te onder
scbatten rol zullen spelen. 
De these van Chroestsjow van de vreedzame coexistentie tussen staten met 
een verschillende maatscbappijstructuur als vorm van klassestrijd tussen 
kapitalisme en socialisme kan daarom niet boog genoeg worden aangeslagen. 
Vreedzame coexistentie-zo luidt de verklaring van de vergadering van ver
tegenwoordigers van communistiscbe- en arbeiderspartijen van november 
1960-vreedzame coexistentie van staten met verscbillende maatscbappij-
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structuren betekent geen verzoening van de socialistische en burgerlijke 
ideologie. 
Ze stelt veel eerder verhevigde strijd van de arbeidsklasse en aile communis
tische partijen voor de overwinning van de socialistische ideeen voorop. Op 
deze gedachte voortbordurend, ontstaat er inderdaad een fascinerend beeld: 
dat, wat tot het ontstaan van het socialistische statensysteem aileen in afzon
derlijke Ianden mogelijk was-inclusief de binding met enkele politieke 
krachten en de strijd tot het bittere einde tegen de vijandelijke politieke groe
peringen-moet nu op supranationaal vlak tussen staten onderling mogelijk 
zijn. De constructie is de natuurlijke pendant van de Bresjnev-doctrine, die 
volledige souvereiniteit van de socialistische staten eenvoudig opheft, door 
de 'broederstaat' tot deel van het socialistisch machtsbereik te verklaren. 
Evenals het ondenkbaar is, dat er in een of ander district of staat een van de 
centrale onafhankelijke KP zou ontstaan, is het eenvoudig onvoorstelbaar, 
dat in een land, dat met de Sowjet-Unie verbroederd is, een partij naar zijn 
inzicht haar zaligheid tracht te verwerven. Zou bij deze gedachtengang ook 
niet het vroegere, slechts binnenlandse schema voor de betrekkingen tussen 
communis ten en socialisten opnieuw ontdekt kunnen worden en in de metho
de van de Warschaupactstaten in hun buitenlandse politiek ingebouwd kun
nen worden? En al reeds bij de definiering van de gevaarlijke, negatieve kan
ten van de sociale democratie als vijand van de internationale arbeidsklasse, 
wier natuurlijke Ieiding aileen door Moskou juist kan worden waargenomen, 
zoals bij de pogingen tot een internationaal 'Volksfront' van progressieven, 
democraten, vredelievenden, e.d. krachten te komen, met communistische 
deelname tegen de reactionairen, d.w.z. tegen de tegenstanders van de Sow
jet-doelstellingen. 
Inderdaad kan men bij de tegenwoordige uitlatingen van Moskou en de 
daarmee verbonden Oosteuropese centra, enkele verrassende parallellen aan
treffen tussen de buitenlandse politieke gedachtengang en de klassieke binnen
landse strategie en tactiek van de communistische partijen. Aile vier de com
ponenten uit het bekende actieplan uit de tijd van de Komintern, zijn weer 
aanwezig. 
Op de eerste plaats, de indeling van de sociaal-democraten in de categorie van 
de verraders, de lakeien van de bourgeoisie. Zo meende enige tijd geleden
reeds na de conferentie van Oosteuropese KP-leiders in Moskou, december 
1969-de Moskouse radio: 
'De zgn. Ostpolitik van de regering in Bonn is in feite niets anders dan een 
varia tie van de convergentie-theorie. Daarbij nemen de sociaal-democratische 
ministers de taak op zich, een weg te banen naar de socialistische Ianden, 
voor andere ideologieen de economische afhankelijkheid en de contrarevolu
tie de deur te openen, waarbij zij zich met mooie woorden, zoals de vrede
lievendheid van het fundamenteel veranderde imperialisme en over de bereid
heid tot wederzijds begrip omgeven. Daarbij-en hier vinden we weer een 
mooi beeld van Ulbricht in omgekeerde zin terug-maken zij gebruik van de 
tactiek van het Trojaanse Paard.' 
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En Radio Moskou voegde daar waarschuwend aan toe: 'De plannen van een 
ieder, die zich voor de strategie van het vreedzaam penetreren inzetten, zijn 
evenzeer tot mislukken gedoemd, als de vroegere doctrines van de roll-back
politiek.' Net zo schetste in december 1969, Ulbricht voor het centraal co mite 
van de SEP de huidige functie van de sociale democratie: de vorming van de 
regering, met Brandt als kanselier pas&en in de huidige fase van de strategie 
der USA. Na het mislukken van de tot op heden gevoerde tactiek der Ost
politik von den grate delen van de heersende klasse in de USA het raadzamer 
niet aileen met de conservatieven van de CDU/CSU, maar op de eerste 
plaats met de sociaal-democraten, de socialistische staten te bestrijden. 
In zekere zin is deze mening echter in tegenspraak met de uit de binnenlandse 
politieke arena bekendevoorstellen te komen tot een gemeenschappelijke poli
tiek tegen gemeenschappelijke tegenstanders. Dezelfde Ulbricht voorspelde bij 
het 50-jarig bestaan van de oprichting van de KPD in de Moskouse Prawda, 
dat de tijd zou komen, 'dat de samenwerking tussen de communistische en de 
sociaal-democratische organisaties in West-Duitsland werkelijkheid zou zijn 
geworden, waarbij natuurlijk de DDR de steunpilaar en de vesting van de 
arbe1dsklasse zal zijn.' 
Reeds vroeger waren er vanuit Oost-Berlijn dergelijke voorstellen gedaan aan 
de Duitse sociaal-democraten-zoals bij depogingde integratie van de bonds
republiek in de Westeuropese gemeenschap te verhinderen. 'Wij socialisten' 
-zo heette het-'erkennen het gevaar van een dergelijke politiek voor het 
Duitse volk en zijn ons de grate verantwoordelijkheid voor belangen van de 
Duitse arbeidersklasse en van onze natie bewust'. 'Nu hangt', aldus sprak de 
partijvoorzitter van de SED- 'nu hangt alles af van de eenwording van de 
Duitse arbeidersklasse, partijen en de Duitse vakbonden, om een daadwerke
lijke ontspanning ook in Duitsland te gaan inluiden ... We geven daarom 
uitdrukking aan onze overtuiging, dat het ons zou moeten lukken, in deze 
situatie de actuele verschillen van mening in andere vragen om te zetten. 
Ons voorstel is in overeenstemming met het oude socialistische besef, dat 
onze arbeiderspartijen een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor het 
lot van het volk, dat we recht kunnen doen wanneer we met elkaar praten en 
elkaar begrijpen'. Met de socialistische groet besluit het CK van de SED zijn 
schrijven aan de partijvoorzitter van de SPD, die van een stelletje sociaal
fascisten wordt veranderd in een socialistische arbeiderspartij op een manier, 
die iedere goochelaar deugd zou hebben gedaan. Het mag zo zijn, dat de be
reidheid tot onderhandelen van Moskou, Warschau, Praag, Boedapest se
dert de vorming van de sociaal-democratische coalitie duidelijker zichtbaar 
geworden is dan vroeger het geval zou zijn geweest tegenover een dergelijk 
aanbod van Bonn-ze gaat toch niet zo ver als Ulbricht meende op de jaar
dag van de KPD, 'dat reeds nu de arbeidersklasse van de DDR door de 
SED geleid, en de democratisch gezinde arbeiders van West-Duitsland elkaar 
de hand reikten in de strijd tegen het militarisme-d.w.z. het Westduitse 
militarisme en het neo-nazisme'. 
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Sociale onrust 

Hier klinkt echter al een derde punt door van het communistische schema 
voor betrekkingen tussen communisten en sociaal-democraten: de tactiek 
van het onder druk zetten van de Ieider door zijn eigen sociaal-democratische 
massa. Het is alsof appel en eis steeds door het pamflet heen onrniddellijk 
gericht waren aan de leden van het partij-comite met een duidelijke zinspeling 
op sociale onrust. Zo was het in de tijd van Weimar, toen op grond van de 
besluiten van de Kornintern van het zesde wereldcongres 'de onverbiddelijke 
aanval op de hervorrningen, de overgang naar het agitatorisch aan de kaak 
stellen van de reforrnistische verraders' uitgeroepen werd, toen het er om 
ging, tussen-zoals dat heet in het artikel van Thalmann- 'Noske, Seve
ring en Zorgiebel, de sociaal-democratische ministers, !eiders van politie, 
bankdirecteuren, gemeenteambtenaren, industriele hoge heren,' enerzijds en 
de massa van de partij anderzijds een wig te drijven. Niet alleen dat wij 
weer geconfronteerd worden met een dagelijks groeiende stroom van citaten 
uit de gehele Oosteuropese pers, uit radio en tv die de huidige minister van 
Defensie Helmut Schmidt een dergelijke rol toeschrijven als destijds de soci
aal-democratische Minister van Defensie Noske en later de CSU-leider 
Strauss en niet aileen dat men dezelfde klassen-verraderlijke kruiperijen meen
de aan de kaak te moeten stellen, die zich in Schiller's 'konzentrierter Aktion' 
zouden bevinden, het gaat om meer. Men stelt de hele ontwikkeling in de 
BRD gedurende de laatste maanden voor, als het resultaat van de druk door 
het Duitse volk uitgeoefend op zijn eigen regering die, op haar beurt, niet 
meer anders kon doen, dan in overeenstemming met de wensen van de grote 
massa te komen tot een herziening van aile tot nu toe ingenomen posities. 
In een toespraak op de negentiende partijdag van de Franse K.P in februari 
1970 zei de vertegenwoordiger van de Russische KP, Kirilenko letterlijk: 
'De SU onder kent de veranderingen in de top van de BRD zeer goed'. Ze 
ziet, aldus Kirilenko, deze veranderingen als een resultaat van de groeiende 
druk van de progressieve krachten in Europa en in de BRD zelf, een gevolg 
van het bankroet van de huidige politiek van Bonn. Deze coalitie stemt over
een met de stellingen van de partijleiders van de Warschaupactstaten, die 
begin december in Moskou bijeen waren'. De uitslag van de verkiezingen 
in de BRD-zo stelden toen de partijbonzen-zijn de uitdrukking van ver
anderingen waar een deel van de Westduitse bevolking nu aan toe is en het is 
een teken dat bij deze bevolking de neiging toegenomen is, te komen tot een 
realistische politiek van samenwerking en wederzijds begrip. Bij het aanne
melijk maken van deze these wordt zowel gebruik gemaakt van enquetes van 
Westduitse tijdschriften en allerlei opiniepeilers als van het optreden van 
grotere en kleinere groepen van studenten enjeugdorganisaties van de West
duitse partijen. Zo-als de SPD/FDP-coalitie enkel en alleeneen functie is van 
een proces, dat zijn stempel eenvoudigweg door het 'Ieven' krijgt opgedrukt 
-lijkt het voldoende dat dit proces met aile mogelijke rniddelen de gewenste 
vaart krijgt. 
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Bij iedere hardhorigheid van de huidige en toekomstige gesprekspartners, bij 
iedere vasthoudendheid van de Ieiding moet dan slechts de druk van de basis 
op de top toenemen, om het uitvoerend orgaan in beweging te houden. De 
laatste tijd is aile activiteit van de Oosteuropese propagandacentra hierop ge
richt. Zeker zijn hier enige intellectuele tendensen niet onwelkom, ook al is 
de reden van hun twijfel, hun voorstellen, hun zoeken en aftasten juist op die 
tegengestelde pool van het maatschappelijk streven gericht. De tactiek van 
de communisten tegenover de sociaal-democraten zou niet volledig zijn als 
ze, naast de toenadering tot de sociaal-democratische 'Arbeidersbeweging' 
om het jargon over te nemen, niet tegelijkertijd een zeer felle strijd tegen 
iedere vorm van sociaal-democratisch denken, tegen iedere vorm van de 
als scheldwoord gebezigde 'sociale democratie' binnen het communistische 
machtsbereik zou impliceren. 
In Tsjechoslowakije dat dankzij de onbaatzuchtige ingreep der broedervolke
ren van de contra-revolutie gered werd, werd weer eens duidelijk, wat een 
ieder steeds had kunnen vermoeden, dat-ik citeer uit het officiele partijblad 
Rude Pnl. vo van vandaag- 'het bij ons zo warm aanbevolen model van het 
'democratisch socialisme' of het 'socialisme met het menselijke gezicht' niets 
anders was dan een geraffineerde vorm van sociaal-democratie. Het is nu 
zaak, dit in iedere levensuiting van de zgn. Rechts-opportunisten op te 
sporen en uit te bannen. 
Beslissend voor de behandeling van de Duitse sociaal-democraten op het 
terrein van de buitenlandse politiek-en inderdaad, de probleemstelling is 
nieuw en nog niet toegepast-is natuurlijk op de eerste plaats, welke tactische 
kaart in de gegeven omstandigheden het nuttigst geacht wordt. Het kan voor
delig zijn de verschillen in verlangens van Regering enerzijds en de bevolking 
anderzijds te benadrukken. Men kan ook de eenheid op tenminste enige pun
ten zoals vrede, democratie, anti-imperialisme, zekerheid, welvaart voor 
iedereen benadrukken. Men kan weer met aanvallen beginnen-zowel tegen 
individuele politici als tegen de gehele partij-zodra de gesprekken in een 
moeilijk stadium geraken en de onderlinge verschillen openlijk blijken. Want 
bij principiele vragen zijn de Duitse sociaal-democraten vertegenwoordigers 
van elementaire belangen, die eenvoudig met de geografische, politieke, eco
nomische, militaire positie van het land objectief verbonden zijn, zoals de 
partners aan de andere kant Poolse, Tsjechische, Russische, Hongaarse be
langen vertegenwoordigen, zonder er op te !etten of het al of niet communis
ten zijn. Tenminste voorzover de niet-Russen van de overheersende super
mogendheid daarvoor de ruimte krijgen. Als men een kant van de communis
tische tactiek verabsoluteert en gebruikt voor interne politieke doelen, vergist 
men zich. De Duitse sociale democratie wordt door Moskou als bondgenoot 
beschouwd ongeacht de vreemdsoortige zinsconstructies, die men in de 
toekomst nog zal bedenken. 'Communist zijn betekent'-zo wordt in een 
oproep van de CK's van de vooroorlogse KPD gezegd- 'doodsvijand te zijn 
van het sociaal-fascisme, nooit capituleren voor het sociaal-fascisme, maar met 
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aile kracbt voor de bevrijding van de arbeidersklasse van de sociaal-fascisti
scbe invloed en tegen de kapitalistiscbe heerscbappij te strijden .. .' 
Daar komt tegenwoordig nog bij dat sinds Godesberg de SPD bewust een 
maatschappelijk constructieve component geworden is; het gaat haar niet 
meer om de evolutionaire overwinning op de bestaande maatschappij, maar 
om maatregelen om de maatschappij te verbeteren en haar beter te doen 
functioneren. 
Ze staat met beide benen op de grond van een staat en een orde, die als ge
geven en als object dienen voor bet diepe wantrouwen van aile krachten van 
Oost-Europa, wier sociale, politieke, materiele en in zekere zin geestelijke 
positie afhankelijk is van bet sterke antagonisme in Europa. 
Een sociale democratie die dit antagonisme wenst te overbruggen moet in 
hun ogen wei veel gevaarlijker en afschrikwekkender lijken dan bet scherpste 
militaristische, nationalistische, zelfs openlijk revanchistische regime inDuits
land. Ze kan inderdaad niet anders zijn dan zoals de SED zegt: 'een voor
hoede van het internationale imperialisme, van het militaristische monopo
lie-kapitalisme'. Om uit bet feit, dat tegenwoordig aan het hoofd van de 
bondsrepubliek sociaal-democraten staan, te willen concluderen, dat dit 
land het gemakkelijker zal hebben de verschillen met bet Oosten te over
bruggen, is een illusie die net zo min getuigt van koele rationaliteit, als de 
veronderstelling dat het nuttig zou zijn de oude posities simpelweg te hand
haven. Overigens beeft Pjotr Demitscbew, kandidaat van de communistische 
partij van de SU, op de onlangs gehouden conferentie over anti-communisti
sche ideologieen in Moskou, deze illusie direct weer een stukje naar voren 
geschoven. 'De nieuwe pun ten van de anti-communistiscbe tactiek' zo meen
de Demitschew 'von den bun uitdrukking in de beruchte tbeorie van bet slaan 
van bruggen, de zgn. convergentietheorie, de toenadering van het socialis
me en het kapitalisme en in het denkbeeld van de mogelijkbeid van nationale 
socialistische mod ellen.' De ring naar de 'sociale fascisten' is weer rond. Tege
lijk heeft, volgens Demit~cbew 'de imperialistiscbe bourgoisie alles behalve 
afstand gedaan van agressieve en fascistische methodes als middelen van de 
preventieve contrarevolutie.' 
Zo ongeveer als in 1968 in Tsjecboslowakije (het door de sociaal-democraten 
overvallen Tsjechoslowakije !) 

l.Jan Nedoma is het pseudoniem voor een gevlucht Tsjechisch schrijver. De vertaling van 
dit artikel is van de hand van mevrouw Schwegler-Peters. 
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DE PEN OP PAPIER 

Kort commentaar op reactie van 
P. J. Kapteyn op artikel 
'Openbaar vervoer: 
noodzaak van politieke keuze' * 

Aan bet slot van mijn artikel heb ik een aantal onderwerpen opgesomd, die 
daarin onbesproken moesten blijven, eenvoudig omdat bet anders te lang 
zou worden. Daarbij vermeldde ik uitdrukkelijk ook de onverbrekelijke sa
menhang tussen openbaar vervoer- en parkeerbeleid. De reactie van Kap
teyn, die enkele door mij niet behandelde facetten van bet probleem signa
leert, bewijst hoe goed bet was deze opsomming te geven. In zoverre kan de 
reactie van Kapteyn als een welkome en interessante aanvulling van mijn be
toog beschouwd worden. 
Maar daarmee zijn wij er tocb niet. 
Kapteyn stoot zich aan bet feit, dat ik de snelle toename van bet aantal 
personenauto's toejuicb. Dit applaus mijnerzijds heeft ecbter aileen betrek
king op de welvaartsstijging, waarvan deze toename een uiting is. Ik meen 
duidelijk te hebben gesteld, dat deze toename kwalijke gevolgen beeft, waar
uit de consequenties tot nu toe onvoldoende zijn getrokken. Ik gun ieder die 
dat wenst de vrijheid een auto te kopen, doch de vrijbeid, deze onbeperkt en 
naar willekeur en zelfs zonder betaling van de daaraan verbonden maat
schappelijke kosten, te gebruiken, kunnen wij ons niet meer veroorloven. 
Ik ben bet dus met Kapteyn eens, dat de aanleg van steeds meer autosnelwe
gen een verkeerde politiek is, evenals een te grote uitbreiding van bet aantal 
parkeergarages in de stadscentra. Ik meen, dat de rij- en parkeerbepalingen 
in de steden veel stringenter (ook financieel) moeten worden dan zij thans 
zijn. Dat bedoelde ik juist met de 'onverbrekelijke samenhang tussen open
baar vervoers- en parkeerbeleid', waarbij dan bet openbaar vervoer bet alter
natief moet bieden voor de onvermijdelijk aan bet particuliere verkeer op te 
leggen beperkingen. 
Op een punt, en wellicbt bet belangrijkste-verscbillen wij duidelijk van me
ning. Kapteyn meent, als ik bet goed begrijp, dat de versterking van wat hij 
noemt de 'negatieve' maatregelen zodanig effect zal hebben, dat daardoor de 
bedrijfseconomische ( dit essentiele woord mis ik overigens geheel in Kapteyn 's 
reactie) rendabiliteits-eis voor bet openbare vervoer gehandhaafd kan blij
ven. Ik deel, op praktische gronden, die mening niet, maar ik zou bet, op 
principiele gronden, ook niet juist achten. De maatschappelijke waarde van 
goed openbaar vervoer (levend houden en ontwikkelen van stadscentra, etc., 
etc.) dient aan de opbrengstzijde mede ingecalculeerd te worden en de be-
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drijfs-economische kosten-opbrengst-vergelijking doet dit niet. Goed open
baar vervoer zal in de meeste gevallen maatschappelijk zeer rendabel zijn, 
ook als de bedrijfsboekhouding nadelige saldi vertoont. 
In het begin van zijn reactie wijst Kapteyn er op, dat het tariefniveau van bet 
openbaar vervoer na de oorlog aanzienlijk is achter gebleven bij de stijging 
van het algemeen prijsniveau. Dit is juist, en het is naar mijn oordeel te be
treuren. Aan een gedeeltelijk inhalen van deze achterstand zal in de komende 
periode waarschijnlijk niet te ontkomen zijn, en dat is op zichzelf niet on
redelijk. Maar dat deze stijging van het tariefniveau niet het bereiken van de 
bedrijfseconomische rendabiliteit tot doel behoort te hebben, wil ik tot slot 
nogmaals onderstrepen. 

P.S. Waarom zou het woord 'liberaal' een schuttingwoord zijn? Het is aileen 
maar een achterhaalde en verwerpelijke maatschappij-visie. 

C. G. v. Leeuwen 
• Zie S & D van juni en september 1970. 
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BOEKBESPREKING 

Gelijkheid. Ben verantwoording voor een centrale studie van de politieke 
problemen van de jaren '70. Uitgave van de Wiardi Beckman Stichting, 
Amsterdam, 27 pagina's. 

Dit rapport is het startpunt voor een nieuwe reeks WBS-rapporten. Het ken
merkende van deze reeks is op de eerste bladzijde als volgt omschreven: 
'De WBS is van mening, dat een logisch samenhangend, herkenbaar en aan
sprekend beleid slechts tot stand kan komen vanuit een leidend beginsel. 
Uit de beginselen waarop het socialistisch denken berust, heeft de WBS de 
menselijke waardigheid gekozen'. 
Dit beginsel wordt in hoofdstuk I afgegrensd tegen vrijheid, gelijke kansen 
en zeggenschap. Hoofdstuk II signaleert een aantal kernvraagstukken die uit 
de toetsing van structuren en ontwikkelingen aan bet principe van de gelijk
waardigheid naar voren springen. Daarbij komen onder meer de welvaarts
verdeling, de democratische planning, de verzuiling en de wetenschap aan de 
orde. Hoofdstuk III tenslotte bespreekt de verdeling van de studies over de 
deelgebieden. 
Naarmate de verscheidenheid en beweeglijkheid van de samenleving toe
nemen, worden het politieke denken en handelen meer verbrokkeld, onsa
menhangend en onoverzichtelijk. De behoefte aan een centrale maatstaf, een 
leidend beginsel, neemt daardoor toe. Het aantal politieke studies dat van 
zo'n leidend beginsel uitgaat, is echter schaars. De start van de centrale WBS
studie verdient alleen reeds gezien deze schaarste te worden toegejuicht. 
Dat een socialistische studie de menselijke gelijkwaardigheid als leidend be
ginsel kiest, sluit aan bij wat steeds een hoofdlijn van het socialistische en 
liberhaupt van het progressieve politieke denken is geweest. Overigens lijkt 
het woord 'gelijkheid' voor dit politieke denken meer kenmerkend dan het 
woord 'gelijkwaardigheid'. De menselijke gelijkwaardigheid is, zoals het 
rapport ook opmerkt, een zedelijk beginsel (p. 8), waarvan de inhoud, die in 
het rapport niet nader wordt omschreven, ongeveer is dat aile mensen funda
menteel gelijkwaardig zijn. Kenmerkend voor het politieke gelijkheidsbegin
sel, dat wei met het zedelijke beginsel kan samenhangen, maar er wei van 
moet worden onderscheiden, is het streven naar vermindering van de onge
lijkheid in de verdeling van allerlei materiele en immateriele goederen (vrij
heid, macht, bezit, prestige en nog vee! meer) volgens allerlei verdelings
criteria (beroep, opleiding, godsdienst, huidskleur, geslacht, leeftijd etc.). Het 
rapport had op dit punt iets duidelijker kunnen zijn. Dit neemt intussen niet 
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weg dat het politieke gelijkheidsbeginsel zoals dat zojuist werd aangeduid 
in feite de gedachtengang van het rapport beheerst. 
De wijze waarop het rapport de keus van de gelijkwaardigheid als leidend 
beginsel motiveert, roept enkele vragen op. Sprekend over gelijkwaardigheid 
en vrijheid zegt het rapport: 'Ret uitgangspunt gelijkwaardigheid is dan ook 
niet gekozen omdat wij de menselijke vrijheid van minder betekenis zouden 
acbten. Onze keuze is eerder een antwoord op de problemen van een samen
leving, die haar vorm overwegend heeft gevonden door eenzijdig uit te gaan 
van de vrijheidsgedacbte en daardoor beheersingsmecbanismen tot ontwik
keling heeft Iaten komen, die de vrijheid van velen minimaliseren' (p. 9). Het 
is nog maar de vraag of onze samenleving tot nu toe meer van de vrijheids
gedacbte dan van de gelijkheidsgedachte is uitgegaan. Het zou misschien 
juister zijn te zeggen dat men tot nu toe zowel de vrijheids- als de gelijkheids
gedachte zeer onvolledig en eenzijdig geconcretiseerd heeft, bijvoorbeeld 
met name in de vrijheid voor de ondernemers en de gelijkheid voor de wet. 
De reden om de gelijkheid ab leidend beginsel te kiezen, behoeft niet aan ons 
huidige maatschappijtype gebonden te zijn. Die reden kan ook zijn dat het 
gelijkheidsbeginsel tevens het vrijheidsbeginsel impliceert, terwijl het omge
keerde in mindere mate of althans minder duidelijk het geval is. Het gelijk
heidsbeginsel is een streven naar een meer gelijke verdeling van allerlei goede
ren, dus ook van de diverse vormen van vrijheid. Het impliceert m.a.w. een 
streven naar vergroting van de vrijheid voor misdeelden ten koste van be
perking van de vrijheid van bevoordeelden. Daarentegen beboeft het vrij
heidsbeginsel geen gelijkheid te impliceren. Het vrijheidsbegin&el is een 
streven naar de vergroting van de vrijheid ten aanzien van allerlei keuze
mogelijkheden en allerlei gedragsalternatieven. Dit kan zich beperken tot de 
bevoordeelden en behoeft dus geen gelijkheid te brengen. In de praktijk ziet 
men nog al eens dat het vrijheidsbeginsel wordt opgevat als een streven naar 
behoud of de vergroting van de vrijheid van bevoorrechten. 
Ben ander punt waarop men wat meer toelichting in het rapport zou wensen, 
is de concretisering van het politieke gelijkheidsbeginsel in de vorm van de 
keus van verdelingscriteria. Het rapport zegt bijvoorbeeld: 'Natuurlijk leiden 
verschillen in aanleg en verstandelijke vermogens tussen mensen tot ongelijk
heden in het beroepsleven. Deze worden echter in veel grotere mate doorge
trokken in inkomensverdeling en verschillen in po~ities buiten dat beroeps
leven dan gerechtvaardigd en noodzakelijk zou zijn' (p. 11 ). Hier rijst de 
vraag welke ongelijkheden noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn. Ben van de 
hoofdlijnen van de politieke geschiedenis is een tendentie tot afschaffing van 
allerlei verdelingscriteria die aanvankelijk relevant en later irrelevant geacht 
werden. Zo zijn bijvoorbeeld welstand en sexe als criteria voor de toedeling 
van het kiesrecht afgeschaft. Op het gebied van de inkomensverdeling worden 
bijvoorbeeld leeftijd, sexe, woonplaats en machtspositie steeds minder rele
vant geacht en lijkt zich op lange termijn gezien een verschuiving voor te 
doen van de prestatie naar de behoefte als criterium. Tegen deze achtergrond 
vergt de opmerking in het rapport dat verschillen in maatschappelijke positie 
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op zichzelf niet ontoelaatbaar zijn (p. 12) wel een nadere uitwerking. De 
vraag is immers welke criteria voor de verdeling van welke goederen (en dus 
voor welke posities) relevant zijn. 
Een ander probleem is langs welke weg men de gewenste veranderingen in de 
verdeling van allerlei goederen volgens allerlei criteria denkt te bereiken. In 
de paragraaf over de verdeling van de welvaart kan men lezen dat hier op 
korte termijn geen ingrijpende veranderingen te verwachten zijn, omdat bet 
economisch Ieven een autonome kracht in de maatschappij is. Dit klinkt 
bijna passief. De paragraaf over produktie en consumptie zegt echter dat de 
zeggenschap over prioriteiten in produktie en investeringen geconcentreerd 
dient te worden op een meer centraa1 niveau, d.w.z. in democratisch gecon
troleerde politieke organen (pp. 18 en 24). Hier wordt de kern van de zaak, 
de relatie tussen produktie en verdeling, aangestipt. Een van de waardevolle, 
niet als zodanig uitgesproken, grondgedachten van het rapport lijkt mij dat de 
gewenste verdeling bepalend dient te zijn voor de produktie en niet omgekeerd. 
Samenvattend: 'Gelijkheid' is een rapport dat veel bestudering, discussie en 
nadere uitwerking waard is. Naar de rapporten die de WBS in bet kader van 
dit project hoopt te publiceren, kan men met veel verwachting uitzien. 

A. Hoogerwerf 

'Werk in Uitvoering', voordrachten en publikaties van prof. dr. A. Querido. 

Op 15 januari 1970 nam prof. dr. A. Querido afscheid als hoogleraar in de 
sociale geneeskunde te Amsterdam. 
Deze gebeurtenis is blijkens zijn afscheidswoorden voor hem in velerlei op
zicht een afscheid van vrienden geworden. Hij acht de vriendschap zeer hoog, 
want zegt hij: 'vriendschap tussen volwassenen is begrijpen en begrepen 
worden, gegrondvest op inzicht, doorzicht en wederzijdse aanvaarding'. 
Enkelen van zijn vrienden, mevrouwW. J. Z. Gorter-Willemse en dr. M.A. J. 
Romme, hebben als huldeblijk bij dit afscheid niet de vorm gekozen van een 
geschilderd portret- dat immers door de tand des tijds kan worden aange
tast-maar van een boek dat niet aileen iets laat zien van de ontwikkeling die 
Querido doormaakte, maar vooral ook een blijvende weergave is van zijn 
grootheid van visie, zijn gevoelsmatige betrokkenheid bij mens en gemeen
schap, zijn wetenschappelijke eruditie en zijn praktisch inzicht, eigenschap
pen, die hem een gezocht leermeester deden zijn en ver over de landsgrenzen 
bekend maakten. De samenstellers hebben uit de vde tientallen voordrachten 
en publikaties van Querido een keur van geschriften bijeen gebracht onder 
de naam 'Werk in Uitvoering'. Deze titel geeft duidelijk weer hoezeer Queri
do steeds gestreefd heeft naar vernieuwing en verbeteringen niet aileen op de 
gebieden die hij bij uitstek beheerste, de sociale geneeskunde en de geestelijke 
gezondheidszorg, maar ook op breder medisch-maatschappelijk terrein. Ret 
is niet moeilijk te begrijpen hoe Querido, gedragen door zijn socialistisch 
ideaal, steeds maar weer pogend het beste te bereiken voor allen, kritisch 
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rekening houdend met reele mogelijkheden, zijn verwachting van een betere 
toekomst bij voortduring trachtte een praktisch bruikbare vorm te geven. 
Door de 23 artikelen, chronologisch gerangschikt, Ioopt duidelijk het ge
drukte portret van de persoon Querido, die bij zijn aftreden beslist nog niet 
gereed was met de uitvoering van het werk, dat hij voor zich zag liggen. 
In een open vriendenbrief aan het begin van het hoek noemt prof. dr. J. A. C. 
de Kock van Leeuwen Querido een van de voortrekkers van de systematische 
evaluatie van de zorg voor de gezondheid. Mevrouw Gorter en dr. Romme 
geven in de inleiding een scbets van zijn levensloop en van de vf'le functies, 
die hij heeft bekleed. Het hoek sluit met een lijst van dissertaties die onder 
Querido zijn bewerkt (23), benevens een bibliografie. 
De samenstellers hebben in de opeenvolgende artikelen enkele grote lijnen 
weten te treffen. 

Querido is altijd in hart en nieren arts gebleven en heeft zich veelvuldig ver
diept in diens functie en positie in de samenleving. Zo stelt hij dat de veel
besproken vrijheid van het beroep in wezen een innerlijke (men tale) vrijheid is. 
Daarom kan een arts in dienstverband zijn beroep even goed uitoefenen als 
een 'zelfstandig' werkende arts. Het axioma van de vrije artsenkeuze is een 
betrekkelijke zaak. Daarbij is de geneeskunde dienares, zowel van de hulp
zoekende als van de samenleving en heeft de samenleving dus ook recht op 
inzicht in bet wezen en de kwaliteit van deze medische dienstverlening, niet 
alleen theoretisch-vooraf maar zeer beslist ook praktisch-achteraf. Bij de 
behandeling dient voortdurend de invloed van de samenleving op de hulp
zoekende in het oog te worden gevat. Zowel de huisarts als de psychiater
om er ~lechts twee te noemen-kunnen zich er van overtuigd weten, dat 
'mens en milieu' een samenvoeging betekent, die toenemende aandacbt ver
dient. Dat de arts daarbij, veel meer dan thans nog gebeurt, tot team-werk 
moet komen spruit logisch uit deze gedachtengang voort. Psychologen en 
sociologen krijgen een steeds grotere rol, naast bijvoorbeeld medisch sociaal
werkenden. 
Niet ontkend kan worden dat door nieuwe samenwerkingsvormen het 
functioneren van bet geheel van de dienstverlening ingewikkelder wordt en 
onder meer belast wordt met het probleem van de communicatie. 
De overbeid behoort ten aanzien van de gezondheidszorg het beleid te voeren 
en heeft hiervoor een apparaat nodig: toezichthoudend, normerend, coordi
nerend, evaluerend en financierend. De maatscbappelijke krachten voeren 
uit. Hun wordt een veelzijdig en veelvormig apparaat ter beschikking ge
steld. Zij beheren dit apparaat op voorwaarde dat het recht op gezondbeid 
tot gelding wordt gebracbt, waartoe de overheid in haar beleidsvoering de 
middelen ter beschikking stelt. 
Zeer belangrijk is dat Querido wijst op het onderscheid tussen patient en 
zieke. 'Ziek' is een klinisch begrip: een zieke is iemand met een herkenbare 
ziekte. 'Patient' is ecbter een socio-psychologisch begrip: de patient is iemand 
die, ziek of niet-ziek, een relatie zoekt met de arts als beoefenaar van de ge-
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neeskunst. Meer dan de arts zich over het algemeen realiseert zijn dit twee 
zeer verschillende categorieen, die zijn hulp vragen. 
Maar Querido is tevens psychiater. Hij staat op het stand punt dat de psychi
ater slechts deskundig is op het gebied van de zorg voor de psychiatrische 
patient en dit bij de vervulling van zijn taak voortdurend in het oog client te 
houden; zo moet men ook niet denken dat de sociaal-psychiater opgewassen 
is tegen alle sociologische problemen, die hij ontmoet. Querido gebruikt een 
mooi beeld: het psychiatrisch streven wordt door hem vergeleken met stro
mend water. Zonder twijfel sluit hij bier aan bij bet oude beginsel van Hera
kleitos dat 'alles vloeit'. In de as van de stroom bevindt zich de klinische 
psychiatrie met de psychotherapie (hier is de persoon centraal). Aan de 
boorden bevinden zich de maatschappelijke verhoudingen, bet meer preven
tieve werk en de gezondheidszorg in school, ge:t,in, rechtspraak enz. In dit 
alles is het vooral de individuele psychiatrische patient, die Querido's aan
dacht heeft. Diepliggende sociologische reacties maken dat men de geestes
zieke veelvuldig heeft gevreesd en gehaat. De nog steeds bestaande Krank
zinnigenwet is daarom zo slecht, dat de opneming in een inrichting gepaard 
moet gaan met 'ongewone', niet-medische(!), aan misdaad en gevangenis 
herinnerende formaliteiten'. 
Het Amsterdamse stelsel van psychiatrische hulpverlening voorkomt vele 
opnemingen. Zelfs in gevallen van grote opwinding en alarm kan een dood
eenvoudig menselijk woord, een als mens ontmoeten van de betrokken zieke 
en vooral het verwijderen van geemotioneerde omstanders vaak wonderen 
doen. 
De grote rol van de ecologie, de onverbrekelijke band tussen mens en milieu, 
vindt ook bevestiging in bet merkwaardige verschijnsel dat iedere cultuur 
haar eigen psychosevormen heeft. Neurosen dragen geheel bet stempel van 
hun eigen tijd. Het zou wellicht verhelderend zijn de krachten en machten in 
de zogenaamd gezonde samenleving te onderzoeken teneinde meer inzicht te 
verkrijgen in het wezen van de 'zieke' leden daarvan. Wanneer wij bijvoor
beeld iemand zwak maatschappelijk-sociaal noemen wordt daarmede slechts 
een waarde-oordeel uitgesproken waarmede wij uitdrukken dat zo iemand 
niet in bet door ons goed gedachte bestel past. Het establishment kan zich 
bier schromelijk vergissen. Zou de 'kabouter' niet dichter bij het wezenlijk 
samenleven staan dan velen denken? 
In het beoordelen van de maatschappelijke situatie spelen de begrippen wel
vaart en welzijn een rol. Een honderd jaren geleden schreef menjuichend over 
de toenmalige welvaart, hoewel tallozen verkommerden-maar dat werd als 
normaal aanvaard-. Verkeren wij tegenwoordig niet in een vergelijkbare si
tuatie ondanks grote technische vooruitgang en toegenomen kennis? Ver
loopt de integratie van onze welvaart wei harmonisch? Staat bet welzijn niet 
bijzonder ver af van de welvaart? Querido heeft geen moeite met het opsom
men van vele lacunes in de gezondheidszorg. Hij wijst op het gebrekkige 
subsidiestelsel hiervan, op gebrek aan belangstelling en gebrek aan sociale 
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bewogenheid van ons allemaal. Wij geven meer uit aan tabak, alcohol en 
taartjes dan aan gezondheidszorg roept hij bitter uit. 
Universeel denker, volledig op de hoogte met historische ontwikkelingen (het 
hoek bevat een prachtige beschrijving van de morele moeilijkheden die de 
lijfartsen van Napoleon ondervonden nadat deze de slag bij Waterloo had 
verloren) en idealist als hij is houdt Querido zich uitvoerig bezig met de 
structuur van de gezondheidszorg en aan de onderlinge samenhang van de 
detailvoorzieningen, die-hoe groot en omvangrijk ook-slech ts betekenis 
hebben als deel van bet geheel. Zelfs de sociale geneeskunde- zijn eigen vak 
-is voor hem geen monument met een eigen vlag, doch slechts een embleem 
op de standaard van de geneeskunst. Bij voortduring stelt hij zich scherp op 
tegen verbrokkeling, beperktheid, eigenstandigheid en de eenzijdigheid die 
de hulpzoekende schade doen en de gezondheidszorg inefficient en duur 
maken; aan het principium contradictiones heeft hij een broertje dood. Inte
grale geneeskunde is noodzakelijk en gezondheidszorg die niet intergraal is 
is slechte gezondheidszorg. Wisselwerking, onderling verband en communi
katie zijn zijn sterke troeven. Deze komen onder meer sterk naar voren in de 
voortreffelijke schets die hij geeft van de moderne 'community mental 
health care'. Hierin is het centrale thema dat de zieke, zo ook maar enigszins 
mogelijk, de beste kansen heeft buiten het ziekenhuis in de maatschappij. 
De behoefte aan zgn. tussenvoorzieningen, die tegenwoordig een sterke ont
wikkeling doormaken, wordt door hem met nadruk onderschreven. 
Intussen houdt hij zich eveneens bezig met de huidige ziekenhuisproblema
tiek, die hij benadert met een aantal progressieve inzichten die bewijzen hoe
zeer hij ook oog beeft voor de realiteit van de praktijk van onderdelen van de 
gezondheidszorg. Het valt daarbij op, dat hij altijd weer de hulpzoekende 
centraal stelt en bijvoorbeeld de differentiatie van de specialismen in het 
algemeen ziekenhuis beter wil zien afgestemd op de behoeften van de zieken
huisgebruiker (hospital user). Dit maakt ook dat een ziekenhuis eigenlijk 
niet meer zou moeten worden gerubriceerd volgens het aantal bedden doch 
naar het geheel van de beschikbare werkruimte en outillage. 
Het pleidooi van Querido voor integratie, coordinatie en harmonisatie is 
krachtiger dan dat voor diep ingrijpende, principiele veranderingen: hij is 
meer evolutionist dan revolutionair. Ben van de redenen hiervan is terug te 
vinden in zijn kennis van de homeostase, het begrip dat in ieder mens de ten
dens aanduidt tot het in stand houden van de balans met betrekking tot in
wendige en uitwendige omstandigheden. Er is een psychische homeostase en 
ook een sociale homeostase. Onwillekeurig komt men hierbij tot de gedachte 
dat bet establishment aan deze homeostase-ten onrechte ontdaan van het 
progressieve element-wellicht een groot deel van zijn kracht ontleent. 

'Werk in Uitvoering' is doortrokken van tal van interessante overwegingen 
en gezichtspunten. 
Het gebouw van de gezondheidszorg is bijlange na nog niet gereed-en zal 
wellicht nimmer absoluut gereed komen, omdat zich telkens nieuwe factoren 
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doen gelden. Als reeel socialist gaat Querido uit van de actuele feiten van de 
dag ('Werk in Uitvoering' sluit met hoofdstukken over de A WBZ en het 
abortusvraagstuk) om ten bate van de hulpzoekende mens de toekomst zo 
goed mogelijk te doen zijn. Hij toont zich daarbij duidelijk optimistisch ten 
aanzien van de mensen, de gemeenschap, de wereld. 

Het hoek zij in hrede kring ter lezing aanhevolen. 
R. Zijlstra 

Ontwikkelingshulp: doelmatig middel tot zelfverrijking door drs. J. Groot, 
Uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen, tweede druk 1970. 

De eerste druk van dit hoek verscheen in 1966. De tweede druk, in 1969 ge
reed gekomen, is gelijk aan de eerste, er is echter een slothoofdstuk aan toe
gevoegd. 
In dat laatste hoofdstuk spreekt de schrijver zijn bezorgdheid uit over de 
verminderde helangstelling voor de ontwikkelingshulp en constateert dat 
aan bet einde van de eerste ontwikkelingsdecade de positie van de ontwikke
lingslanden niet zo vee] verbeterd is. Het lot van de ontwikkelingslanden 
wordt nog steeds bepaald door bet spel van economische krachten en inter
nationale machtsverboudingen, concludeert hij. 
Tegen deze conclusie valt natuurlijk niet veel in te brengen; belangrijker is 
water gedaan zou kunnen worden om in deze situatie verandering te brengen. 
Helaas zijn de suggesties die daartoe worden gedaan niet aile even zinvol. 
Hoewel de schrijver zich in de drie jaren die verlopen zijn tussen het ver
schijnen van de eerste en de tweede druk van zijn hoek op de hoogte had 
kunnen stellen van wat er in Europa op het gebied van de ontwikkelingsbulp 
wordt gedaan, heeft hij daartoe kennelijk niet de moeite genomen. Zijn aan
beveling aan de Nederlandse regering om ten opzichte van Suriname en de 
Nederlandse Antillen eenzelfde politiek te voeren als de Verenigde Staten 
voeren ten opzicbte van Puerto Rico, lijkt moeilijker uitvoerbaar sinds Ne
derland lid is van de Europese Gemeenscbap, daargelaten de vraag of een 
dergelijke politiek op zicbzelf verdedigbaar en vrucbtbaar zou zijn. Ook in 
1966 zou een dergelijke politiek al onmogelijk zijn geweest-per slot van re
kening is Nederland al twaalf jaar lid van de Europese Gemeenschap-maar 
om drie jaar later nog eens dezelfde beleidslijn te verdedigen getuigt wei van 
een zeer grote mate van onkunde van de marges waarhinnen het Nederlandse 
beleid zich nog kan bewegen. 
Overigens wordt bet door de auteur aan Nederland aangeprezen heleid ge
deeltelijk uitgevoerd door de Europese Gemeenscbap als gebeel. Of het door 
scbrijver verdedigde beleid te rijmen is met bet criterium dat de auteur zelf 
aan de ontwikkelingsbulp stelt-ontwikkelingsbulp moet dienen ter verhete
ring van het internationale leefklimaat en is niet bedoeld om land X ofY ter
wille te zijn-blijft overigens een open vraag. 
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Hiermee raken we het grote dilemma van dit boek. De doeleinden die de 
auteur zich stelt- supranationale wereldrechtsorde, verbetering van het 
internationale leefklimaat-zijn aile nog zo verafvan de bestaande werkelijk
heid, dat bij elke concrete maatregel die hij voorstelt de discrepantie tussen 
doel en middel zichtbaar wordt. Deze kritiek betekent overigens geenszins 
dat de Groot een slecht boek heeft geschreven. Hij maakt vele behartens
waardige opmerkingen over de verspilling in de ontwikkelingslanden als ge
volg van het aanwenden van kapitaalshulp voor consumptieve doeleinden, 
over de noodzaak van meer kapitaalverschaffing en over de noodzaak om 
onze markten voor de produkten uit de ontwikkelingslanden open te stellen. 
Ook heeft hij interessante dingen te zeggen over de relatieve waarde van ar
beid, grond en kapitaal in de ontwikkelingslanden, en legt hij terecht nadruk 
op de noodzakelijkheid van de ontwikkeling van de landbouw in de derde 
were! d. 
Dit boek verdient zeker door velen gelezen te worden. Het is een doorlopend 
pleidooi voor meer en betere ontwikkelingshulp en voor meer internationale 
samenwerking. Daar waar de Groot kennelijk uit zijn eigen praktische erva
ring in het ontwikkelingsveld schrijft doet hij ook nuttige suggesties. Dat is 
echter niet altijd zo daar waar die suggesties betrekking hebben op de meer 
algemene, internationale problematiek, hoe graag men ook zou willen dat 
dat wei zo was. 

R. Cohen 
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A. VONDELING 

Kab. de J.: R.I.P. 

'Nu trekt van de dragers er een aan de bel: 
De dooie is thuisl ... en de voorman zegt: 'Wei, 
Dan kommen we hoven: as 't confinieert? . . .' 
Ze lichten hun hoeden: een paard Iicht z'n steert'. 

Uit: Over de leuning en langs de kaai, 
Willem van Iependael t 

Biesheuvel was de voorman bij de begrafenis van het kabinet de Jong op 
13 oktober in de Tweede Kamer: ' ... dit kabinet zal als zodanig voor ons 
geen inzet van de verkiezingen zijn.' En om de helaas vergeten dichter, die 
onlangs stierf, nog eens te citeren: 

'Droevig snotterden de neven, 
Om den duur van het gewas.' 

Schmelzer en Mellema en Geertsema spraken dankbare en dierbare woorden 
in hun grafgezantenvlijt. Dag president de Jong, vice-president Witteveen, 
vice-president Bakker, Beernink, dag lokvogel Luns. 
Enerzijds is het een goed teken voor een parlementaire democratie dat er 
zoveel doorstroming is. Wellicht zou Robert Michels wat optimistischer zijn 
geworden als hij de Nederlandse partijen had bekeken. Hier geen oligarchi
sering, hier geen 'kleine, zelfgenoegzame groep van politieke leiders, die op 
de golven van een democratische beweging omhooggetild, aan de massa hun 
wil opleggen' (uit de inleiding van Van Doorn bij Democratie en Organi
satie). Anderzijds is het geen goed teken, dat de voormannen van een kabinet 
hun beleid volgend voorjaar niet tegenover de kiezers verdedigen omdat ze 
geen Kamerkandidaat zijn. 
Met De Jong is het een vreemd geval. Hij is-terecht-door zijn partij op
zij gezet, maar laat even zo vrolijk weten dat hij bereid is weer Minister
president te worden. Van Iependael wist het blijkbaar al: 

'Maar dienst is dienst en mot z'n rukkie duren: 
De staat heeft rechten en de knol heeft kuren;' 

Als de KVP straks weer een Minister-president moet leveren-en eindelijk 
een Minister van Financien!?-laat het dan asjeblieft niet een De Quay, 
Marijnen of De Jong zijn, die al hun speeches uit het blik eten en de smake-
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loos toebereide ambtelijke puree ten aanschouwe van iedereen gaan ber
kauwen, blikje na blikje na blikje. 
De regeringspartijen waren best tot redelijk tevreden over bet kabinet. 
Biesheuvel had bet meeste voorbehoud. Hij constateerde een groeiende af
stand tussen regering en vele burgers. Ret kabinet-De Jong beeft geen bood
scbap aan bet volk gebracht. Dat is een zwakke plek in bet beleid van het 
kabinet en daarom zal dit kabinet geen inzet zijn van de verkiezingen, zei hij. 
De drie grote christelijke partijen beklemtoonden nog eens hun wil tot 
samenwerking. Mellema ging daarmee het verst- 'de tijd lijkt mij niet ver 
meer, dat landelijk kan wat in Friesland bij de Statenverkiezingen reeds 
heeft plaatsgevonden' (namelijk een gemeenscbappelijke kandidatenlijst). 
Geertsema gaf bet kabinet 'een ruime voldoende'. Uitvoerig pleitte hij 
voor een stembus- ofregeerakkoord tijdig voor de verkiezingen, d.w.z. rond 
de jaarwisseling. Alvorens bij dat punt wat Ianger stil te staan, wil ik eraan 
herinneren, dat de oppositie vooral bet sociaal-economisch beleid hekelde 
en met spijt en ergernis constateerde dat er van de scbone plannen tot staats
rechtelijke vernieuwingen niets terecbt gekomen is. Het feit, dat bet kabinet 
de verhouding tussen bedrijfsleven en regering grondig beeft verprutst moet 
baar bet zwaarst worden aangerekend. Zonder behoorlijk overleg en een 
redelijke mate van overeenstemming op centrale pun ten kan een Nederlandse 
regering geen verantwoord sociaal-economiscb beleid voeren. Afgezien van 
grote beleidsfouten die de laatste jaren zijn gemaakt, is bet erg twijfelachtig 
geworden of een wezenlijke klimaatsverbetering bereikbaar is zolang de 
VVD deelneemt in een kabinet. Recente uitlatingen van o.a. voorzitter 
Lanser van bet CNV bebben die twijfel bij rnij versterkt. 
Een flink deel van de tijd werd besteed aan de opstelling van de partijen 
met bet oog op de aanstaande verkiezingen. Wie wil, kan, mag, zal met wie? 
Daarbij is bet van bet grootste belang of de kiezers van tevoren weten wat 
er met hun stem gaat gebeuren bij de kabinetsformatie. Het woord 'spijt
stemmers' ontstond in 1967, toen er v66r de verkiezingen geen afspraken 
tussen de partijen waren gemaakt over de kabinetsformatie. 'De politieke 
partijen dienen met zichzelf in het reine te komen en aan de kiezers klare wijn 
te schenken omtrent hun bereidheid met anderen regeringsverantwoordelijk
heid te aanvaarden. Huidige opvattingen inzake eerlijkbeid in en openbaar
heid van bet politiek gebeuren eisen dat' (uit de inleiding van bet rapport 
van de 'Commissie Duidelijkheid' van de groep van Achttien). Geertsema 
herinnerde aan de 'beschamende vertoning' bij de kabinetsformatie 1963 
en wees erop dat niet aileen door de Commissie Duidelijkheid, maar ook in 
de ontwerpverkiezingsprogramma's van KVP en CHU voor een zgn. groot 
regeerakkoord (drie confessionele partijen plus een partner) wordt gepleit. 
Niettemin volgde Biesheuvel op dit punt zijn voorganger Roolvink na, in 
diens rol van kleinhandelaar in lood en oud-ijzer. Als we Biesbeuvel goed 
begrijpen wil hij geen stembus-akkoord, omdat de anti-KVP-resolutie van 
de PvdA hem, bij een principe-aanvaarding van bet groot regeerakkoord, 

460 Socialisme en Democratic 10 (1970) november 



- --~-~--

automatisch in de armen van de VVD zou drijven. Hier ligt een misvatting 
bij de heer Biesheuvel. 
Aile pogingen om een coalitie te vormen beginnen vanzelfsprekend met 
programvergelijking. Dat hebben de drie confessionele partijen gedaan. Dat 
zal ook de PvdA proberen met D'66, PSP en PPR. Vervolgens kan de vraag 
aan de orde komen of de combinaties nog een of meer partners zoeken. Zo 
ja, dan zal ook dit proces beginnen met programvergelijking. Blijkt deze 
vergelijking wat op te leveren en doen zich mogelijkheden voor een groot 
akkoord voor, dan zal de PvdA deze mogelijkheid stellig grondig en zakelijk 
willen bekijken. * Het is echter uitgesloten dat de PvdA na de verkiezingen 
aan een kabinetsformatie meedoet op basis van louter liefdesverklaringen 
v66r de verkiezingen. Zogenaamde intentieverklaringen zijn volstrekt on
toereikend. Duidelijke afspraken over een minimum regeerprogram en over 
het slag mensen dat in zo'n regering zou komen te zitten zijn een absolute 
vereiste. De PvdA heeft genoeg leergeld betaald. 

• Dit is tegelijk een antwoord op de vraag die Veringa, 7 november jl., op de KVP
partijraad stelde. 
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W. WIERDA 

Boven ons hoofd en achter de 
schermen? 
Ter afwisseling van ons vaderlandse gekibbel over de vraag of er nu wei of 
niet een paar honderd miljoen bij de defensiebegroting moeten, ongetwijfeld 
een belangrijk dispuut, komt het me belangwekkend voor eens aan te duiden 
-en niet meer-wat zich op technologisch-strategisch gebied boven onze 
hoofden en achter de schermen ongeveer afspeelt. 
Hoe staat het met de wedloop tussen aanval en verdediging, met welke 
-elektronische-middelen tracht men door deze strijd in het voordeel te ge
raken en in hoeverre is men tot het inzicht gekomen, dat het een hopeloze 
wedren is en men beter kan trachten minstens tot stabilisatie te komen? 
Wie hierover iets wil zeggen, heeft geen gebrek aan bronnen. Een overstel
pende hoeveelheid literatuur staat hem ten dienste, overwegend van Angel
saksische oorsprong. Russische auteurs blijken van deze vraagstukken uit
stekend op de hoogte te zijn, maar hun neiging tot publikatie en discussie 
blijkt niet zo uitgesproken te zijn als die der Amerikanen, op wier speurzin 
we ook overwegend zijn aangewezen, als we de ontwikkelingen in de Sovjet
unie willen analyseren. Zelfs bij particuliere contacten blijken de mededeel
zaamheid en de kritische gezindheid onzer oostelijke breeders in opvallende 
tegenstelling te staan tot de westelijke openhartigheid. Wat op regeringsniveau 
wordt uitgewisseld, onttrekt zich bijna geheel aan onze waarneming. 
Het feit, dat de technische gegevens uit de Sovjetunie veelal uit de tweede hand 
tot ons komen, maakt het begrijpelijk, dat we met deze gegevens omzichtiger 
te werk moeten gaan dan met wat wij via open bronnen uit de Verenigde 
Staten te weten komen. 
Tot slot van deze inleidende opmerkingen nog het volgende. Wie als niet zeer 
dicht bij het vuur zittende over de aangeduide ontwikkelingen iets in het mid
den wil brengen, heeft weinig van zichzelf. Hij dient hoogstens als boodschap
penjongen tussen de berg literatuur plus wat hij hier en daar oppikt en degenen 
die noch de tijd noch de gelegenheid hebben, zich in die zaken te verdiepen, 
maar wei de moeite willen nemen een tijdschrift-artikel in te zien. 

Schijnbaar evenwicht 

Nu dan terzake. Iedere lezer is zo langzamerhand wei vertrouwd met de af
schrikkingstheorie en zijn voornaamste elementen. 'Ik val niet aan, want ik 
weet, dat ik daarna vernietigd zal worden'. Maar er zijn tekenen, dat deze 
theorie aan het wankelen raakt. 
Mocht dat inderaad het geval zijn, dan wordt zulks niet veroorzaakt door een 
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verandering in de aard van het kemwapen op zichzelf. Op dat gebied verneemt 
men weinig nieuws en schijnt het praktische optimum bereikt. Er zijn blijk
baar nog fysische mogelijkheden, maar het Iijkt niet nodig, deze verder te ex
ploreren. De 'doomsday-machine' van Herman Kahn kan beter onuitgevon
den blijven. 
De beslissende evolutie voltrekt zich op het gebied der overbrengingsmiddelen 
en meer in het bijzonder bij de daarbij benodigde apparatuur bestemd voor 
waarneming, besturing, misleiding en snelle verwerking van gegevens. 

Gedurfde stelling 

Strikt genomen is de afschrikkingstheorie niet logisch. Immers, de natuurlijke 
reactie op de mogelijkheid door een raket te worden getroffen is niet het zelf 
afvuren van een raket, maar het zich verdedigen tegen de aanvallende raket, 
bij voorkeur door hem te vernietigen. De geschiedenis bewijst dat ook. 
Reeds in 1954, toen het tijdperk van het monopolie der bemande strategische 
bommenwerpers ten einde liep en de lange-afstandraket op komst was, maak
te de Amerikaanse regering zich zorgen over toekomstige raketaanvallen, al 
zou het nog drie jaar duren voor de Russische Spoetnik hun vrees bevestigde. 
Er werd dan ook een studieopdracht verstrekt inzake de verdediging tegen 
lange-afstandraketten. 
Het resultaat van deze studie bereikte in 1959 president Eisenhower, die de 
aanbevelingen afwees op grond van de overweging, dat de beschikbare-be
wegende-radarapparatuur te langzaam was om een sluitende raketverdedi
ging te waarborgen. Deze afwijzing werd in 1962 door John F. Kennedy om 
dezelfde reden herhaald. 
Tussen 1962 en 1966 werd het onderzoek voortgezet. Het resultaat was een 
beter radarsysteem, de 'phased-array radar'.1 Proeven op Kwajalein in de 
Stille Oceaan toonden aan, dat het mogelijk was aanvalsraketten te onder
scheppen. Opnieuw bereikte in 1966 een voorstel het Witte Huis een systeem 
op te bouwen ter bescherming van 52 steden of eventueel de helft daarvan, 
doch ook dit werd afgewezen. 
Om redenen, die ik niet heb kunnen ontdekken, gafMcNamara in 1967 ineens 
wei een opdracht een 'ijl' -systeem op te bouwen ter verdediging van een aantal 
steden tegen mogelijke Chinese aanvallen, het 'Sentinel' -systeem. Dat klonk 
toen een beetje vreemd, maar achterafblijkt het toch verklaarbaar. 
Tenslotte kwam men tot de overtuiging, dat effectieve verdediging van aile of 
vele bevolkingscentra onmogelijk was en dat men beter deed zich te beperken 
tot het verdedigen van eigen raketopstellingen, commandoposten en het nood
regeringscentrum. 
Op 14 maart 1969 werd in concreto de opdracht gegeven het nieuwe stelsel, 
'Safeguard', op te bouwen. Geen verdediging van de gehele bevolking der
halve. En het beginsel blijft: 'Als er nog geen totale verdediging mogelijk is, 
zullen we de afschrikkingstheorie moeten handhaven'. Het ligt voor de hand, 
dat men zal blijven zoeken. 
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Voor ons blijft dan voorlopig de vraag, ofhet 'Safeguard' -systeem zal werken, 
hoe bet zal werken en wat daarvan de consequenties kunnen zijn. 

Voor en tegen 

Men moet aannemen, dat de regering-Nixon vertrouwen heeft in bet project 
met de nevenoverweging, dat nog aanmerkelijke verbeteringen kunnen wor
den aangebracht. Vele Amerikaanse en andere deskundigen zijn er niet zo 
zeker van. Bovendien vrezen zij de consequenties. 
Twee bronnen zijn in dit verband van bijzonder belang, namelijk een aantal 
studies, samengevat in een boekje, getiteld 'ABM, an Evaluation of the De
cision to Deploy an Antiballistic Missile System' en bet verslag van de 19de 
Pugwash-conferentie te Sochi (USSR) van 22-27 oktober 1969. 
De meest opvallende medewerkers van bet eerstgenoemde werkje zijn George 
W. Rathjens, Jerome B. Wiesner, Adam Yarmolinski en Jevenry Stone. In 
bet verslag van de Pugwash-conferentie duikt de naam van Rathjens herhaal
delijk op. Terloops mag ik misschien opmerken, dat ik bij persoonlijke con
tacten met deze man de overtuiging heb gekregen, dat hij een overtuigd voor
stander is van een krachtig Amerikaans defensiebeleid, maar op rationele 
gronden bijzonder sceptisch staat tegenover bet 'Safeguard' project. 

Waar gaat bet om? 

Het probleem is niet een binnenkomende raket te onderscheppen en te ver
nietigen. Dat kon al met de 'oude' Nike-Zeus-raket en de klassieke radar. 
lets moeilijker, maar redelijk uitvoerbaar, is bet onschadelijk maken van 
enkele raketten, afkomstig van een 'emerging nuclear power', een opkomende 
kernmacht zoals China. De doelstelling van 'Sentinel', zoeven genoemd, moet 
naar mijn mening achteraf dan ook als serieus worden opgevat. Rathjens c.s. 
hadden daar dan ook niet al te veel bezwaren tegen. 
Moeilijker, zo niet onmogelijk, wordt de verdediging tegen grote aantallen 
objecten, waarvan sommige 'echt' en andere 'niet echt' (decoys) zijn.2 Men 
denkt hierbij aan een Russische aanval. 
Wil men zich beperken tot eigen raketopstellingen en commandoposten, die 
doorgaans nog zwaar versterkt zijn ook, dan is dat te doen. Het 'Safeguard'
systeem heeft, zoals gezegd, ook deze bedoeling. Het plan is, 14 'sites' in te 
richten, waarvan de eerste twee in 1974 en de overige in 1976 operationeel 
zullen zijn, als inmiddels geen andere overeenkomsten zijn getroffen (SALT). 
Men gebruikt hierbij twee soorten raketten, een voor lange afstanden (Spar
tan), die, populair gezegd, buiten de atmosfeer met rontgenstralen werkt en 
een voor korte afstanden (Sprint), die werkt binnen de atmosfeer en berust 
op neutronenwerking.3 

Later zullen wij moeten nagaan, wat de gevolgen voor deze versterkte opstel
lingen zijn als de nauwkeurigheid der aanvalsraketten wordt opgevoerd. 
Het is duidelijk, dat men er niet op kan rekenen, dat een tegenstander zich 
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strikt zal beperken tot aanvallen op deze stellingen, dat er geen vergissingen 
zullen voorkomen en dat de burgerbevolking gevrijwaard zal blijven. Der
halve zal de neiging blijven bestaan een totale verdediging te organiseren. 
Onder weglating van allerlei ingewikkelde redeneringen kan men stellen, dat 
de verschmende eisen voor een dergelijke bescherming zodanig met elkaar in 
tegenspraak zijn, dat men in grote moeilijkheden raakt. Rathjens zegt dan ook 
laconiek: 'It is very difficult to build both capacities ( algemene en steunpunt
verdediging, W.) into the same system'. 

Interne en externe bezwaren 

Ook het beperkte stelsel heeft nog vele onzekerheden. Het kan niet behoorlijk 
worden beproefd, een 'aanvalspatroon' is onvoorspelbaar en een 'nuclear en
vironment' van het fatale moment is onmogelijk te imiteren. 
Het systeem is uiteraard bijzonder ingewikkeld en zal waarschijnlijk ontoe
laatbare storingen vertonen, terwijl onmogelijk vooruit te zeggen is, hoe de 
opsporingsapparatuur, de volgradar en het computersysteem zullen werken 
in een baaierd van kernontploffingen en elektronische misleiding. 
Het is natuurlijk denkbaar een groot deel van deze onzekerheden te elimine
ren, maar de externe consequenties heeft men niet in de hand. En die strekken 
vee! en veel verder. 
De concurrentie, of als men wil de veronderstelde tegenstander, zit ook niet 
stil. Om te beginnen blijkt hij voortreffelijk van de ontwikkelingen op de 
hoogte en zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen. De Sovjetliteratuur 
is op dit punt zakelijk van toon en vertoont niet meer dan het minimaal ver
eiste aan anti-kapitalistische uitlatingen.' 
Wederzijds beseft men natuurlijk uitstekend, dat een effectief ABM-systeem 
van de opponent de gevolgen van de eigen aanval aanzienlijk zal beperken 
en dat de tegenstander op de gedachte zou kunnen komen tot een aanval over 
te gaan in de veronderstelling, dat hij een 'second strike' van de ander zou 
kunnen overleven. 
Dit nu zou het bestaande afschrikkingsevenwicht volkomen verstoren en de 
veiligheid van beide partijen in ernstige mate aantasten. Op die wijze zou een 
anti-raketverdediging escalerend werken. 
De volgende stap is derhalve om te trachten, het verdedigingssysteem te door
breken, te 'verzadigen', zoals dat in hetjargon heet, m.a.w. er zoveel aanvals
raketten op af te vuren, dat de defensiegordel ze niet meer aan kan. 
Hier duikt dan de raket met veelvoudige atoomlading op, de MRV (Multiple 
Re-entry Vehicles) of MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry 
Vehicles). 5 Dit zijn projectielen, inhoudende 3-14 kernwapens, die aile tegelijk 
uit de raket kunnen worden gelanceerd (MRV) of na elkaar (MIRV) en dan 
ieder afzonderlijk kunnen worden gericht. Sommige schrijvers maken deze on
derscheiding niet. Ben variatie op dit systeem is dan nog er schijnraketten 
('decoys') tussen te mengen. Het is duidelijk, dat zo'n veelvuldigheid de verde
diger voor enorme problemen zal plaatsen. 
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Ook dit nieuwe stelsel heeft zijn onvolkomenheden. Ieder meegevoerd atoom
wapen moet worden voorzien van een afzonderlijk hitteschild en elektronische 
afvuur- en geleidingsmechanismen, die de 'nuttige lading' aanzienlijk reduce
reo, naar men beweert met 40-80 %. Bij de machtige Russische SS-9 raket 
maakt dat dan weer niet zo veel uit. 
Deze systemen zijn nog in beproeving en het is te hopen, dat soortgelijke pro
jectielen onder een mogelijk moratorium zullen vallen. 
De tweede methode, een verdedigingssysteem op de proef te stellen, alleen 
door de Sovjets toegepast, is het in de atmosfeer of daaromtrent houden van 
een object, een raket als men wil, met een zeer vlakke baan, die op een be
paald ogenblik snelheid vermindert en uit een onverwachte richting en zeer 
korte waarschuwingstijd (3 minuten) een kernwapen kan afvuren. Het voor
deel van dit systeem (FOBS = Fractional Orbital Bombardment System) is, 
dat het zeer moeilijk waarneembaar is voor radar. Een nadeel is, dat een grote 
hoeveelheid brandstof nodig blijkt en de gewenste nauwkeurigheid minder 
goed is te verwezenlijken. 
Over de misleidende 'decoys' is al gesproken en het zou te ver voeren, uit te 
weiden over de methoden der elektronische misleiding en dito tegenmaat
regelen. 
De volgende fase is gemakkelijk te voorspellen. De in het nauw gebrachte 
verdediger-dat zijn beide partijen!-zal trachten zijn systeem te versterken 
of te varieren, waarna de aanvaller-ook beide-weer z'n best zal doen, zijn 
offensieve kracht te verhogen. En zo komen we in de bekende spiraal 
terecht, in de bewapeningswedloop, die als gevolg van de technologische 
'nieuwsgierigheid' een autonoom karakter dreigt te krijgen. Conclusie: Een 
niet-volmaakte of partiele anti-raketverdediging leidt tot opdrijven der be
wapening en enorme kosten. 

Nauwkeurigheid 

Wat bovendien nog onze aandacht verdient, is het streven de nauwkeurig
heid van de intercontinentale raketten te verhogen. Zij vertonen een tole
rantie, die met de letters CEP (Circular Error Probable) wordt aangeduid, 
een uitdrukking, die aangeeft de straal van een cirkel, waarbinnen 50% van 
de aanvallende projectielen terecht zullen komen. Het is van groot belang 
deze straal te verkleinen, omdat een geringe verbetering der nauwkeurigheid 
dezelfde uitwerking heeft als een aanmerkelijke verzwaring der lading of, om 
het in concrete getallen uit te drukken: Verkleining van de afstand tot de 
helft heeft dezelfde uitwerking als een verzwaring der lading met de factor Sl-/2• 

Van beslissende betekenis is derhalve een zodanige nauwkeurigheid te berei
ken, dat zwaar versterkte raketopstellingen ('silo's') worden uitgeschakeld. 
De kritieke afstand bij de huidige beschermingsfactor (20 kgcm2, huis gemid
deld 0,4 kgcm2) wordt op ongeveer 500 m gesteld. Nu kan men de bescher
mende voorzieningen verzwaren, maar ook dat leidt weer tot escalatie. 
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Opdoemend gevaar 

Mocht de nauwkeurigheid de overhand krijgen over de bescherming, dan doet 
zich een nieuwe complicatie voor. Ook de verzwaring der lading blijft hier 
een rol spelen (SS-9). Een der partijen zou dan in de verleiding kunnen komen 
in een klap aile nucleaire aanvalsmiddelen uit te schakelen, overigens nog 
steeds een gevaarlijke veronderstelling. De huidige afschrikkingstheorie sloot 
de mogelijkheid van een algemene 'first strike' of 'pre-emptive strike' ( een 
klap om de tegenstander bij voorbaat uit te schakelen) uit. Is een dergelijke 
klap thans op korte termijn wei denkbaar en wat zou die voor inspanning 
kosten? 
De Sovjetunie is druk bezig haar achterstand qua aantallen in te halen, maar 
is dat voldoende? Dan moet er gerekend worden. 
De Amerikanen beschikken over 990 Minuteman-raketten, 41 Polaris-Posei
don-onderzeeers en 540 bombardementsvliegtuigen voor lange afstanden. Om 
die te vernietigen zullen minimaall571 raketten nodig zijn, maar dat is theorie. 
We moeten in werkelijkheid op het dubbele rekenen. 
Een deel der vliegtuigen zal immers kunnen opstijgen, terwijl de onderzee
boten met de huidige sonarapparatuur nog moeilijk op te sporen zijn. Maar 
ook daaraan wordt gewerkt. Werkelijk gevaar lopen de Minuteman-opstel
lingen, waarvan de locatie bekend is. De oplossing is deze met hun hele romp
slomp mo biel te maken of men zal zich geheel moeten verlaten op onderzeeers 
ofvliegtuigen, waarvan de rol nog lang niet is uitgespeeld. Buiten deze dreiging 
vallen ook de 7000 'tactische' kernwapens in West-Europa, waarvan slechts 
een deel een bedreiging voor het Oostblok vormt. 
Terloops mag nog worden opgemerkt, dat het probleem van de 'overkill', bet 
teveel aan vernietigingswapens ten opzichte van de bevolking en van het nu
cleaire materieel, in een ander Iicht komt te staan. Dan zou er sprake zijn van 
'underkill'. Dit soort speculaties voert naar mijn mening in het absurde en 
aileen een Herman Kahn zou de complicaties van een dergelijke toestand 
kunnen schilderen. 
De bondige conclusie na al bet voorgaande zou moeten luiden, dat een effec
tieve anti-raketverdediging slechts mogelijk is voor een bepaald aantal ver
sterkte of beschermde objecten, maar dat de pogingen om deze verdediging 
te 'verzadigen' zullen leiden tot een verhevigde bewapeningswedloop, die 
schatten aan energie en ongelooflijke sommen geld zal kosten. 

Praten uit noodzaak 

De geschetste ontwikkeling dwingt tot praten. Zoals bekend, gebeurt dat ook. 
Reeds gedurende twee perioden zijn vertegenwoordigers van de Sovjetunie en 
de Verenigde Staten bijeen geweest om te spreken over beperking van het 
strategisch arsenaal, de zgn. 'SALT-talks'. Simpele zielenmogendangeloven, 
dat deze zaak met een handdruk en een vochtig oog kan worden geregeld, er 
zit veel aan vast. 
Zolang de hiervoor geschetste mogelijkheden nog niet zijn bewaarheid, blijft 
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het uitgangspunt, dat het evenwicht van afschrikking in stand dient te blijven, 
maar zo mogelijk op een lager niveau tot een onbekend peil van 'sufficiency'. 
Gezegd moet worden, dat de Amerikanen de zaak grondig hebben voorbereid; 
wellicht de Russen ook, maar de gepubliceerde bewijzen daarvan zijn mij al
thans onbekend. De basis van de Amerikaanse studies vinden we in een rap
port van president Nixon aan het Congres. 6 Kort samengevat ziet men de 
volgende mogelijkheden of 'building blocks': 
- Beperking van het aantal raketten (kwaliteitsverbetering (MIRV) moet mo

gelijk blijven). 
- Beperking van aantal en vermogen der raketten (hieronder zouden dan ook 

de meervoudige raketten kunnen vallen). 
- Beperking van offensieve wapens in het algemeen. 
Voor dit rapport van Nixon verscheen, was er al verslag uitgebracht over de 
eerste ontmoeting in Helsinki van 17 nov. tot 22 dec. 1969.7 Daarin wordt nog 
eens gestipuleerd, dat het wederzijds vermogen tot 'assured destruction' uit
gangspunt vormt voor de besprekingen. Doe! van de onderhandelingen kan 
zijn dit vermogen te bepalen. Er werd, volgens het verslag, op hoog niveau 
een 'Steering Committee' gevormd, dat aile benodigde gegevens verzamelde 
en modellen opstelde. Bovendien werd nog een 'verification panel' gevormd 
onder Ieiding van Kissinger, dat eventuele voorstellen moet toetsen aan de 
politieke verantwoordelijkheid voor de nationale veiligheid. Duidelijke resul
taten blijken uit het verslag nog niet. 
Zijdelings mag worden opgemerkt, dat de grote afwezige, de Chinese Volks
republiek, in de geest voortdurend bij de besprekingen aanwezig is. Geen der 
gesprekspartners kan zich veroorloven deze opkomende kernmacht te nege
ren, de Russen het minst. Bij hun overwegingen zullen ze steeds een deel van 
hun nucleair vermogen moeten reserveren, al zal dat nooit met zoveel woor
den worden gezegd. Ik acht mij verder onbevoegd over de implicaties der 
Chinese ontwikkelingen te spreken, maar voelde mij wei gerechtigd op het 
genoemde facette wijzen. 

Europese belangstelling 

Dat de Europese NA YO-Ianden deze besprekingen met de grootste aandacht 
en een Iichte argwaan volgen, is duidelijk. Het meest toegespitst zijn de ge
voelens der Europeanen geuit door Wilhelm Grewe, al jaren lang Westduits 
ambassadeur bij deNA YO en als zodanig lid van het college van Permanente 
Vertegenwoordigers. Volgens zijn verklaring geeft hij een persoonlijke me
ning.8 En we dienen er rekening mee te houden, dat hij een gehard diplomaat 
is, die zich niet laat verleiden tot gemakkelijk in bet gehoor liggende uitspra
ken. Slechts enkele belangrijke conclusies moge ik bier weergeven. 
- V erstrekkende politieke overeenkomsten verwacht hij niet, maar een strikte 

beperking tot strategische wapens. 
Aile vorige overeenkomsten bewogen zich imrners steeds op neventerreinen. 

- Algemene en volledige ontwapening is niet te verwachten, hoogstens een 
bevriezing. 
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-Over de vorm van een overeenkomst is nog weinig te zeggen. Wordt bet 
een stilzwijgende overeenkomst met unilaterale controle? 

- Wederzijdse controle blijft het hete hangijzer. 
- Hij wijst ook op de door mij geschetste ontwikkelingen en vreest, dat wel-

dra de tijd te kort zal blijken om deze te stoppen. 
- Als gunstige omstandigheid noemt hij de noodzaak de duizelingwekkende 

uitgaven te verminderen en voor andere doeleinden te besteden. 
- Te veel bilaterale gesprekken zullen de Europeanen kopschuw maken. De 

Amerikanen zullen uiterst tactvol moeten zijn. 
- Er moet zeker worden gesproken over de Russische midden-afstandraket

ten, die op Europa zijn gericht. 
- Bij enig succes der onderhandelingen, waarbij bet belang der conventionele 

troepen zal toenemen, is te verwachten, dat het in een optimistische SALT
sfeer uiterst moeilijk zal zijn, de European en te bewegen, hun conventionele 
bewapening te versterken. 

-En als een soort uitsmijter poneert hij de stelling, dat de Amerikanen nim
mer de indruk mogen wekken, bilaterale overeenkomsten met de Sovjet
unie van meer belang te achten dan de Atlantische solidariteit. 

Met andere woorden: Grewe vreest niets zozeer als een 'alliance entre en
nemis', een dubbele hegemonie der beide groten. 
Hij heeft naar mijn mening gelijk, als hij stelt, dat bij stabilisatie op lager ni
veau ook een verdere verstarring der nucleaire strategie optreedt, die de aar
zeling der grote machten zal doen toenemen en die voor de Europese landen 
een teken is om diep nate denken over hun eigen inspanning. Op de oude voet 
doorgaand komt men er niet meer uit. Vergaande samenwerking en speciali
satie op de grondslag van politieke, nou ja eenheid lijkt de enige uitkomst. 
Dat zal dan bet grote onderwerp voor de Europeanen moeten worden. 
De lezer heeft gemerkt, dat mijn waarschuwing, niet te veel oorspronkelijks 
te verwachten, terecht was. Het doel van mijn geschrijf was slechts, de pro
blemen aan te duiden en de lezer deelgenoot te maken van feiten en inzichten, 
opgedaan bij de studie van enige literatuur en in gesprekken met mensen, die 
iets dichter bij het wereldpolitieke vuur zitten. 

1. Apparatuur zonder bewegende delen, in staat snel van object te wisselen. 
2. Rathjens op de Pugwash-conferentie (op. cit. biz. 69-74). 
3. V. S. Emeleanov: On Offensive Weapons and Means of Protection (Pugwash, op. cit. 

blz.192). 
4. 'USA' (Moskou). Jan. '70. 'Between Helsinki and Vienna. (Vert.) Mrt. '70 V. V. Lario

nov: 'The U.S. Strategic Debate.' (Vert.) 
Prawda. 7 mrt. '70 'An Important Problem' (Vert.). 

5. Leo Sartori: 'The Myth of MIRV'. (Sat. Review. 30 aug. '69. Ian Smart: 'Advanced 
Strategic Missiles: A Short Guide'. Adelphi Paper. nv. 63. ISS. Londen. 

6. United States Foreign Policy for the 1970s. A New Strategy for Peace. 18 febr. '70. 
blz.107-110. 

7. U.S. Arms Control and Disarmament Agency.: 9th Annual Report to Congress. 20 jan. 
'70, biz. 3 t/m 6. 

8. Wilhelm Grewe: 'The Effect of Strategic Agreements on European-American Relations.' 
Adelphi Paper nr. 65, febr. '70. (biz. 16-24) I.S.S. Londen. 
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S. A. POSTHUMUS 

Structuur en functie van bet 
Europese luchtnet 

Wanneer men spreekt met mensen die dikwijls gebruik maken van de Euro
pese luchtverbindingen, dan hoort men nogal wat kritiek op de wijze waarop 
de Europese luchtvaartmaatschappijen in het binnen-Europese vervoer ser
vice aan hun passagiers bieden. Deze klachten zijn voor een belangrijk deel 
samen te vatten in de conclusie, dat men dikwijls niet een behoorlijke voor
ziening kan krijgen op de ogenblikken dat men dat wenst. Met name de be
reikbaarheid van plaatsen op grotere afstand (voorbij Parijs en Zurich) is zo
danig onbevredigend, dat een eendaags bezoek-'s morgens vertrek en 
's avonds weer terugkomst-in vele gevallen niet lukt. Een redelijke verga
dering ergens in Europa (van ± 11 uur tot 7 uur 's avonds) zit er gewoonlijk 
niet in. Men klaagt er ook over, dat op verschillende verbindingen vrijwel aile 
maatschappijen wei belangstelling hebben voor het vervoer tijdens de piek
uren, maar dat daarbuiten geen of onvoldoende voorzieningen bestaan. Ver
der zijn de verbindingen met kleinere steden (met minder vervoer) in Europa 
slecht of afwezig. In een land als Frankrijk zijn ze bovendien aile op Parijs 
gericht en moet men dus voor vervoer tussen plaatsen in de periferie steeds 
over Parijs vliegen. Ook een redelijk systeem van aansluitingen tussen de ver
schillende maatschappijen ontbreekt meestal, en de moeilijkheden worden 
nog groter, wanneer men-zoals in Parijs-dan ook nog op het ene vliegveld 
(Orly) aankomt en van het op meer dan een uur afstand liggende andere 
vliegveld (Le Bourget) moet vertrekken. Om over aile ellende van paspoort
controle en douanebelemmeringen nog maar te zwijgen. 
Deze kritische gevoelens worden nog versterkt door diegenen, die ervaring 
hebben opgedaan met het per vliegtuig reizen in de Verenigde Staten, waar 
het vliegveld de functie van het spoorwegstation heeft overgenomen, via het
welk men op elk uur van de dag en de avond naar en van vele plaatsen kan 
vertrekken en aankomen. Vandaar dat het lange afstandsvervoer van passa
giers per rail in de V.S. dan ook praktisch verdwenen is. Zoals het passagiers
vervoer over zee op lange afstand ook praktisch geheel overgeschakeld is naar 
de luchtvaart. 
Het is duidelijk, dat het ontbreken van de grensfunctie in de V.S. voor een 
groot deel de reden is van dit opmerkelijke functieverschil tussen de Noord
amerikaanse en de Europese luchtvaart en dat onaangename maar feitelijk 
aanwezige verschil zal dan ook in deze vergelijking mee moeten worden op
genomen. Maar hoe het ook zij, in de V.S. is het luchtverkeer een vervoer-
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middel voor iedereen en in Europa nog bij lange na niet. Het verschil in ge
middeld welvaartsniveau speelt daarbij natuurlijk ook een rol. 
Nu moet men in Europa echter, anders dan in de V.S., wei rekening houden 
met de blijvende aanwezigheid van een in het algemeen goed werkend rail
vervoer ook op de lange afstand. Er is een kritische grens (mogelijk rood de 
300 km) waarbeneden de tocht van huis naar het vliegveld, de vliegreis en de 
tocht van het vliegveld van aankomst naar plaats van bestemming samen Ian
ger zijn dan de tocht van huis naar station van vertrek, treinreis en tocht van 
station van aankomst naar plaats van bestemming. Bovendien zijn dikwijls 
de reiskosten 2e klas per trein nog goedkoper dan die van de economy-klas 
van de vliegtuigen + aan- en afreiskosten van de vliegreis. Voor mensen in 
de periferie van ons land is deze vergelijking weer wat gunstiger voor de keuze 
van het luchtverkeer geworden sedert de instelling van de diensten van de 
NLM. Overigens vinden velen een treinreis nog belangrijk comfortabeler dan 
een vliegreis, al wordt dit sentiment geleidelijk wei zwakker. Maar de intro
ductie van de TEE-treinen heeft anderzijds voor velen de voorkeur voor de 
trein weer versterkt. Hoe het ook zij, regionaal en nationaal, maar ook met 
betrekking tot de kortere internationale reizen zal de trein een belangrijke 
functie blijven vervullen. 

Nationale soevereiniteit nog beslissend 

Wanneer men nu wil nagaan, wat de oorzaak van de hiervoor aangeduide 
meer of minder gerechtvaardige kritiek is, dan zal men eerst aandacht moeten 
hebben voor de structuur van het Europese luchtnet. Verwijzend naar de po
litieke verbrokkeling van Europa in nationale eenheden, moet vermeld wor
den datdeverdeling in politiek-nationale eenheden consequent terug tevinden 
is in een opsplitsing in nationale luchtvaartmaatschappijen. Deze natio
nale Europese luchtvaartmaatschappijen mogen andere Europese Ianden 
maar ook aile andere Ianden in de wereld slechts bezoeken op basis van een, 
via bilaterale luchtvaartverdragen vastgelegd, vergunningenstelsel, waarin 
bet aantal, de frequentie en de dagen waarop men tussen twee Ianden die 
zo'n bilateraalluchtvaartverdrag hebben gesloten, via landingen op elkaars 
vliegvelden zijn geregeld. Vandaar dat men deze rechten gewoonlijk aan
duidt als 'landingsrechten'. Hier ligt een ernstige wortel van bet kwaad. 
Aanvankelijk, direkt na de tweede wereldoorlog, leek de bereidheid om in de 
luchtvaart de nationale grenzen te negeren, opwekkend groot. In de Conventie 
van Chicago, door de meeste staten van de wereld in 1945 aanvaard, werden 
de onderscheiden vrijheden van de Iucht geformuleerd. De ellende is dat daar
na die vrijheden, die een werkelijk vrij luchtvaartverkeer inhouden, niet aan
vaard zijn en grotendeels weer tot belemmeringen zijn teruggebracht. In feite 
wordt de regeling van bet grensoverschrijdende lucbtverkeer nu bepaald door 
overeenkomsten tussen twee nationale regeringen. De eerste overeenkomst 
van deze aard was de Bermuda-overeenkomst tussen de regeringen van de 
V.S. en Groot-Brittanie. Daarna is deze overeenkomst bet model geworden 
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van de meeste luchtvaartverdragen. Deze overeenkomsten bepalen ook de 
landingsrechten van Europese Ianden in andere Europese Ianden, zelfs binnen 
de EEG. Ret is duidelijk dat dit stelsel van bilaterale verdragen een werkelijk, 
op een optimaal gebruik gericht, Europees luchtnet op ernstige wijze in de 
weg staat. De nationale souvereiniteit speelt in deze materie een beslissende 
rol. Hoewel de regeringen na Chicago in een organisatie de ICAO geheten 
samenwerken en ook de grote luchtvaartmaatschappijen in een wereldom
vattende organisatie, de lATA, met elkaar overleg plegen en met name meer 
of minder houdbare concurrentieregels afspreken, blijft de situatie met be
trekking tot een op meer bewegingsvrijheid enerzijds en meer werkelijke sa
menwerking anderzijds gericht beleid, vrij pover. 
Een ernstige oorzaak van de vele kritiek op de voorzieningen die het Europese 
luchtnet biedt, hangt in niet geringe mate samen met de structuur van de 
grote Europese luchtvaartondernemingen. Zij, die allen lid zijn van de lATA, 
hebben hun vervoersnet-dus ook het Europese-gericht op het lange af
standsvervoer. En wei in tweeerlei zin: 
a. Ret meest lucratieve vervoer vindt in hoge frequentie plaats over de Atlan

tische Oceaan (waarbij dan in zekere mate het vervoer via de Pool naar 
Japan kan worden gerekend). Dit is de kurk waarop commercieel gezien 
praktisch aile Europese (en ook een aantal Amerikaanse) luchtvaartmaat
schappijen drijven. Waarbij overigens wei in het oog dient te worden ge
houden dat het aantal vervoerde passagiers op deze lijnen (verzorgd door 
Europese,Amerikaanseen andere luchtvaartmaatschappijen) in groteover
maat van Amerikaanse nationaliteit is. 
Het Europese vervoer wordt dan ook in hoge mate beschouwd en gebruikt 
als aanvoersysteem (met passende aansluitingen) voor het trans-atlantische 
verkeer. Vele Europese verbindingen worden dan ook vanuit dat gezichts
punt opgezet. 

b. Het lange afstandsverkeer naar Azie en Afrika. Een belangrijk deel van dat 
verkeer wordt gevlogen met tussenlandingen in Europa. Voorzover het 
traject tussen landingsplaatsen in Europa ligt, is het dus ook Europees ver
keer. (Deze tussenlandingen zijn ook geregeld via bij verdrag aanvaarde 
landingsrechten.) Ook hier dus een relatie, die niet aileen vanuit het ge
zichtspunt van een optimaal werkend Europees luchtnet wordt opgezet, 
maar die in hoge mate mede bepaald is door de eisen, die een intercontinen
taalluchtvaartnet stelt. 

Roezeer men een zo gezond mogelijke commerciele werking der luchtvaart
maatschappijen moet toejuichen-niemand zal erg gelukkig zijn met terug
kerende financiele steun aan deze ondernemingen door de betrokken rege
ringen-toch zijn dit vanuit een Europees gezichtspunt gezien geen gelukkige 
uitgangspunten, die in eerste instantie slechts gewijzigd kunnen worden in 
gemeenschappelijk overleg tussen deze grote maatschappijen. De grensover
schrijdende Europese verbindingen, die niet onder de hiervoor aangeduide 
categorieen vallen, zou men dus als pur sang Europees mogen aanduiden. 
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Het is met name deze categorie die het uitgangspunt moet zijn bij de con
structie van een werkelijk optimaal werkend Europees luchtnet. 
Om het beeld te completeren moet nog melding gemaakt worden van twee 
categorieen van luchtvaartondernemingen, die niet tot de groep van de grote 
nationale maatschappijen behoren, maar die de laatste vijftot tienjaar belang
rijker geworden zijn. 
a. De zuiver nationaal werkende luchtvaartondernemingen, die dus niet of 

praktisch niet buiten de nationale grenzen opereren. De meeste van deze 
maatschappijen zijn afhankelijke dochters van de bij de IA T A aangesloten 
grote nationale maatschappijen (KLM - NLM, Air France - Air Inter, 
Alitalia- Ati, om enkele voorbeelden te noemen). Er zijn ook enkele private 
onafhankelijke ondernemingen bij (o.a. in West-Duitsland) maar die zijn 
dan toch ook weer door middel van een vergunningsregeling waarop de 
grote maatschappijen invloed kunnen uitoefenen, meer of minder afhan
kelijk. 
Het is duidelijk, dat een dergelijke binnen de grenzen opererende maat
schappij commercieel gezien in ons land een hachelijke onderneming is. De 
afstanden zijn kort, de trein is een beslissende concurrent. Zoals reeds ge
zegd kunnen zij met name als aanvoerfunctie op het nationale vliegveld 
voor de internationale verbindingen echter wel een niet te veronachtzamen 
rol spelen. Vanuit dat gezichtspunt gezien is het begrijpelijk dat de KLM de 
verantwoordelijkheid voor deze op zichzelfnog met verlies werkende NLM 
heeft aanvaard. Maar vooral in Frankrijk en Italie (met het verkeer op de 
eilanden), waar de afstanden groot zijn, vervult een dergelijke binnen de 
nationale grenzen opererende onderneming een gewichtige functie. Wie een 
snelle verbinding wenst, kan in vele gevallen in Frankrijk en Italie sneller 
met de nationale vliegmaatschappij reizen dan met de trein. Voorzover mijn 
ervaringen gaan zijn deze vliegtuigen meestal zeer goed bezet. Waar de ge
middelde bezettingsgraad voor elk vervoermiddel beslissend is voor het 
commercieel resultaat (positief of negatief), mag men rustig zeggen, dat 
deze dochters voor de grote moedermaatschappijen geen windeieren leg
gen, en vermoedelijk een belangrijke bijdrage aan de winst van de moeder
maatschappij leveren. De kritiek die men met name in Frankrijk op de voor
zieningen van dit nationale luchtvaartnet hoort, is dat-zoals zoveel in 
Frankrijk-alles op Parijs gericht is, en dus een ringverkeer via de perifere 
gebieden niet bestaat. 

b. De chartermaatschappijen. Het ongeregelde vervoer begint opmerkelijk in 
omvang toe te nemen naast het geregelde vervoer via de lijndiensten. In 
principe is het een lucratiefbedrijf en men kan veellagere tarieven aanbieden 
dan die van een lijnvliegtuig. Het laatste moet op tijd, overeenkomstig de 
dienstregeling vliegen of er nu tien passagiers (en dus heel erg verliesgevend) 
of 100 passagiers (en dus redelijk winstgevend) in het vliegtuig zitten. Maar 
een chartervliegtuig kan wachten tot het vol is en is dus altijd winstgevend. 
De ervaringen met de 'wilde bussen' in ons land heeft voldoende bewezen 
dat enigerlei vorm van bescherming van het geregelde vervoer tegen het 
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ongeregelde vervoer (in de luchtvaart via een tariefsregeling) een onvermij
delijke noodzaak is. 
Dit ongeregelde vervoer wordt niet alleen door de chartermaatschappijen 
verricht. Ook de grote lijndienstondernemingen staan-voorzover zij be
schikbare vrije capaciteit hebben-, open voor charters die dan uiteraard 
met lagere tarieven werken dan het geregelde vervoer. Een tussenvorm zijn 
de chartermaatschappijen die dochters zijn van de grote lijndienstmaat
schappijen (in ons land Martin Air, dochter van de KLM). 

Recente gescbiedenis 

Wij laten nu de zuivere particuliere luchtvaart en de sportvliegerij buiten be
schouwing en mer ken nog op, dat het kostbare maar snelle vervoer van lucht
vracht-ten dele in aparte vrachtvliegtuigen, ten dele in passagiersvliegtui
gen-procentueel nog klein is, maar wei in opvallende mate toeneemt. Keren 
we nu terug naar het Europese passagiersvervoer. 
Deze bijdrage heeft niet de pretentie om een tot in details volledig beeld te 
geven. Enkele verwijzingen naar de recente Europese luchtvaartgeschiedenis 
zijn echter onmisbaar. Het meest opmerkelijke daarvan is zeker alles wat zich 
heeft afgespeeld rondom bet drama van Air Union. In enkele grote lijnen weer
gegeven komt bet hierop neer. To.en in de jaren rond 1960 de straalmotor op 
grote schaal in bet burgerluchtverkeer gebruikt ging worden, ontstond er voor 
de luchtvaartmaatschappijen de kritische situatie van de overcapaciteit. Ieder
een probeerde zo snel mogelijk straalvliegtuigen in gebruik te nemen voor zijn 
vervoer, omdat bij te lang wachten de ei~en mededingingspositie ernstig ver
zwakt dreigde te worden. Anderzijds kon men de in gebruik zijnde schroef
vliegtuigen niet voldoende snel kwijt en moest men deze vliegtuigen waar mo
gelijk nog blijven gebruiken. De veel snellere omlooptijd van de straalvlieg
tuigen veroorzaakte nog een extra toename aan beschikbare plaatsen. Vrijwel 
aile grote maatschappijen daalden beneden een nog lonende bezettingsgraad 
en kwamen voor kortere of lang ere tijd in de rode cijfers. Met directe subsidies 
en verschillende gunstige leningsvoorwaarden droegen de betrokken natio
nale regeringen met belastinggelden bij om deze peri ode te doen overbruggen. 
Het is de vraag of de introductie van de 'jumbo-jets' een herhaling van dit 
proces zal veroorzaken. 
In deze situatie waren de nationale regeringen en in mindere mate ook hun 
luchtvaartmaatschappijen zich bewust van het feit, dat door een hechter Euro
pese samenwerking de gebleken gevaren in belangrijke mate zouden kunnen 
worden voorkomen. De voordelen van zo'n samenwerking waren evident. 
Reeds was gebleken, dat samenvoeging van herstelwerkzaamheden en stan
daardisatie van materieel een belangrijke besparing konden opleveren. Hier 
en daar in Europa werden dergelijke vormen van technische samenwerking 
reeds toegepast en ook nu is bijvoorbeeld de samenwerking van SAS, Swiss 
Air en KLM met betrekking tot het onderhoud van bepaalde door alle be-
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trokkenen gebruikte vliegtuigtypen een bewijs dat hiermee een belangrijk 
economisch effect is te bereiken. Maar dat was niet genoeg. 
Elke maatschappij heeft in vrijwel alle grate steden in de wereld een eigen duur 
kantoor voor de behartiging van eigen belangen. Meestal zijn deze vertegen
woordigingen dicht bij elkaar gelegen. Samenvoeging tot een gemeenschappe
lijke vertegenwoordiging zou een belangrijke besparing kunnen opleveren. 
In de strijd om landingsrechten in derde Ianden staat elke maatschappij en 
haar regering op basis van de geldende Bermuda-overeenkomsten betrekkelijk 
zwak. Een gemeenschappelijke actie, waarbij een of meer der partners niet 
uit de boot valt als de andere bet onderhandelingsspel sterk speelt, zou de 
situatie ten gunste van de Europese Ianden ten aanzien van luchtlandings
rechten in Ianden van andere continenten, zeer aanzienlijk versterken. 
En als laatste punt maar niet als minste zou in een ge1ntegreerd verband een 
behoorlijk samenhangend luchtnet met voorzieningen over de hele dag en re
delijke aansluitingen op basis van een Europees vliegschema voor de reizigers 
van grate betekenis zijn. 
Deze vragen leidden tot de conceptie van de Air Union, een paging tot gem
tegreerde samenwerking in de geregelde luchtvaart van de zes leden-landen 
van de EEG. Een initiatiefvan de vijfluchtvaartmaatschappijen (Luxemburg 
had toen nog geen nationale luchtvaartmaatschappij). Dus niet een initiatief 
van de betrokken regeringen. Om maar niet te spreken van een initiatief van 
de EEG-Commissie. Hoewel deze laatste als meest objectief orgaan eigenlijk 
bet meest gekwalificeerd was om een dergelijke taak van integratie van de 
Europese luchtvaart uit te voeren, verbiedt bet Verdrag van Rome een der
gelijk initiatief. In art. 84 is vastgelegd dat een Europees beleid door de Euro
pese Commissie op bet gebied van luchtvaart en zeescheepvaart, pas mogelijk 
zal worden, wanneer de Raad van Ministers eenstemmig daartoe zou beslui
ten. Dat heeft er tot nu toe niet ingezeten. En de nationale regeringen, hoewel 
zeker meer positief ingesteld, hebben bet tach maar aan de luchtvaartmaat
schappijen overgelaten, vermoedelijk veronderstellende dat zij tach moeilijk 
iets zouden kunnen bereiken als de betrokken luchtvaartmaatschappijen niet 
zouden willen meewerken. 

Europese maatschappij gestrand 

Het is voldoende bekend: de besprekingen over de Air Union zijn op een vol
ledige mislukking uitgelopen. Een werkelijke Europese luchtvaartmaatschap
pij, waarin een verkeer zonder grenzen tussen de staten en een volkomen op
geven van nationale belangen en invloeden realiteit zou moeten zijn, heeft 
men niet gewild. De Franse eis om de verbindingen met de voormalige Franse 
kolonien onder zuiver nationaal beheer te houden, werd nog wel met moeite 
aanvaard. 
Maar de zaak strandde volledig op twee fundamentele moeilijkheden: de in
vloed van de nationale regeringen (meestal de beslissende eigenaars van de 
grate nationale maatschappijen) en de verdeling van de quota. Het ging im-
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mers niet aileen om de inbreng van de nationale maatschappijen in de nieuwe 
Europese maatschappij, het ging vooral om de verdeelsleutel volgens welke 
elk der deelnemers met eigen materiaal en personeel aan het totale (vooral 
grote afstands-) vervoer zou gaan deelnemen. Een weinig Europese gedachte, 
maar in een periode van overgang vermoedelijk een onvermijdelijke con
structie. Bij de discussie over dit probleem bleken de ondernemingen van de 
'grote' Europese landen een toename van eigen vervoer ten koste van die van 
de kleine landen te wensen. Dit dus ten nadele van de Sabena, maar vooral 
van de KLM die een wereldvervoer had opgebouwd, dat relatief zeker veel 
omvangrijker is dan overeenkomt met de omvang van ooze bevolking in ver
gelijking met die van Frankrijk, West-Duitsland en Italii:\. Het argument was 
daarbij dat Italii\ en West-Duitsland in de eerste vijftien jaar na de Tweede 
Wereldoorlog aanzienlijk belemmerd waren in het uitvoeren van burgerlucht
verkeer en daardoor op onevenredige en onredelijke wijze waren achterge
bleven. 
Water van dit laatste argument waar mag zijn, de stelling dat een klein of 
groot land op een bepaald onderdeel van economische bedrijvigheid (en dat 
is het vervoer) niet meer of minder zou mogen doen dan overeenkomt met 
de relatieve omvang van zijn bevolking is uiteraard, zeker in een ge'integreerd 
Europa, onmogelijk en onaanvaardbaar. 
De KLM-directie heeft toen een grote fout gemaakt: zij heeft zich uit het 
overleg teruggetrokken. De andere vier gingen door, maar slaagden ook niet. 
Daarna is de KLM op verzoek van de Nederlandse regering weer toegelaten, 
de nationale ministers zijn zich er eindelijk wat mee gaan bemoeien, en ten
slotte is de grootmeester in het onderhandelen, Paul Henri Spaak nog op het 
circus losgelaten. Allemaal zonder resultaat. Ook een poging van het Europees 
parlement om met een kritisch rapport van de Fransman Corniglion Molinier 
de zaak op gang te brengen, boekte geen resultaat, noch bij de regeringen, noch 
bij de betrokken luchtvaartmaatschappijen. 
En ondertussen ging door uitbreiding van het vervoer en door het verdwijnen 
van de oudere vliegtuigtypen (voor een deel gretig tegen een laag prijsje over
genomen door de sterk expanderende chartermaatschappijen) de kwalijke 
invloed van de overcapaciteit verdwijnen. De rode cijfers in de exploitatie
rekeningen begonnen weer zwart te worden. En toen was er van directe nood
zaak van meer samenwerking voor de verantwoordelijke lieden-die maar al 
te vaak op korte termijn denken-helemaal geen sprake meer. En dus bleef 
alles bij het oude. Mogelijk, althans voor de dag van vandaag, ten gerieve van 
de nationale luchtvaartmaatschappijen, maar of daarbij de behoeften van de 
consumenten van de luchtvaart voldoende in het oog zijn gehouden, is een 
tweede vraag. Een feit is, dat de kritische geluiden omtrent de huidige Euro
pese voorzieningen voor passagiers toenemen. 
Uiteraard heeft een kort samengevat overzicht als het voorgaande slechts zin, 
wanneer men zich verder afvraagt, wat er dan wei gedaan moet worden om 
een beter functionerende structuur van het Europese luchtvaartnet te verkrij
gen. Natuurlijk, elke schijnbaar geblokkeerde situatie moet in beginsel-op 

476 Socialisme en Democratie 10 (1970) november 



I 

- ~-~- -- ---

kortere oflangere termijn- te veranderen zijn. De vraag is slechts in hoeverre 
men feitelijke gebleken onmogelijkheden voorlopig moet erkennen en probe
reo om langs andere, misschien meer indirecte wegen weer beweging in de zaak 
te krijgen. Duidelijk is, dat een werkelijk Europese luchtvaartmaatschappij, 
waarin de grenswerking en de nu beslissende nationale belangen verdwenen 
zijn, er nog Diet in zit. Behalve wanneer een sterke Europese Commissie samen 
met een effectief controlerend en stimulerend Europees Parlement, dat toch 
zouden kunnen afdwingen. Dat is de enige afdoende weg, maar die ziet er nu 
nog Diet als redelijk begaanbaar uit. 

V erbeteringen van onderop 

Wat dan wei? Het aangrijpingspunt moet op dit ogenblik (nog) Diet zijn de 
institutionele en structurele oplossing van bovenaf, maar de erkenning dat de 
huidige situatie volstrekt onbevredigend is en dat dus vanuit de belangen en 
wensen van de consumenten van onderop een aantal wezenlijke verbeteringen 
moet worden aangebracht.1 

De eerste eis is, dacht ik, dat er een Europese dienstregeling moet komen. 
Reeds in de huidige situatie is dat een zeer urgente zaak. Hierin zullen zowel 
de internationale lijnen, die ook buiten Europa opereren maar wei tussenlan
dingen in Europa doen, als het zuiver Europees vervoer (om te beginnen van de 
zes, waar mogelijk ook de andere Europese landen) en het nationale vervoer 
van de dochtermaatscbappijen moeten worden opgenomen. Het is nu nog 
dikwijls zo, dat bepaalde nationale maatschappijen aan een bepaalde relatie 
aileen hun eigen diensten opgeven en Diet die van anderen die dezelfde relatie 
bedienen. 
In de tweede plaats zouden de zes grote nationale maatschappijen met hun 
dochters of andere die vervoer binnen de nationale grenzen verzorgen-even
tueel onder druk van hun respectieve regeringen-periodiek bij elkaar moeten 
komen om deze dienstregeling voor elke nieuwe peri ode op de meest rationele 
wijze-ten dienste van de consument- samen te stellen. Als de zes daarmee 
zouden beginnen dan volgen de andere Europese landen ook wei. Hierdoor 
wordt een geleidelijk proces ingeleid, waardoor het gezichtspunt van een ratio
n eel Europees vervoer steeds sterker tot gelding zal kunnen komen. 
Om daarbij de nodige druk uit te oefenen moet ruimschoots gelegenheid zijn 
voor de Europese passagier om zijn klachten te uiten. Enerzijds doordat de 
nationale parlementen en het Europese parlement deze in overleg vastgestelde 
dienstregeling periodiek onder de loep nemen, anderzijds door de oprichting 
van een Europese instantie, waar klachten verzameld worden die elke keer bij 
de voorbereiding van de nieuwe dienstregeling met de groep die deze dienst
regeling voorbereidt, overlegd moet worden. Er mag in dit verband nog op 
worden gewezen dat bij de Europese spoorwegen reeds lang de gewoonte be
staat om met elkaar de dienstregeling van het grensoverschrijdende vervoer 
vast te stellen. Het resultaat hiervan is van beslissende invloed bij de opstelling 
van de dienstregeling voor het binnenlands vervoer in elk der staten. 
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Een van de beiangrijkste uitgangspunten is de noodzaak om voor een redelijke 
aansiuiting bij overstappen te zorgen. Er wordt daaraan wei iets gedaan, met 
name via assistentie aan de passagiers in bepaaide emstige situaties. Maar men 
kan bepaaid niet zeggen dat een passagier van een emstig vertraagd vliegtuig 
op de handhaving van zijn aansluiting kan rekenen. Dat is trouwens ook niet 
het gevai bij de spoorwegen. In het Iuchtverkeer is men echter ten aanzien van 
deze probiemen dikwijis wei erg formalistisch. Zeifs wanneer een viiegtuig nog 
niet naar de startbaan is vertrokken, is het meestai onmogelijk de aansiuiting 
te haien wanneer de toegang tot het vliegveid gesioten is. Hoofdzaak is echter, 
dat men bij de opstelling van de dienstregeling bewust met deze vragen reke
ning houdt.Van zeer groot beiang is de spreiding der diensten. Dus ook wan
neer men van de ene maatschappij op de andere overstapt. Via het hiervoor 
aangeduide overleg voor de dienstregeling zou men moeten komen tot een 
onderlinge verdeling van de betrokken maatschappijen van-onrendabeie
diensten op de minder bezette uren. Dit geidt voorai voor de avonduren. De 
vliegtechniek en de bevordering der veiligheid bij benadering der viiegveiden 
zijn nu wei zo ver gevorderd dat vliegen bij avond geen extra gevaren biedt. 
(Een ander vraagstuk is dat van een veilig verkeer in de hogere Iuchtlagen, 
maar in dit verband geen nadere opmerkingen). Wanneer voor een redelijke 
service op die tijden van de dag, dat er wei behoefte is, maar minder dan 
in de voibezette piekuren- waarbij ieder verdient- door een behoorlijk 
overleg en een verantwoorde verdeling van deze verliesgevende diensten een 
bevredigend resuitaat zou kunnen worden bereikt, dan zou dat een heie stap 
vooruit zijn. Daamaast zouden in het overleg tussen grensoverschrijdende en 
zuiver nationaai werkende maatschappijen veei redelijker voorzieningen naar 
de kieinere en perifere centra betrokken kunnen worden. Dikwijis moet men 
voor verkeer tussen twee piaatsen op middellange afstand eerst via de nationa
Ie centra reizen. Dat is geen rationeie voorziening en op die wijze trekt men 
geen vervoer aan. 

Wanneer een dergelijk orgaan, bij voorkeur in samenwerking met de vliegtuig
maatschappijen en samen met een objectieve Europese instantie concreet zou 
gaan werken, zou een beiangrijke stap ten gunste van het Europese Iuchtver
voer zijn gedaan. Dat zou dan misschien een uitgangspunt kunnen zijn voor 
meer vormen van samenwerking (van de Ian den der Gemeenschap of in wijder 
Europees verband). Het is duidelijk dat reeds deze stap consequenties heeft. 
In de eerste piaats zou men een beter inzicht kunnen krijgen in het meest eco
nomische gebruik van de verschillende viiegtuigtypen. Vanuit een oogpunt van 
service mag men zeker de vraag stellen of een grotere frequentie met kleinere 
viiegtuigtypen geen voordeei biedt hoven een lagere frequentie met grote vlieg
tuigtypen. Daarbij komt de a.s. introductie van de air-bus op tafel. 
Het is, tensiotte, vanzelfsprekend dat een geconcentreerde benadering van een 
Europese dienstregeling consequenties kan hebben met betrekking tot het nu 
bestaande steisel van Iuchtlandingsrechten. Het wordt tijd dat dit probieem nu 
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eindelijk eens vanuit de noodzaak van een optimaal functionerende Europese 
dienstregeling wordt benaderd. 

1. Men leze in dit verband de tekst van de rede van de beer F. J. L. Diepen-De functie 
van het lucbtvervoer in bet modeme Europa-die in De lngenieur van 2 april I 965 werd 
gepubliceerd. De daarin gegeven analyse is grotendeels nu nog juist. Ook al heeft de 
auteur als directeur van Fokker een wezenlijk bedrijfsbelang bij bet bevorderen van zijn 
stellingen, dat boeft niet weg te nemen, dat zij voor een groot dee! juist zijn. Deze pu
blikatie bevat een uitvoerig overzicht van de zwakheden van bet huidige Europese Jucht
vervoer. 
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M. ROOD-DE BOER 

Echtscheidingsrecht 
Nederland 
INLEIDENDE OPMERKINGEN 

De instelling van de wetgever 

• m 

De ongerustbeid over de toename van bet aantal ecbtscbeidingen in de eerste 
na-oorlogse jaren, is destijds een van de aanleidingen geweest tot indiening van 
het wetsontwerp op de licbtvaardige echtscheidingen.1 De toename leek inder
daad opzienbarend voor Nederland. Per 1000 bestaande huwelijken eindigden 
in 1946 5,3 en in 1947 4,7 huwelijken in een ecbtscheiding, tegenover 1,6 in 
1940.2 

Het nu voor ons liggende on twerp is ingediend, omdat de regering meent, dat 
thans 'de spanning tussen wetgeving en werkelijkheid te groot is geworden' . 
De wetgever die de wet op de licbtvaardige echtscbeidingen tot stand bracht, 
was beducbt voor bet kwaad van de echtscheiding. De wetgever van nu is veel
eer beducbt voor het kwaad van de vervreemding tussen wettenrecht en recht 
van de werkelijkheid. 
De wijze waarop men het kwaad dacht te bestrijden is eveneens totaa1 verschil
lend. Destijds meende men de ontduiking van artikel263 BW ( oud)3 te moeten 
tegengaan, door in de wet een boog standpunt neer te leggen, betgeen leidde 
tot strenge procedurele regels. Een en ander betekende een inperking van de 
mogelijkheden. Tbans stelt men voor, het verbod tot ecbtscbeiding bij onder
tinge toestemming te Iaten vervallen en echtscbeiding op gemeenschappelijk 
verzoek toe te staan (w.o. art. 154, 1). Dit kan een verruiming van de echtschei
dingsmogelijkheden inhouden. 

Geen geschrift van socialistische zijde 

Het is spijtig, dat van de zijde van de Wiardi Beckman Stichting m.b.t. echt
scheiding geen geschrift is gepubliceerd. In 1948 beeft een kleine commissie 
onder voorzitterscbap van mr. Donker een strikt vertrouwelijk rapport uit
gebracht aan de kamerfractie. Vol gens mondelinge informatie van de zijde van 
de WBS, waren de verschillende levensbescbouwelijke achtergronden binnen 
de PvdA er de oorzaak van dat de WBS niet met een standpunt naar buiten is 
getreden. 
Dat men in 1948 het rapport strikt vertrouwelijk heeft willen houden, zal wei 
zijn ingegeven door de beboefte van de leden van de r.k. Werkgemeenscbap 
binnen de PvdA niet in moeilijkheden te brengen. Maar, waarom er na 1960, 
toen aanzienlijk minder doorbraakproblemen te vrezen waren, geen echt-
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scheidingsgeschrift is voorbereid door de WBS, is niet duidelijk. Misschien 
ontbrak de belangstelling, misschien ontbraken de mensen, misschien ook ge
loofde men in WBS-kring iets van de hardnekkige fabel, dat echtscheiding 
nauwelijks voorkomt in arbeidskringen, maar vooral beoefend wordt door 
beter gesitueerden ... In dat verband is onderstaand citaat (m.b.t. de factor 
sociaal milieu) van Douma4 interessant. 

'Op het eerste oog lijkt bij hoog aangeschreven beroepen veel echtscheiding 
voor te komen. We moeten bier echter erg voorzichtig zijn. ( . . . ) Zo onder
scheiden de agrarische beroepen zich door zeer lage niveaus ( = echtschei
dingsniveau) (boeren 0,2 en landarbeiders 1,0). ( ... ) De door bet CBS ge
maakte beroepscategorieen vall en echter niet voldoende samen met homo gene 
sociale milieus, die op een maatschappelijke ladder te rangschikken zijn. Het 
zou juist van belang zijn om te weten hoe in deze sociale milieus de echtschei
dingsniveaus liggen. Uitsluitsel hierover geven de meer kennis verschaffende, 
want op interviews met gescheidenen zelf gebaseerde onderzoekingen van 
enige Amerikaanse auteurs, met name Goode.5 De uitkomsten hiervan zijn 
ruwweg zo samen te vatten: het echtscheidingsniveau daalt naarmate het soci
aal-economische niveau en de sociale status stijgt.' 

Douma constateert, dat op dit moment 'door echtscheiding het huwelijk als 
gewenste en geaccepteerde ordening niet aangetast wordt. Echtscheiding is zo 
te zien als een vorm van reparatie: slechts lopende exemplaren van bet mo
derne huwelijkstype kunnen hiermee vervangen worden door kwalitatief 
betere'. 
Door dit citaat van een socioloog is het verschoven denken over de echtschei
ding duidelijk weergegeven. Dacht men voorheen: echtscheiding is een kwaad 
en moet dus worden afgewezen, althans worden bemoeilijkt, thans is de op
vatting: echtscheiding vormt een reparatie-mogelijkheid en moet derhalve 
worden verruimd. 
Ons echtscheidingsrecht dateert van 1838 en diverse ministers van Justitie heb
ben via wetsontwerpen getracht wijzigingen aan te brengen. De wetsontwer
pen Nelissen (1910), Regout (1912) en Goseling (1938) hebben nauwelijks ver
ruiming van bet echtscheidingsrecht beoogd. Het wetsontwerp van Maarse
veen (1948), dat verder gekomen is dan een van de hierboven genoemde ont
werpen-het is immers wet geworden in 1955, alis de wet nimmer ingevoerd-, 
betekende een inperking van de mogelijkheden tot echtscheiding. De hierbo
ven summier aangegeven mentaliteitswijziging bij de burgers en bet actiever 
meedenken over deze materie dan ooit tevoren door groepen geinteresseerden, 
hebben er zeker toe bijgedragen dat het thans ingediende wetsontwerp Polak 
(1969) een geheel andere geest ademt dan de ontwerpen van vroeger. 
Alvorens we de kernpunten van bet ontwerp zullen omschrijven, volgt een 
korte weergave van het thans geldende echtscheidingsrecht. 
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HUIDIG ECHTSCHEIDINGSRECHT 

Het materiiHe recht 

Artikel160 BW (263 oud BW) stelt, dat echtscheiding nimmer plaats kan vin
den door onderlinge toestemming. Deze regeling is indertijd in de wet opge
nomen als reactie ten opzichte van het voordien geldende aan het Franse recht 
ontleende systeem, dat een dergelijke vorm van echtscheiding wei toestond. 
Indien een echtpaar echtscheiding verlangt, zal een grond daartoe moeten wor
den aangevoerd. De gronden welke een echtscheiding ten gevolge kunnen heb
ben zijn de volgende (161 BW): 
a. het plegen van overspel; 
b. de kwaadwillige verlating, welke tenminste vijf jaar heeft voortgeduurd 

(162, lid 2 BW); 
c. een veroordeling, wegens het plegen van een misdrijf, tot een vrijheidsstraf 

van vier jaar of Ianger; 
d. het toebrengen van zware verwondingen of zodanige mishandelingen door 

de ene echtgenoot ten opzichte van de andere, dat daardoor diens Ieven in 
gevaar wordt gebracht. 

Van deze vier gronden is de eerste, het plegen van overspel, de meest gehan
teerde in echtscheidingsprocedures. De reden hiervoor is gelegen in de ge
groeide praktijk van de rechtspleging (zie par. c van dit hoofdstuk). 

Het formele recht 

Het echtscheidingsgeding is een rechtbankprocedure; de vordering tot echt
scheiding wordt ingesteld bij gewone dagvaarding. Echter, v66r de dagvaar
ding kan worden uitgebracht, moet de eisende partij zich eerst met een ver
zoekschrift wenden tot de president van de rechtbank, teneinde verlof te vra
gen, het rechtsgeding in te stellen (816 Rv). Na bet verlofvragen door eiser of 
eiseres volgt enige tijd later de zgn. verzoeningscomparitie, waartoe beide par
tijen worden opgeroepen. Het is de bedoeling dat eiser en gedaagde in persoon 
verschijnen voor de president (817 en 818 R v). Deze zal pogen een verzoening 
tot stand te brengen tussen partijen. Mocht de verzoeningspoging zonder 
resultaat blijken te zijn, dan wordt door de president het gevraagde verlofver
leend (819 en 8211id 1 Rv). Vervolgens wordt de dagvaarding uitgebracht en ' 
de echtscheidingszaak zal verder behandeld worden als andere gedingen.6 

Rechtersrecht 

Ongeveer 90 jaar geleden heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, een 
buitengewoon belangrijk arrest gewezen7, waardoor een bepaalde rechtsprak
tijk gesanctioneerd werd, een rechtspraktijk, die sindsdien geheel ingeburgerd 
is. Het komt er op neer, dat de eiser(-es) in het echtscheidingsgeding stelt dat 
de gedaagde overspel heeft gepleegd. De gedaagde laat verstek gaan; hij 
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spreekt derhalve het gestelde overspel niet tegen. Het verstek-laten-gaan heeft 
nu dezelfde gevolgen (76 Rv), als wanneer de gedaagde een bekentenis zou 
hebben afgelegd m.b.t. het overspel. De rechtbank zal dan ook de vordering 
tot echtscheiding toewijzen aan de eisende partij. 
Het echtscheidingsvonnis wordt derhalve mogelijk gemaakt door deze betrek
kelijk eenvoudige gang van zaken, waarbij de gedaagde verstek laat gaan en 
het overspel niet tegenspreekt. De HR heeft hiermede de weg aangegeven, 
waardoor in feite artikel160 BW omzeild kan worden. 

Gevolgen van de ecbtscheiding 

Het allereerste gevolg van de echtscheiding is uiteraard de ontbinding van het 
huwelijk. Verder eindigt ten gevolge van de echtscheiding de ouderlijke macht 
over de minderjarige kinderen van de gescheiden partners. De rechtbank be
noemt over elk der wettige kinderen van de gewezen echtgenoten een van de 
ouders tot voogd (175 BW). Wanneer de partij, die in het geding optrad als 
eiseres of eiser, onvoldoende inkomsten heeft, kan de rechtbank aan haar 
(hem) een alimentatie toekennen (172 BW) te voldoen door de andere partij. 
In de Nederlandse wetgeving is geen bezoekrecht neergelegd voor die ouder, 
aan wie de voogdij over de kinderen niet is toegekend. 

KRITIEK OP HET HUIDIGE ECHTSCHEIDINGSRECHT 

Uiteraard zullen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden verschillendsoortige kritiek uiten op de bestaande rechtsregels 
m. b. t. echtscheiding. Tussen de ene uiterste opvatting, dat echtscheiding eigen
lijk nooit zou moeten worden toegestaan, en het andere uiterste, dat overheid 
of kerkgenootschap geen enkel recht hebben zich te bemoeien met het prive
leven van de burgers, tussen deze twee uitersten bevindt zich een uitgebreid 
scala van levensbeschouwelijke bezwaren tegen de huidige wet. 

Bezwaren tegen bet materiele recbt 

Onderling goedvinden 

Hoe verschillend men ook mag denken over de wettelijke echtscheidingsgron
den , iedereen is het er over eens dat het omzeilen van de tekst van 160 BW door 
de gegroeide rechtspraktijk, allerminst fraai is. 
Als de wet een verbod inhoudt, moet dat verbod ook gehandhaafd blijven. 
Heeft de praktijk echter gedurende tientallenjaren een andere weg ingeslagen, 
en is deze weg goedgekeurd door ons hoogste rechtscollege, dan is het juist, de 
wet op de praktijk te Iaten aansluiten. Het wettelijk verbod moet in dat geval 
vervallen. 
Naast deze meer wettechnische redenering, kan men zich bovendien principi-
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eel afvragen, waarom ecbtscbeiding op gemeenscbappelijk verzoek wettelijk 
niet mogelijk zou moeten zijn. Het moge voor sommigen in strijd zijn met bet 
on-ontbindbaarbeidsprincipe van bet buwelijk, voor vele anderen beeft een 
dergelijk beginsel geen enkele gelding. Het principe van de een mag niet tot 
een dwang voor de ander blijven via de wet. Hoezeer juist in dit opzicbt de 
meningen zijn gewijzigd, kan men lezen o.a. uit bet interessante cijfermateri
aal, gebleken uit recente onderzoekingen, waar de memorie van toelicbting 
(blz. 18) melding van maakt. 
Met deze cijfers voor ogen kin de 'principiele on-ontbindbaarbeid van bet 
buwelijk' in Nederland eenvoudig niet Ianger gebanteerd worden als argu
ment tegen bet opnemen in de wet van de mogelijkbeid tot ecbtscbeiding op 
wederzijds goedvinden. 

Echtscheidingsgronden 

De buidige vier ecbtscbeidingsgronden zijn in zekere zin klassieke gronden. 
Men vindt dezelfde gronden, met kleine varia ties, terug in alle wetgevingen van 
die Ianden, waar ecbtscheiding mogelijk is. Tegen dit klassieke rijtje bestaat 
tbans vrijwel overal ter wereld oppositie. 
De kritiek op de Nederlandse ecbtscheidingsgronden is drieerlei: 
I. enerzijds is de opsomming van gedragingen tengevolge waarvan ecbtscbei

ding verkregen kan worden, te ruim; anderzijds hi eden deze gronden te wei
nig ruimte. Een eenmalig gepleegd overspel kan bijv. reeds ecbtscbeiding 
tengevolge bebben; een jarenlang bestaand bomosexueel contact niet. 

2. De wet noemt een aantal gedragingen van de ene buwelijkspartner, op grond 
waarvan de ander ecbtscbeiding kan verzoeken. Het merendeel van de ge
strande huwelijken is echter niet zozeer stukgelopen op feitelijk gedrag van 
een ecbtgenoot, als wei op psychiscbe incompatibiliteiten. Aan de onmoge
lijke situatie bebben beide partners min of meer scbuld. 

3. Die volstrekt vastgelopen buwelijken, waarin een partner de ecbtscbeiding 
begeert, maar waarin de andere ecbtgenoot zicb niet scbuldig maakt aan een 
van de vier ecbtscheidingsgronden, en waarin deze Jaatste ook niet wenst op 
te treden als eiser/eiseres, kunnen eenvoudig niet ontbonden worden. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat bet uitgangspunt, dat echtscheiding 
eerst dan verkregen kan worden, als een van de partijen scbuld beeft, een ver
ouderde opvatting weergeeft. Als een buwelijk strandt zijn in meer of mindere 
mate beide buwelijkspartners daaraan 'scbuld'. Juister zou zijn, bet schuldbe
ginsel van de ene ecbtgenoot uit de wet te Iaten verdwijnen. 

Bezwaren tegen het formele ecbtscbeidingsrecbt 

Verlof en verzoening 

Het verlof-vragen en de verzoeningscomparitie (zie boofdst. II, par. b) zijn 
ongetwijfeld indertijd in de wet gebleven8 , teneinde een processuele drempel te 
bebouden tegen te veelvuldige ecbtscheidingen. 
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Wanneer wij nude echtscheidingsprocedure bezien, ontdaan van elke moralis
tische bijgedachte, gewoon als een proces zoals ieder ander proces, is het moei
lijk, de zin van het verlof-vragen en van de verzoeningspoging te ontdekken. 
De memorie van toelichting van het thans bij het parlement ingediende ant
werp van wetvermeldt(blz. 19),dat de'verzoeningspogingen om voor de hand 
liggende oorzaken van psychologische aard weinig succes opleveren'. 
De genoemde oorzaken voor het geringe succes der verzoeningspogingen be
hoeven m.i. enige aanvulling. Allereerst is de president van de rechtbank qua 
opleiding een jurist en qua functie een rechter. Hij is geen deskundige op het 
subtiele terrein van intermenselijke betrekkingen. 
Bovendien: de tijd is ten en en male voorbij, dat de burgers bereid zouden zijn 
een dergelijk verzoenend, patriarchaal optreden van de rechter te aanvaarden 
in een hen zeer persoonlijk rakend probleem als echtscheiding. 

De grote leugen 

De Nederlandse echtscheidingspraktijk, die door Briet9 wat theatraal is aan
geduid met de term 'grote leugen' ,-een term die sindsdien geheel ingeburgerd 
is-, heeft ertoe geleid, dat het voor echtgenoten die hun huwelijk wen sen te 
ontbinden, niet zozeer interessant is, of een van hen zich schuldig heeft ge
maakt aan een van de vier wettelijke echtscheidingsgronden, dan wei of zij 
met elkaar tot overeenstemming kunnen komen over de vraag wie bij de ant
binding van het huwelijk welke rol wenst te spelen. 
Deze constructie mag dan niet fraai zijn, er bestaat echter-terecht-, ook 
grote huiver om de wet aldus te wijzigen, dat de rechter verplicht zou zijn, be
wijs op te dragen van de gestelde echtscheidingsgrond. De situatie in andere 
Ianden, waar zich rondom het in sd:ne-zetten van compromitterende toestan
den, een hele 'industrie' heeft ontwikkeld, lijkt allerminst aanbevelenswaardig. 
Resumerend kan men stellen, dat de combinatie van verstek Iaten gaan (door 
gedaagde) en geen bewijs behoeven te leveren (door eiser) van de gestelde 
echtscheidingsgrond, kritiek ondervindt. Echter, de remedie van de verplichte 
bewijsvoering in dit soort aangelegenheden, vindt weinig aanhangers. De MvT 
zegt terecht, dat het middel erger zou zijn dan de kwaal (blz. 9). 

Bezwaren tegen de regeling van de gevolgen van echtscheiding 

Alimentatie 

Zeer veel kritiek is geleverd op het feit, dat aileen die echtgenoot aanspraak 
kan maken op een uitkering tot onderhoud ten laste van de andere echtgenoot 
(172 BW) op wiens verzoek de echtscheiding is uitgesproken. Het gekoppeld 
zijn van alimentatie-betalen en schuld vormt, menen velen, een onzuiver ele
ment in ons echtscheidingsrecht. Bovendien heeft deze regeling ook een 'rol
verdeling' tengevolge. De man, die in de meeste gevallen een werkkring heeft, 
en derhalve geacht wordt te kunnen betalen, neemt de schuld op zich, de 
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vrouw, die (in de regel) geen werkkring heeft, maar gedurende haar huwelijk 
in financieel opzicht afhankelijk was van haar man, neemt de rol van eisende 
partij. 
Het is natuurlijk juist, dat de alimentatie losgekoppeld moet worden van de 
schuld, dat zelfs het hele schuldbegrip uit ons echtscheidingsrecht zou moeten 
verdwijnen. De problemen in de onderhouds-sector zijn echter allerminst op
gelost met een dergelijke wetswijziging. 
Het feit dat de man alimentatie-plichtig is (en voorlopig nog zal moeten blij
ven) hangt nu eenmaal samen met onze maatschappijstructuur. Pas wanneer 
mannen en vrouwen werkelijk een gelijkwaardige positie innemen, wanneer ze 
werkelijk als gelijkwaardig deelnemen aan het arbeidsproces, wanneer er vol
doende voorzieningen m.b. t. de kinderen zijn getroffen, pas dan zal er veran
dering komen in de alimentatie-ellende. Daartoe hebben we niet zozeer een 
wetswijziging nodig, als een grondige maatschappelijk-structurele verschui
ving. 

Bezoek van kinderen na echtscheiding 

Het is betreurenswaardig, dat het ontbreken van een wettelijk geregeld bezoek
recht van die ouder, die na echtscheiding niet met het gezag over de kinderen is 
belast, in de praktijk nogal eens leidt tot onverkwikkelijke situaties. De m.b.t. 
deze bezoeken tijdens de procedure gemaakte afspraken worden na de inschrij
ving van het echtscheidingsvonnis soms eenzijdig veranderd, soms helemaal 
gefrustreerd, en de andere ouder is hulpeloos. 
In de praktijk zijn wegen gevonden om het bezoek toch afte dwingen bijv. door 
middel van het uitlokken van een ondertoezichtstelling of via een kort geding. 
Het blijven echter gebrekkige oplossingen voor een probleem, dat de sfeer 
rondom gescheiden echtgenoten extra verbitterd en verbeten maakt. 

ONTWERP VAN WET TOT HERZIENING VAN HET ECHTSCHEIDINGSRECHT 

Wetsontwerp eo Memorie van Toelichtiog 

In de toelichtende memorie welke het wetsontwerp echtscheiding (12/7 /'69 in
gediend bij het parlement) vergezelde, zijn de huidige regelingen nog eens op
gesomd, alsmede de gebreken, die daaraan kleven. 
Als men de belangrijkste voorgestelde wijzigingen groepeert, zoals in de voor
gaande hoofdstukken is gebeurd rondom het materiele recht, het formele recht 
en de gevolgen van de echtscheiding, dan betekent dit voor wat betreft het 
materiele recht het volgende: 
a. het verbod om gezamenlijk echtscheiding te verzoeken vervalt. Echtschei

ding kan worden uitgesproken zowel op gemeenschappelijk verzoek (w.o. 
154,1 BW) alsop verzoek van een der echtgenoten (w.o. 151 BW); 

b. de vier bestaande gronden voor echtscheiding komen te vervallen, evenzo 
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de zeven gronden waarop een scbeiding van tafel en bed kan worden ver
zocbt. Een grond en wei 'duurzame ontwricbting van bet buwelijk' komt 
daarvoor in de plaats (w.o. 150 en 167 BW). 
In geval van geestesstoornis van een der buwelijkspartners meent de minis
ter dat bet probleem van de ecbtscbeiding kan worden opgelost door toe
passing van de algemene regel, die ecbtscbeiding mogelijk maakt ingeval van 
duurzame ontwricbting van bet buwelijk. Geen speciale regeling voor der
gelijke situaties wordt voorgesteld; 

c. bet scbuldbeginsel wordt ten dele losgelaten. Ret verzoek tot ecbtscbeiding 
kan worden afgewezen, als de duurzame ontwricbting in overwegende mate 
te wijten is aan de verzoeker en de andere ecbtgenoot deswege tegen bet ver
zoek verweer voert (w.o. 153, 2b BW). 

Voor wat bet procesrecht betreft, stelt bet wetsontwerp voor: 
d. de dagvaardingsprocedure te vervangen door de meestal soepeler werkende 

rekestprocedure (w.o. 814 Rv); 
e. bet zal niet meer nodig zijn, verlof te vragen bij de president van de recbt

bank; evenmin is in bet ontwerp een verplicbt onderzoek naar de mogelijk
beid tot verzoening opgenomen. De recbter kan ecbter te allen tijde de aan
wezigbeid van de ecbtgenoten gelasten (o.a.) tot bet beproeven van een ver
zoening (w.o. 821 Rv); 

f. er zijn een aantal termijnen voorgesteld, die tot nu onbekend zijn in de ecbt
scbeidingsgeding. Zo kan straks de ecbtscbeiding eerst worden uitgespro
ken, indien bet buwelijk tenminste twee jaren beeft bestaan. Tussen de in
diening van bet verzoekschrift en de einduitspraak, moet tenminste eenjaar 
zijn verlopen (w.o. 824a Rv); 

g. in een scbeiding van tafel en bed, die tenminste vijf jaren bestaat, kan op ver
zoek van een ecbtgenoot een ecbtscbeiding worden uitgesproken. Deze ter
mijn kan worden ingekort tot een jaar, als een van de ecbtgenoten zicb ge
durig scbuldig maakt aan zodanig wangedrag, dat van de andere ecbtgenoot 
niet kan worden gevergd, bet buwelijk nog Ianger voort te zetten (w.o. 176 
BW). 

In de regeling van de gevolgen van de ecbtscbeiding zijn de volgende wijzigin
gen voorgesteld: 
h. bet strikte koppelen van bet recbt op alimentatie aan de processuele positie 

van de eiser in bet ecbtscbeidingsgeding vervalt. 
In de voorgestelde regeling treedt bet beboefte-element meer op de voor
grond (w.o. 156 BW). Deze regel wordt ecbter niet toegepast als de duur
zame ontwricbting van bet buwelijk in overwegende mate te wijten is aan 
de andere ecbtgenoot (w.o. 153, 2b BW). 

j. Ret ontwerp bevordert dat beslissingen t.z.v. de gezagsregeling over de kin
deren bij de einduitspraak kunnen worden genomen, en niet, zoals tbans, 
eerst na bet vonnis (w.o. 155, 1 BW). 
De minister wil bet rapport afwacbten van de commissie tot berziening van 
bet kinderbescbermingsrecbt, om te bezien of bet bezoekrecbt een nadere 
wettelijke regeling beboeft. 
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Voorlopig Verslag 

Het wetsontwerp is niet in handen gesteld van de Vaste Commissie. Er is voor 
dit ontwerp van wet een bijzondere commissie benoemd, die op 24/2/1970 bet 
voorlopig verslag deed verschijnen. Hieruit is vooral duidelijk te lezen, dat de 
leden van de bijzondere commissie bet wetsontwerp vooralsnog met gemengde 
gevoelens hebben doorgenomen, omdat daaruit een sterk compromiskarakter 
spreekt. Met betrekking tot alle voorgestelde wijzigingen komen de zeer ver
schillende opvattingen van de commissieleden tot uiting. Alleen over de nood
zaak van wijziging in bet algemeen is men bet eens. Op vele pun ten wordt aan 
de minister gevraagd, nadere toelichting te willen geven en over bet algemeen 
behoudt men zich een definitief oordeel voor. 

ENKELE KRITISCHE KANITEKENINGEN BIJ HET WETSONTWERP 

Er zijn na de indiening van bet wetsontwerp in de dagbladpers tamelijk enthou
siaste commentaren verschenen. De vakbladen toonden zich wat gereserveer
der10. Aan bet einde van dit artikel worden thans nog enkele persoonlijke no
tities geplaatst. 
Het klopt zonder twijfel, dat vrijwel alle elementen van bet ontwerp ontleend 
zijn aan de gepubliceerde rapporten en beschouwingen en aan de wetgeving 
van andere landen,zoalsde MvT (blz. 13)vermeldt. De minister meent, dat 
desondanks 'bedoelde elementen zijn samengevoegd tot een eigen geheel'. 
Deze stelling lijkt me onjuist. Door alle kolen en alle geiten te willen sparen, is 
geen geheel ontstaan, maar een poging tot samenvoeging van onsamenhan
gende brokjes. Hierdoor maakt bet ontwerp een niet-consequente en helaas 
halfslachtige indruk. 
Een voorbeeld van bet niet consequent d66r-redeneren, is bet loslaten van bet 
schuldbeginsel, maar niet helemaalloslaten ... Hoewel in de MvT (blz. 16) 
wordt erkend hoe buitengewoon moeilijk bet in de praktijk is, vast te stellen 
in welke mate de ontwrichting van een huwelijk te wijten is aan de schuld van 
de ene of van de andere echtgenoot wordt de consequentie uit deze cons tate
ring slechts half getrokken. Immers de bevoegdheid tot bet verkrijgen van 
echtscheiding wordt ontzegd aan degene die in overwegende mate de ontwrich
ting zou hebben veroorzaakt (w.o. 152 en 153 BW). De schuld, die met bet 
vervallen van de vier feitelijke echtscheidingsgronden door de voordeur uit het 
echtscheidingshuis is gezet, komt aldus via de achterdeur weer naar binnen. 
Niet consequent lijkt me ook dat enerzijds is voorgesteld, echtscheiding op ge
meenschappelijk verzoek toe te staan, maar dat anderzijds deze vorm van 
echtscheiding alleen mogelijk zal zijn, als de echtgenoten verklaren, dat hun 
verzoek gegrond is op beider oordeel dat hun huwelijk duurzaam ontwricht 
is (w.o. 154, 1 BW). Waarom moeten twee volwassen mensen, die geen uitleg 
behoefden te geven waarom ze wensten te gaan trouwen, wel verklaren waar
om ze willen gaan scheiden? Waarom heeft men de echtscheiding bij onder ling 
goedvinden niet zonder meer, zonder deze overbodige verklaring, in het ont
werp opgenomen? 
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Ben derde voorbeeld van het halfslachtige karakter van het on twerp treft men 
aan bij de benadering van het probleem van de verzoeningen. De MvT schrijft 
(blz. 19) dat 'om voor de hand liggende oorzaken van psychologische aard de 
( ... ) verzoeningsprocedures weinig succes opleveren'. De pogingen een ver
zoening tot stand te brengen zijn echter niet uit het ontwerp verdwenen, zoals 
men logischerwijs zou hebben kunnen denken. Neen, de rechter kan de par
tijen (en zelfs hun ouders en andere personen!) oproepen tot het geven van 
inlichtingen en tot het beproeven van een verzoening (w.o. 821 Rv). Hier zijn 
we-gesteld dat dit ontwerp wet zou worden-nauwelijks in de halfslachtig
heid, maar van de regen in de drup gekomen. 
In de inleiding tot het ontwerp staat, dat door de arbeid van alle commissies 
en door de diverse publikaties een streven tot uiting is gekomen, om de weg te 
effenen naar een oplossing, die voor brede kringen van het volk aanvaardbaar 
zal zijn(MvT blz. 8). Wieechter mocht denkendat genoemde oplossing ook 
werkelijk een verruiming zou betekenen, komt toch bedrogen uit. Wat met de 
ene hand aan uitbreiding van mogelijkheden wordt gegeven, bijv. in het mate
dele recht, wordt met de andere hand weer teruggenomen met name door de 
voorgestelde termijnen in het procesrecht. 
Het is onbegrijpelijk, waarom de echtscheidingsprocedure straks tenminste 
een jaar zal moeten duren en bij echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek 
en bij echtscheiding op eenzijdig verzoek. Men gelooft zijn ogen niet, als men 
leest dat de MvT dienaangaande schrijft, dat 'het stellen van een termijn heil
zaam werkt' (biz. 19). De termijn zou bovendien een drie-voudige functie heb
ben: 1. als rem op lichtvaardige echtscheidingen, 2. als bewijs van de duur
zaamheid van de ontwrichting en 3. als tijdsruimte waarin nog pogingen tot 
verzoening kunnen worden aangewend. 
Misschien is deze voorgestelde termijn niet eens z6 onbegrijpelijk. In elk geval 
komt de motivering ons zeer bekend voor. Precies dezelfde argumenten zijn 
telkens opnieuw gebruikt in de jaren tussen 1948 en 1955 toen het wetsontwerp 
tot het tegengaan van de lichtvaardige echtscheidingen aan de orde was. Het 
is zeer te hopen, dat bij de parlementaire behandeling van het huidige wets
antwerp, de genoemde termijn alsnog bij amendement uit de wet zal verdwij
nen. 
Br zouden meer notities gemaakt kunnen worden bij het voor ons liggende 
ontwerp. Het meest spijtige is, dat uit de voorstellen inderdaad zo sterk het 
compromis spreekt en zo weinig een duidelijke visie. Wat ik mis is een visie op 
de man-vrouw-verhouding van de toekomst. Ben visie op het huwelijk, en dus 
op de echtscheiding, waaruit de eigen verantwoordelijkheid van de huwelijks
partners en het recht op het nemen van eigen beslissingen naar voren zouden 
springen. Ben visie ook, waaruit zou blijken, dat de wetgever zijn burgers be
schouwt als mondige volwassenen, tenzij het tegendeel vaststaat. 
In dit on twerp ligt niet een visie verankerd; er zijn te veel stukjes visie ver
werkt. Nu hebben de enkele liberale gedachten het toch moeten afleggen tegen 
de allang niet meer representatieve maar zeer hardnekkige confessionele op
vattingen van lang geleden. Dit 'compromis'-wetsontwerp zou wel eens een 
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slechte basis kunnen blijken te zijn voor de huwelijkswetgeving van de toe
komst. 

1. Troonrede van 23/7/'46. 
2. CBS, 'Echtscheiding in Nederland. 1900-1957' . 
3. 'Echtscheiding kan nimmer door onderlinge toestemming plaatshebben' thans art. 160 

BW. 
4. W. H. Douma, 'Een sociologische kijk op de echtscheiding' in de bun del 'Echtscheiding' 

1969, bl. 23 e.v. (Uitg. Paul Brand). 
5. W. J. Goode, 'Women in divorce', 1965. 
6. Met enkele kleine verschilpunten, zie Asser/Wiarda biz. 402 e.v. 
7. HR 22/6/1883, W. 4924. 
8. De MvT vermeldt, dat deze praktijk v66r 1838 een algemene regel van procesrecht was. 

In 1838 is men tot afschaffing overgegaan, behalve voor procedures tot echtscheiding 
en scheiding van tafel en bed. 

9. Mr. G. Briet, NJB 1926, biz. 214 e.v. 
10. Men leze bijv. in NJB 1970, alb. 9, biz. 225 e.v. van de schrijvers die in mei 1969 het 

echtscheidingsrapport samenstelden van de Humanistische Stichting 'Socrates'. 
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G. M. NEDERHORST 

Naar een industrieel sectorbeleid 

Doel van dit artikel is enige grondslagen te formuleren voor een doelbewust en 
effectief industrieel sectorbeleid als onderdeel van een progressieve industrie
politiek. 
Het economisch overheidsbeleid heeft nog in sterke mate een globaal karakter. 
Incidenteel wanneer zich ernstige moeilijkheden in bepaalde sectoren voor
doen (textiel, scheepsbouw) worden ook maatregelen voorgesteld gericht op 
de gezondmaking van afzonderlijke bedrijfssectoren. 
Het valt te verwachten dat het op specifieke bedrijfstakken gerichte overheids
beleid met name in de sector van de industrie zal worden gemtensiveerd. 

De urgentie van een industrieel sectorbeleid 

Het is niet toevallig dat de drang om te komen tot een doelbewust sectorbeleid 
steeds sterker wordt. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. 
a. Ben belangrijke factor is het ontstaan van een grote Buropese markt, waar

op onze industrie zich moet instellen. 
Het daarmede verband houdende fusie- en concentratieverschijnsel vraagt 
om een grondig doorlichten van onze bedrijfssectoren en een zich aanpassen 
aan nieuwe verhoudingen in grote stijl. 

b. In mondiaal verband bevinden wij ons in een fase van revolutionaire omwen
telingen ten aanzien van de internationale arbeidsverdeling. De derde we
reid verlangt zowel voor haar agrarische als voor haar industriele produk
ten, vrije toegang op de markten van de hoog ontwikkelde Ianden. Zij wenst 
in eigen land produktiemogelijkheden tot ontwikkeling te brengen teneinde 
minder afhankelijk te zijn van de rest van de wereld. Dat gaat vaak ten koste 
van industrieen en bedrijfstakken die al van ouds in de ontwikkelde Ianden 
te vinden waren. 
Bij dit alles klemt de vraag in hoeverre wij bereid zijn Buropese bedrijfstak
ken op te offeren aan de ontwikkeling van deze bedrijfstakken in de ont
wikkelingslanden. 
Ben beantwoording van deze vraag kan aileen zinvol geschieden aan de 
hand van concrete gegevens over concrete sectoren als suikerbietencultuur, 
textielindustrie, verwerkingsindustrieen van tropische vetten en andere voor 
de werkgelegenheid belangrijke sectoren. Ben concrete planning, met een 
tijdslimiet waarbinnen zich deze omschakeling moet voltrekken is even 
noodzakelijk als de stichting van uit de algemene middelen te financieren 
omschakelingsfondsen voor het opvangen van de sociale gevolgen van dit 
beleid. 
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c. Ook de snelle technologische ontwikkeling plaatst ons voor de noodzaak de 
structuur van onze bedrijfstakken grondig te herzien. De met deze ontwik
keling gepaard gaande snelle economische veroudering van ons produktie
apparaat vraagt grote offers om onze industrie op peil te houden. Dit pro
bleem doet zich in elke bedrijfstak voor maar steeds weer op andere wijze. 

d. Tenslotte plaatst de om zich heengrijpende concurrentievervalsing op de 
wereldmarkten de regering voor de noodzaak voor gezonde bedrijfstakken 
die hierdoor met de ondergang bedreigd worden passende maatregelen te 
treffen om deze bedrijfstakken door de storm been te loodsen. 

De noodzaak van een doelbewust sectorbeleid is biermede aangetoond. 
Het merkwaardige feit doet zich voor dat dit sectorbeleid zowel nodig is voor 
bedrijfstakken met goede groeiverwacbtingen om deze groei te stimuleren ten
einde bij te blijven- als omgekeerd voor bedrijfstakken die opgekrikt moeten 
worden omdat zij in moeilijkheden verkeren tengevolge van structuurwijzi
gingen in de wereldbandel. 

Welke taak beeft de overbeid en welke taak bet bedrijfsleven bij bet sectorbeleid? 

'De regering is van mening dat herstructurering van de Nederlandse industrie 
bij de zich steeds veranderende omstandigbeden noodzakelijk is en positief 
dient te worden tegemoet getreden. Daarbij berust verantwoordelijkheid voor 
de tijdige aanpassing aan de zich wijzigende omstandigheden primair bij bet 
betrokken bedrijfsleven zelf. De regering acht het in het algemeen niet op de 
weg van de overheid te liggen steun te verlenen aan bet in stand houden van 
niet rendabele of op redelijke termijn niet rendabel te maken activiteiten. 
Aileen indien de werkgelegenheidssituatie in een bepaalde streek daartoe aan
leiding zou geven kan bet sociaal economisch verantwoord zijn door tijdelijke 
maatregelen de beeindiging van niet rendabele activiteiten geleidelijk te doen 
veri open. '1 

In bovenstaande verklaring is duidelijk het standpunt van de regering over de 
plaats van de overbeid in dit herstructureringsproces weergegeven. 
In boeverre is dit standpuntjuist- in hoeverre is het verkeerd? Juist is de stel
ling dat de verantwoordelijkheid voor tijdige aanpassingen binnen de bedrijfs
takken primair behoort bij het bedrijfsleven. 
Ook isjuist de stelling dat men niet rendabele ondernemingen ofbedrijfstak
ken niet blijvend steun kan blijven verlenen. Waarin dit regeringsstandpunt 
echter niet voorziet zijn die talrijke gevallen waar er reeele mogelijkheden zijn 
voor bet gezondmaken van een onderneming of bedrijfstak welke mogelijk
heden echter hetzij door kortzichtigheid betzij door conservatisme niet worden 
aangegrepen. 
Het geval Spandonk is daar een duidelijk voorbeeld van. 
Maar ook valt te denken aan de vele structuurrapporten welke met geld van 
de overheid tot stand kwamen maar waarvan de aanbevelingen nimmer in 
praktijk gebracbt werden. Als voorbeelden zijn te noemen het structuur
onderzoek in de meubelsector, dat duidelijk een aantal tekortkomingen signa-
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leerde, maar waaraan in de praktijk geen 'follow up' is gegeven. Hetzelfde kan 
men zeggen van het structuurrapport in de sector gieterijen. 
'Wei blijkt het soms moeilijk om tot uitvoering van de aanbevelingen van 
sectorstructuur-onderzoeken te komen' verzucht de minister in zijn Memorie 
van Toelichting op zijn begroting 1971, maar daar blijft bet dan ook bij. 
De filosofie waarvan dit kabinet bij haar structuurbeleid uitgaat geeft geen 
antwoord op de vraag wat er moet gebeuren wanneer de noodzaak voor in
grijpende wijzigingen in de onderneming of de bedrijfstak duidelijk is aange
toond-maar de bedrijfsleiding-in gebreke blijft de nodige maatregelen te 
treffen. 
De SER heeft dit probleem wei gezien. In haar rapport inzake sectorstructuur
politiek schrijft zij op biz. 7: 'Ret is denkbaar dat in bepaalde gevallen die 
bijzonder uit een oogpunt van werkgelegenheid belangrijk zijn, geen overeen
stemming wordt bereikt over de voorwaarden van hulpverlening door de over
heid. De vraag in hoeverre de overheid onder zulke omstandigheden over 
verdergaande bevoegdheden zou moeten beschikken dient nader te worden 
bestudeerd.' 

De inpassing van bet sectorbeleid in de middellange termijnplanning 

Vanafhet moment dat de noodzaak van herstructurering van de bedrijfssec
toren aan het Iicht getreden is, doet zich de behoefte gevoelen aan een zo goed 
mogelijk inzicht in de te verwachten economische ontwikkeling. 
Een belangrijk hulpmiddel om daartoe te komen vormen de prognoses op 
middellange termijn, gedifferentieerd naar bedrijfstakken van het Centraal 
planbureau. Als vervolg op de Groeinota welke de periode tot aan 1969 be
streek beschikken wij thans over een meerjarenstudie welke tot en met 1973 
reikt, waarin niet alleen een prognose voor de Nederlandse economie in zijn 
geheel, doch ook de te verwachten ontwikkelingen voor een groot aantal sec
toren in verschillende regio's van ons land zijn opgenomen. Daarnaast be
schikken we over de middellange termijnramingen van de Europese Gemeen
schappen. 
Het wezenlijk element in deze indicatieve programmering, zoals ze wei ge
noemd wordt, is dat zij het mogelijk maakt een ontwikkelingslijn uit te stippe
len die beantwoordt aan bepaalde doelstellingen van economische politiek. 
Dat wil o.a. zeggen dat voorkomen kan worden dat bepaalde bedrijven om 
verschillende redenen overgaan tot bepaalde investeringen en uitbreidingen 
die op korte termijn gezien misschien interessant lijken maar die op tangere 
termijn minder wenselijk blijken. 
In deze middellange termijnplannen is het sectorbeleid ingepast in de nationale 
doelstellingen van het algemeen economisch beleid. 
Voor het sectorbeleid zijn deze middellange termijnplannen echter niet vol
doende. De bezwaren zijn de volgende: 
a. Het middellange termijnplan heeft nog te veel uitsluitend het karakter van 

een prognose. Wat we echter nodig hebben zijn behalve bedrijfstaksprog-
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noses op middellange termijn, bedrijfstaksgewijze structuuranalyses. Daar
in moeten dan de uit eigen initiatief uit de bedrijfstakken voortkomende 
structuuronderzoeken voorzien. Het bezwaarvan deze werkwijze kan zijn, 
dat wanneer de opdrachtgevers in de studie in gebreke gesteld worden of 
wanneer fouten aan het Iicht komen er een spanning ontstaat tussen de 
objectieve berichtgever en de bekritiseerde opdrachtgevers over de uiteinde
lijke vorm van de publikatie. 

b. De prognoses van de middellange termijnplannen zijn te globaal. Willen 
deze prognoses praktisch bruikbaar zijn dan moeten de sectoren weer on
derverdeeld worden. 

c. Gezien de snel wisselende omstandigheden dient men de prognoses up to 
date te houden. 

d. De nationale prognoses op middellange termijn zijn niet ingepast in het 
Europese middellange termijnplan. 

De plaats van de Nederlandse Investerings Bank in bet sectorbeleid 

De financiering is een belangrijk onderdeel van het sectorbeleid. Behalve het 
particuliere bankwezen is hier aan de Nederlandse Investerings Bank een 
plaats toebedacht. In de statuten van de bank is nadrukkelijk vastgelegd dat 
de NIB zich juist bezighoudt met de kredietverstrekking op middellange ter
mijn. 
Het beleid van de bank zou dus geleid moeten worden door overwegingen 
t.a. v. de structuurverbetering in een bepaalde bedrijfstak en de structurele ont
wikkelingen, die in een dergelijke bedrijfstak aan de orde komen. 
Het is ons bezwaar, dat in de praktijk, van deze herstructureringstaak niet veel 
terecht komt. Zou de NIB op dit gebied haar taak juist vervullen dan zou zij 
voor alle bedrijfstakken over herstructureringsrapporten moeten beschikken 
zodat zij bij elke kredietaanvrage deze kan inpassen in het reeds ter beschikking 
zijnde herstructureringsplan, welk herstructureringsplan weer afgeleid dient 
te zijn van de sectorprognoses van het middellange termijnplan. Maar zo is het 
op dit moment niet. 
De NIB wacht af tot er een kredietaanvrage komt. Meestal is de bedrijfstak 
of de onderneming dan al in grote financiele moeilijkheden. Structuurrappor
ten-in de vorm die men zou moeten hebben-ontbreken meestal. 
Daardoor krijgt het beleid van de bank een ad hoc karakter waarbij eisen van 
zekerheid, terugbetaling, dekking van schulden en onderpanden de uitsluiten
de normen zijn waardoor de Nederlandse Investeringsbank zich net als iedere 
handelsbank laat leiden. Wat sterk opvalt is, dat wanneer de regering via de 
Investerings Bank bij een herstructurering van een onderneming ofbedrijfstak 
is betrokken, de bank als toezichthouder alleen maar de financiele en econo
mische gang van zaken begeleidt en de ontwikkelingen op het sociale terrein 
niet tot haar werkterrein rekent. 
Een en ander hangt sam en met de financiele opzet van dat instituut: 491 f 2 % 
van de aandelen zijn in handen van de handelsbanken die zoals bekend in 
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Nederland sterk gebundeld zijn. Hun macht is bijzonder groot en de lust om 
terwille van het behoud van werkgelegenheid eens wat extra risico te !open 
bijzonder gering. 
Geen wonder dat gegeven deze bankstructuur bij het verstek Iaten gaan van 
particuliere ondernemers-initiatieven het tijdelijk deelnemen in particuliere 
ondernemingen teneinde deze door sanering weer levenskrachtig te maken ver 
buiten de gezichtskring van de bankleiding ligt. Men geeft dan de voorkeur er 
financieel zo goed mogelijk uit te springen en de zaak te liquideren. De voor
beelden hiervan liggen voor het grijpen. Een ernstig feit is, dat de rapporten 
waarop de Nederlandse Investerings Bank haar beslissingen ten aanzien van 
de kredietverlening aan ondernemingen en bedrijfstakken niet beschikbaar 
zijn voor het controlerende parlement. Bij herhaling heeft de Minister van 
Economische Zaken geweigerd deze rapporten aan de Kamer over te leggen, 
daarmede bet parlement de gelegenheid ontnemende een zelfstandig oordeel 
over het beleid van de bank te vestigen. 

De instromenten van bet sectorbeleid 

Een doelbewuste sectorpolitiek is een wezenlijk onderdeel van een industrie
politiek. Wij staan voor de noodzaak binnen Europa een doelbewust struc
tuurbeleid te volgen, niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de industrie 
in haar geheel. Daarbij komen vragen aan de orde als: waar moeten de nieuwe 
werk- en woongebieden komen, hoe moet de verhouding werkgever-werk
nemer en hoe die tussen overheid en bedrijfsleven worden omgebogen.2 

Om de grootst mogelijke totale materiele voorziening te bereiken zal men de 
bedrijfstakken moeten ontwikkelen die bet grootste overschot van opbreng
sten over kosten opleveren, waarbij de kosten van het voorkomen van vervui
ling en lawaai moeten worden meegeteld. 
Juist een grote markt als de Europese biedt de mogelijkheid met deze calculatie 
van de sociale kosten een begin te maken. Aanpassing aan de wereldmarkt
prijzen is geboden, hetgeen een halt toeroepen betekent aan het in de EEG 
waarneembare streven zich van het wereldmarktprijsniveau af te schermen. 
Daartegenover dient de eis gesteld te worden de opbrengsten naar wereld
marktprijzen in evenwicht af te meten, zonder kunstmatige bescherming. Dit 
alles heeft zijn gevolgen voor het al of niet voortbestaan van industrieen en 
bedrijfstakken welke in Europa van oudsher gevestigd zijn. Dit vraagstuk 
klemt te meer, indien men ernst wil maken met de noodzakelijke nieuwe ar
beidsverdeling, welke in mondiaal verband in bet kader van een politiek voor 
de ontwikkelingslanden moet worden bevorderd. Bij dit alles klemt de vraag in 
hoeverre wij bereid zijn Europese bedrijfstakken op te offeren aan de ontwik
keling van deze bedrijfstakken in ontwikkelingslanden. Een beantwoording 
van deze vraag kan aileen zinvol geschieden aan de hand van concrete ge
gevens over concrete sectoren als suikerbietencultuur, textielindustrie en an
dere voor de werkgelegenheid belangrijke sectoren. Een concrete planning, 
met een tijdslimiet waarbinnen zich deze omschakeling moet voltrekken is 

Socialisme en Democratie 10 (1970) november 495 



even noodzakelijk als de stichting van uit de algemene middelen te finan
cieren Europese omschakelingsfondsen voor het opvangen van de sociale 
gevolgen van dit beleid. 
Aan dit herstructureringsproces van grote omvang moet een industriepolitiek 
gestalte geven. Door diepingrijpende sectorstudies dient te worden vastgesteld 
wat voor uitbreiding vatbaar is en wat op den duur zal moeten verdwijnen. 
De beslissing hierover moet in een proces van democratische besluitvorming, 
waarbij alle geledingen van hoog tot laag moeten worden betrokken, tot stand 
komen. Daarna komt de vraag aan de orde op welke wijze en in welk tempo 
deze herstructurering en deze omvorming van de Europese produktie zal moe
ten plaatsvinden. De middellange termijnplannen geven hierop een antwoord. 
De instrumenten voor het voeren van een sectorbeleid kan men globaal onder
scheiden in leningen, garanties, subsidies en participaties. Garanties worden 
bij het huidige regeringsbeleid veelvuldig toegepast. Zij leggen niet direct be
slag op de liquide middelen en zijn daardoor voor een Minister van Financien 
het kleinste kwaad. Het nadeel is, dat de overheid alleen de kwade risico's 
loopt zonder ooit te kunnen profiteren van een herstel van de rentabiliteit van 
de onderneming waaraan een garantie verstrekt werd. De parlementaire con
trole op de garantieverlening blijft onvoldoende zolang niet jaarlijks een over
zicht verstrekt wordt van de omvang van deze garanties en andere vormen van 
steun en hetgeen hierop is afgeboekt. 
Naast de garanties neemt lening een belangrijke plaats in bij het sectorbeleid 
zoals dit in Nederland gevoerd wordt. Het betreft hier kredieten die bij de 
normale handelsbanken moeilijk zijn te krijgen. Vaak zijn het leningen tegen 
'zachte voorwaarden' waardoor dit middel, meer het karakter van de hierna 
te noemen subsidies krijgt. 
Het gemakkelijkste maar ook het gevaarlijkste middel om industriepolitiek te 
bedrijven is het verlenen van subsidies. Tegenover de volstrekt chaotische toe
stand waarin de EEG zich t.a.v. de subsidieverlening bevindt stellen wij de 
grenzen waaraan men zich bij de subsidieverlening dient te houden. Het geven 
van subsidies ofm.a.w. het verstrekken van gemeenschapsgelden aan het par
ticuliere bedrijfsleven is slechts dan verantwoord indien dit subsidiebeleid een 
onderdeel uitmaakt van een in een industriepolitiek passend doelbewust struc
tuurbeleid. In dit kader kan het verlenen van financiele hulp nodig zijn ten
einde: 
a. een structurele omschakeling mogelijk te maken met de daaraan verbonden 

sociale begeleiding. Dergelijke subsidies zullen veelal eenmalig en beperkt 
van duur zijn; 

b. hulp te bieden bij de noodzakelijke modernisering van technisch verouderde 
bedrijfstakken. 

Hulp van deze aard is slechts aanvaardbaar indien niet uit andere bronnen 
gelden kunnen worden aangetrokken. Een alternatiefvoor dit soort subsidies 
kan overheidsparticipatie in het kapitaal van de ondernemingen zijn. In be
paalde gevallen kan zowel subsidie worden verleend als deelname in het kapi
taal. Indien moderniseringssubsidies verleend worden dienen zij van tijdelijke 
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aard te zijn, waarbij een regeling getroffen dient te worden de subsidie geleide
lijk terug te betalen zodra de verbeterde bedrijfsresultaten dit toelaten. Zono
dig kan later het subsidiebedrag in de vorm van aandelen of winstbewijzen 
worden terugbetaald. Subsidies dienen aan BBG-normen te worden gebon
den, teneinde bet tegen elkaar opbieden van straten en regio's te voorkomen. 
Tenslotte heeft mente maken met subsidies aan bedrijfstakken die op te torn en 
hebben tegen concurrentie uit derde Ianden, waarvan de concurrentieverval
sing door financiele hulp van de staat duidelijk aantoonbaar is. Deze subsidies 
zullen tot bet uiterste beperkt dienen te worden aangezien dit mid del uiteinde
lijk niet de oplossing biedt voor de bedreigde bedrijfstakken. In ieder geval 
zullen aan deze subsidies eisen van modernisering, rationalisatie en samenwer
king verbonden moeten worden. In het model dat ons als einddoel voor ogen 
staat zal de nationale subsidieverlening plaats moeten maken voor een Buro
pees subsidiebeleid, teneinde bet tegen elkaar optreden met nationale subsidies 
te voorkomen. Ben centrale Buropese autoriteit zal zich in bet kader van een 
structuurbeleid met de uitvoering van dit subsidiebeleid dienen te belasten. 
Daartoe moeten BBG-normen worden vastgesteld. Het hierboven aanbevolen 
orgaan zal de beschikking moeten hebben over een eigen fonds. Dit fonds, zal 
door de eis van terugtrekking voor een belangrijk deel een recuperend karakter 
dragen. Aan de staten en regio's kan dan binnen bet kader van de gestelde 
normen een belangrijk gedeelte van de uitvoering worden gedelegeerd. Voor
zover subsidies worden omgezet in aandelen komen deze laatste in beheer bij 
een te vormen Buropese holding, waarin alle participaties van de BEG samen
komen. Dit brengt ons tot de staatsdeelneming als instrument voor bet voeren 
van een sectorbeleid. In tegenstelling tot de ons omringende Ianden (Italie, 
Groot-Brittannie) staat men bier huiverig zo niet afwijzend tegenover dit in
strument. Dat is jammer, want daardoor ontneemt de overheid zich bet middel 
om industriele activiteiten op directe wijze actief te bevorderen. Het resultaat 
is veelal bet wachten op particuliere initiatieven die niet komen, zonder dat de 
overheid hiertegen iets vermag te doen. Hoeveel meer mogelijkheden staan op 
dit gebied de ltaliaanse en Bngelse regering ter beschikking die in de IRC en 
de British Industrial Reorganisation Corporation instrumenteD hebben om de 
herstructurering van de bedrijfssectoren en de regionale industrialisatie actief 
te bevorderen. 
De British Industrial Reorganisation Corporation-een overheidsorgaan
beschikt over ruime fondsen waarmee zij kan participeren-indien nodig-in 
fusies van industrieen, die naar de mening van de ins telling voor fusies in aan
merking komen teneinde de industrietak of de betrokken bedrijven van de 
ondergang te redden of sterker te maken in de concurrentie. Ter financiering 
van deze activiteiten beschikt de IRC bij haar oprichting in december 1966 
over £ 150 miljoen die door de regering waren verstrekt. Hiervan is in de eerste 
twee-en-een-half jaar van zijn bestaan voor £ 131/ 2 miljoen in aandelen gem
vesteerd en voor £ 521/ 2 miljoen aan leningen verstrekt. 
Ben dergelijkinstituut, in Nederland, i.p.v. de Nederlandse Investerings Bank, 
zou een slagvaardig industrieel structuurbeleid mogelijk maken. Daarbij is bet 

Socialisme en Democratie 10 (1970) november 497 



beslist niet nodig, de aandelen als een blijvende overheidsdeelname te be
schouwen. Is de herstructurering van de bedrijfstak of van de onderneming 
met een gunstig resultaat afgesloten, dan dient terugkoop van aandelen moge
lijk te zijn. De Corporation krijgt hierdoor het karakter van een 'revolving 
fund' dat steeds weer nieuwe projecten kan entameren. 
Bij het doortrekken van een nationale industriepolitiek naar een Europese in
dustriepolitiek komt een Europese industriele reorganisatie-maatschappij 
hoven de horizon, waardoor het zwaartepunt verlengd wordt van staatsparti
cipatie naar EEG-participatie. Waar hier een concentratie van macht dreigt te 
ontstaan, is een ingebouwde democratische controle een absoluut vereiste. 
Ook zal door regionale decentralisatie van deze Europese maatschappij dele
gatie en spreiding van macht moeten worden bevorderd. 
Dit alles ligt ver buiten de gezichtskring van de huidige bewindvoerders op 
economische zaken. Een bescheiden voorstel als het instellen van een Ontwik
kelingsmaatschappij voor Regionale Industrialisatie (ORI), waarin heel voor
zichtig de mogelijkheid van deelneming werd aangestipt bezorgde de staats
secretaris al kippevel. Deelneming door de overheid achtte hij voor de middel
grote bedrijven een niet geschikte vorm om nieuwe initiatieven van de grond te 
krijgen. En toen het rustige CHU-Kamerlid van der Mey-iemand waarvan 
men toch waarlijk geen wilde ideeen mag verwachten-onlangs in een schrif
telijke vraag aan Minister Nelissen eens voorzichtig informeerde of er in ons 
land geen behoefte zou bestaan aan zo iets als een Nederlandse Industrial 
Reorganisation Corporation, haastte de Minister zich hem-met een niet na
der gemotiveerd maar wei zeer duidelijke afwijzing- het bos in te sturen. 
Rest tenslotte het stichten van overheidsbedrijven als instrument van sector
beleid. In het SER-advies wordt de opvatting verdedigd dat dit instrument in 
bepaalde gevallen als beleidsinstrument kan worden gehanteerd als belangrijk 
sociaal-economische doelstellingen op het spel staan. Toepassing van dit in
strument kan met name in aanmerking komen als uit sociaal-economisch ge
zichtspunt wenselijk particuliere initiatieven, ondanks aangeboden overheids
faciliteiten achterwege blijven. 
Gezien onze ervaringen is het niet te verwachten dat de regering de SER op dit 
punt zal volgen. Liever neemt men, een afwachtende houding aan geleid door 
de toverspreuk dat 'de overheid niet op de stoel van het bedrijfsleven mag gaan 
zitten'. Zo is het in Nederland met de sectorstructuur politiek gesteld. 
Geen samenhangend beleid, weinig of geen eigen initiatief van de overheid, 
geen inpassing van de kredietverlening in een up to date gehouden sectorsge
wijs structuuronderzoek. Daartegenover is in het bovenstaande getracht enke
le gedachten om trent een alternatief sectorbeleid te ontwikkelen. Of hier ooit 
iets van terecht zal komen, zal de toekomst leren. 

1. Brief van de Minister van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
aan de Karner over de positie van de Verenigde Machine Fabrieken (VMF) stuk 10 680 
1 juni 1970, biz. 1 en 2. 

2. Prof. dr. J. Tinbergen-rede gehouden op een bijzondere zitting ter gelegenheid van de 
167ste verjaardag vanide Rotterdamse Karner van Koophandel. 
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HARRY VAN DEN BERGH 

'Slogans aileen werken 
niet meer' 
In essen tie is een verkiezingscampagne niet veel anders dan een peri ode waarin 
een politieke partij in verhevigde vorm niet veel anders doet en laat zien dan 
waarvoor zij normaliter staat. Dat betekent, dat een partij die tot het tijdstip 
waarop de verkiezingscampagne inzet, zich voor de kiezers niet geloofwaardig 
heeft kunnen opstellen, nauwelijks aan die campagne hoeft te beginnen. Ver
kiezingspropagandisten zijn na"ievelingen als ze menen dat ze met een aantal 
welgekozen slogans en kleurige affiches de kiezers tot gemotiveerde kiezers 
kunnen maken en zo mogelijk tot kiezers voor de partij waarvoor de propa
gandisten hun slogans hebben bedacht. Verkiezingspropagandisten, van lijst
trekkers tot plaatselijke zwoegers, zijn niet aileen arrogant, maar ook dom als 
ze de illusie hebben dat zelfs de a-politieke massa, zoals die in het jargon van 
de politieke elite wordt beschreven, niet dwars door de slogans heenkijkt en de 
door reclametekenaars ontworpen kleurige affiches niet afdoet als 'Spielerei'. 
Hoeveel er de laatste jaren ook geschreven en gesproken is over nieuwe poli
tieke structuren , de kiezers hebben het doorzien als ongeloofwaardige spelle
tjes van een aantal politieke hobbyisten, spelletjes die, gemeten naar hun resul
taat, niets te maken hebben met wat naar mijn mening kiezers als effectieve 
belangenbehartiging beschouwen. Zelfs ondanks het feit dat de kiezers voor 
30 tot soms zelfs meer dan 50 % bij de gemeenteraadsverkiezingen weg bleven 
lijkt het er niet op dater in onze partij een bewustzijn groeiende is dat het voor
al effectieve politieke activiteit is, gericht op hele simpele belangenbehartiging, 
met aile 'platvoerse' consequenties vandien, die ook onze partij de aansluiting 
terug kan geven met wat de a-politieke massa, zij die niet tot de incrowd be
horen, verwacht. De crisis in de effectiviteit van de politiek, zo lijkt het ten
minste naar buiten, is het succes van de buitenparlementaire actie. En als dan, 
en dat moment zal zeker komen, ook zal blijken dat de buitenparlementaire 
activiteit niet werkelijk effectief, niet of nauwelijks permanent en vaag georga
niseerd blijkt te zijn, dan kon het best eens zo zijn dat de gemiddeld 30 % van 
juni 1970 groeit tot 50 % of meer en democratische politieke besluitvorming 
nog nauwelijks mogelijk is. Ik geloof dat P. R. van Stoffelen in hetjuninummer 
van 'Socialisme en Democratie' van ditjaar in een commentaar op de gemeen
teraadsverkiezingen een zeer groot gelijk aan zijn zijde had, toen hij schreef: 
'Het alternatief is angstaanjagend. Naar mijn gevoel is Nederland bezig af te 
glijden naar een situatie zoals in Frankrijk voor de opkomst van de Gaulle. 
De grote partijen worden kleiner, er komen steeds meer middelgrote partijen, 
terwijl voortdurend nieuwe machteloze politieke splinters ontstaan.' In dit 
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land heeft zich nog geen toekomstige de Gaulle Iaten zien, maar de Telegraaf 
roept er al om. 

Het zal op grond van bovenstaande volstrekt duidelijk zijn, dat het naar mijn 
mening niet mogelijk is een politieke verkiezingscampagne te bedenken en te 
organiseren zonder zijn politieke context, d.w.z. zonder een analyse te maken 
van de algemene visie die kiezers op de politiek van dit moment hebben en 
zonder ons af te vragen wat de structurele situatie van onze partij op dit mo
ment is. Vandaar dat ik een verkiezingscampagne een verhevigde uiting heb 
genoemd van alles waarvoor een partij staat, niet aileen gedurende die cam
pagne, maar vooral gedurende de vier jaar tot de volgende verkiezing. Dat 
alles maakt bet voeren van een verkiezingscampagne niet eenvoudiger, zeker 
niet tegen de achtergrond van de niet geringe structurele moeilijkheden waarin 
de democratische politiek en ook de Partij van de Arbeid zich bevinden. 
Ruwweg gezegd bestaat het contact dat een politieke partij met de brede massa 
kiezers in het bijzonder met haar eigen of potentiele kiezers heeft, uit een 
stroom die in twee richtingen gaat. Een politieke partij probeert kiezers haar 
programma 'te verkopen' , een programma waarin sommige partijen (en zeker 
de onze) zich als een soort voorhoede opstellen, anderzijds dient een politiek 
programma de concretisering te zijn van wensen en verlangens die van on
derop naar hoven toe blijken. M·.a.w.: er is een benedenwaartse en een boven
waartse stroming in het contact van politieke partijen met haar kiezers en 
potentiele kiezers. 
Die stromingen in twee richtingen zijn niet onafhankelijk van elkaar: het gaat 
om een reciproque relatie met als reele mogelijkheid dat in dit geval beide 
stromingen elkaar versterken. Concreet gezegd komt het er op neer dat kiezers 
eerder bereid zijn het voorhoede-element van een programma te aanvaarden 
als een politieke partij ook in staat blijkt wensen, die aan de basis Ieven, te 
kunnen realiseren of in elk geval volstrekt duidelijk er tegenover staat. 
Toch is het naar mijn mening zo dat, hoewel het om een reciproque relatie 
gaat, de mate waarin een politieke partij in staat is waar te maken dat zij effec
tief voor kiezers optreedt d.w.z. de opwaartse stroom verstaat, in feite de nit
slag van de competitie om de politieke macht tussen partijen bepaalt. En dat 
niet aileen, want het zou best zo kunnen zijn dat ook de 'verkoop' van het 
voorhoede-element, afhankelijk is van het succes van wat wij de bovenwaartse 
stroom hebben genoemd. 
Ik weet wel dater niet of nauwelijks empirische aanknopingspunten zijn voor 
de juistheid van deze vooronderstellingen, empirische aanknopingspunten die 
gebaseerd zijn op methodologisch juist bereikte en onontkoombare waarne
mingen. In die zin gaat het hier inderdaad om hypotheses. Desondanks zijn er 
vrij kort geleden, tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsver
kiezingen in Amsterdam, wat experimenten uitgevoerd die deze redenering 
zouden kunnen staven. Opgemerkt dient te worden dat deze experimenteD 
niet begeleid zijn door enig wetenschappelijk onderzoek ofwetenschappelijke 
evaluatie achteraf. 
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Uitgangspunt voor de experimenteD van de zgn. wens-in-posten (er werden er 
gedurende deverkiezingscampagne 15 ingericht) en de door Joke Kool-Smit 
geleide parkacties, was een poging te doen bet contact zodanig met de kiezers 
te herstellen dat de bovenwaartse stroming naar de politiek hersteld werd. Bij 
die experimenten zijn enkele zaken zeer duidelijk gebleken: 
a. Onze partij dient nog nauwelijks de illusie te hebben dat zij werkelijk vaste 

voet heeft bij een deel van bet electoraat, zelfs bij hen die nog op de partij 
stemmen. 

b. Zij die nog op de Partij van de Arbeid stemmen, do en dat veelal om traditio
nele redenen. Met name bij de parkacties werd als reden voor de keuze van 
de Partij van de Arbeid al te vaak de naam van Drees genoemd. 

c. Ook de Partij van de Arbeid wordt nauwelijks beschouwd als een partij die 
in staat is effectief op te treden, ook waar het gaat om dagelijks scherp ge
voelde problemen, die niet te maken hebben met ideologische vraagstukken. 

d. Behalve dat een goed deel van bet electoraat ook onze partij als onmachtig 
aanwijst, is bij het grootste dee! van de wens-in-posten gebleken dat onze 
partij de dagelijkse effectieve belangenbehartiging niet meer beheerst. Be
halve dat de meeste verkiezingskandidaten zich als een vreemde eend in de 
bijt gedroegen, is het daarnaast zo dat de structuur van de afdelingen op een 
stuk belangenbehartiging niet meer is ingesteld of daar de mankracht niet 
voor heeft. 

e. In een aantal wens-in-posten werden hechte contacten met kiezers gelegd, 
bijna altijd voortspruitend uit de persoonlijke problematiek van de betref
fende person en. In de meeste gevallen vroeg men zich af of men de campagne 
via wens-in-posten of de parkacties diende te beschouwen als incidentele 
stuntjes. Veelvuldig werd daarom door deze kiezers de wens uitgesproken 
deze vorm van politieke activiteit vooral te continueren en ze slechts te be
schouwen als het begin van een verkiezingscampagne die niet enkele weken, 
maar op zijn minst vier jaar duurt. 

f. bier en daar werden de activisten van deze experimenteD geconfronteerd 
met de mededeling dat met name de CPN het belang van deze vorm van 
actie voeren aljaren in Amsterdamse wijken toepast. Vandaar dat deze par
tij genoemd werd als de groep die bereid, en in staat is belangenbehartiging, 
ook in het persoonlijke vlak, na te streven. 

Men kan natuurlijk niet zeggen dat deze aanpak van de Amsterdamse verkie
zingscampagne tot evidente successen heeft geleid. Zelfs in die (enkele) geval
len waarin de wens-in-post door de betreffende kandidaat uitstekend werd ge
leid, zijn er geen redenen om aan te nemen dat deze campagnevorm de sleutel 
vormt tot nieuwe verkiezingssuccessen. Daarbij dient echter een zeer groot 
voorbehoud gemaakt te worden. Deze campagnevorm werd niet gestart met 
de illusie dat zij op korte termijn tot successen kon leiden. Integendeel, zij werd 
gestart met de illusie dat resultaten uitsluitend en aileen bereikt konden wor
den als men er een lange-termijn beleid van zou maken. Tot mijn spijt moet ik 
zeggen dat ik tot nu toe niet de indruk heb gekregen dat de Amsterdamse partij 
zich na de verkiezingen grote inspanning heeft getroost om van dit voornemen 
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ernst te maken. Wat dat betreft heb ik de indruk dat daarvoor de structurele 
problemen binnen de Amsterdamse partij nog altijd te groot zijn. Het gewest 
mister bovendien de organisatie voor en het is zelfs de vraag of zij bereid is een 
effectieve organisatie op te zetten die langs de lijnen als hierboven beschreven, 
is opgezet. 
De opmerkingen over de Amsterdamse pogingen brengen mij terug tot ons 
algemene uitgangspunt: slogans alleen werken niet meer. De opzet van de 
komende verkiezingscampagne dient er naar mijn mening uitsluitend en alleen 
op gericht te zijn het contact van onze partij met de kiezers in de bovenwaartse 
richting te herstellen. Wat dat betreft betaalt onze partij dezelfde prijs als die 
welke de gehele democratische politiek betaalt tengevolge van de crisis waarin 
diezelfde politiek zich bevindt. Van de andere kant uit redenerend zou dit 
kunnen betekenen dat wanneer onze partij het eens is met de analyse die ik 
hierboven heb gegeven en in staat is de essentiele conclusies te trekken, het 
wellicht mogelijk is er ook de voordelen uit te halen. Die voordelen dienen in 
datgeval niettotenkelepersonen beperktte blijven(Van der Doel en Van Thijn, 
respectievelijk met hun wooing- en woningbureau-acties), maar kunnen over 
de gehele linie behaald worden. 

Tot slot dient over een zeer belangrijk aspect van de zaak nog iets gezegd te 
worden. Sommigen zullen betogen dat, ook al is alles wat wij hierboven ge
zegd hebben juist, wij het in dat geval nog binnen onze eigen partij over 
een aantal zaken eens moeten worden. Dat moge waar zijn, we moeten niet 
vergeten dat de tijd die we nog hebben, geloof ik, niet al te lang is. Ik meen 
dat onze partij lijdt aan de frustratie die meer socialistische partijen in de 
wereld vertoond hebben als die, terwijl de wil tot regeren aanwezig was, om 
wat voor reden dan ook in de oppositie verkeerde. Zoals nu in Japan, zoals 
al eerder in Italie en Frankrijk, zo ook vertoont onze partij intern een hang 
naar ideologiseren, die naar mijn mening in de eerste plaats voortkomt uit 
het feit dat men niet deelneemt aan de macht. In de situatie waarin men met 
de verantwoordelijkheid belast is, kan de ideologie tot een relatieve zaak 
worden, als de uitvoering ervan vaak wordt beperkt door de praktische mo
gelijkheden: de haalbare kaart. Deze situatie heeft nogal eens geleid tot ver
wijten. Ook daarvan kent de socialistische beweging te veel voorbeelden. Er 
is echter ook een andere kant aan de begrensde mogelijkheden van de dage
lijkse praktijk, bijv. het voordeel dat het een partij, in een crisis om haar ideo
logie, terug kan brengen tot de zaken waarvoor zij werkelijk staat. In dat ver
band zou ik een zin willen citeren uit een interview in de Volkskrant met 
pater van Kilsdonk ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum. Van 
deze studentenpastor kan men toch niet bepaald zeggen dat hij zich niet in 
de discussie om de ideologie gestort heeft. In dat interview zegt hij dan: 'Als 
de paus nu eens werkelijk bisschop van Rome werd en zich een paar weken 
niet met de grote zaken van de kerkpolitiek zou bezighouden, maar zou luis
teren naar de eenvoudige romeinen van Travestere, dan zouden aile proble
men van de wereldkerk zijn opgelost.' 
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Het zij ieder vrij dit citaat zodanig te parafraseren (zonder de essen tie ervan 
aan te tasten) dat bet op de Partij van de Arbeid slaat. In dat geval moet bet 
niet moeilijk zijn een metbodiek voor de verkiezingscampagne te kiezen, die 
in de eerste plaats iets te maken beeft met de kiezers en potentiele kiezers van 
de Partij van de Arbeid. Een verkiezingscampagne die dan vier jaar duurt, 
wei te verstaan. 
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BOEKBESPREKING 

Alternatieven voor de vereenvoudiging van de sociale verzekering, WBS-cahier, 
Uitg. Kluwer, Deventer 

1. De Wiardi Beckmanstichting heeft-op een moment, waarop het onder
werp bijzonder actueel is-een rapport gepubliceerd van een werkgroep onder 
voorzitterschap van mej. mr. A.M. E. te Winkel over de vereenvoudiging van 
de sociale verzekering. Het onderwerp is bijzonder actueel, omdat op dit ogen
blik het vraagstuk van de vereenvoudiging van de sociale verzekering op ver
schillende officiele niveaus in studie is. Heel belangrijk in dit kader is bet on
derzoek, hetwelk in opdracht van de SER door een tweetal organisatiebureaus 
plaatsheeft. Een belangrijk gegeven voor dit onderzoek is, dat bet niet vanuit 
een bepaalde 'blauwdruk' geschiedt. Niemand is dus nog gecommitteerd voor 
eventuele oplossingen, hetgeen bij een historisch emotioneel geladen materie 
als die van de sociale verzekering van grote betekenis genoemd moet worden. 
Het interessante van de WBS-studie is, dunkt mij, dat zij niet een bepaalde 
oplossing als de alleenzaligmakende oplossing naar voren schuift. De werk
groep heeft op uiterst deskundige wijze de vereenvoudigingsproblematiek ge
analyseerd en een viertal mogelijke alternatieven ontwikkeld met een verschil
lende graad van vereenvoudigingseffect. Het aantrekkelijke van deze alterna
tieven is ook, dat met een zekere geleidelijkheid van het ene alternatief op bet 
andere kan worden overgestapt en dat derhalve vereenvoudigingen te reali
seren zijn, ook zonder dat men de gehele verdere ontwikkeling van het mate
dele sociale zekerheidsbeleid behoeft afte wachten. Die verdere ontwikkeling 
houdt overigens nog heel wat in, wanneer men bedenkt wat ons nog te wachten 
staat met betrekking tot de verbetering van de pensioenvoorzieningen, de de
finitieve vorm van de verzekering tegen geneeskundige verzorging en een ar
beidsongeschiktheidsverzekering voor het gehele Nederlandse volk. 

2. Beschouwt men de alternatieve oplossingen in de volgorde van de minst 
verstrekkende tot de meest verstrekkende dan kunnen de volgende typeringen 
ervan gegeven worden: 

a. De bedrijfsverenigingen blijven bestaan en worden gebracht binnen een ad
ministratief apparaat, waarin ook de gemeenschappelijke medische dienst 
geheel wordt ondergebracht. De gedifferentieerde premies van de ziektewet 
en de werkloosheidswet blijven gehandhaafd. De definitieve pensioenvoor
ziening wordt opgedragen aan bet orgaan dat de AOW uitvoert. Bij deze 
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oplossing is het uitbouwen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 
volksverzekering moeilijk te realiseren, terwijl de differentiatie van de ziek
tewetpremie een belemmering vormt voor de verdere integratie van ziekte
wet en de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

b. Een uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen naast een uit
voeringsorganisatie voor de volksverzekeringen. De bedrijfsverenigingen 
blijven bestaan binnen een administratief apparaat, waarin ook de gemeen
schappelijke mediscbe dienst geheel wordt ondergebracht; een uniforme 
premie voor ziektewet en werkloosheidswet wordt ingevoerd. De defini
tieve pensioenvoorziening wordt opgedragen aan het orgaan dat de AOW 
uitvoert. Inning van de premies door de belastingdienst is denkbaar. Ook 
hier is het uitbouwen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot een 
volksverzekering moeilijk te realiseren. 

c. De uitvoering van de werknemersverzekeringen wordt gecombineerd met 
die van de volksverzekeringen in een uitvoeringsorganisatie. Dit betekent 
vereenvoudiging en doorzichtigheid voor de verzekerden, de werkgevers en 
de instanties, die met de sociale verzekeringen te maken hebben; het biedt 
tevens administratieve voordelen. Deze oplossing gaat er van uit, dat de 
bedrijfsverenigingen worden opgeheven en de premies voor de ziektewet en 
de werkloosheidswet uniform worden. Inning van de premies door de be
lastingdienst is mogelijk. 

d. Dezelfde oplossing als onder c., met dien verstande dat ook de gezondbeids-
zorgverzekering (voor bet gehele volk) daarin is opgenomen. 

Bij deze alternatieven gaat de werkgroep van een aantal veronderstellingen 
uit waarvan het niemand zal verwonderen dat ik deze zeer toejuicb. De eerste 
daarvan is, dat de werkgroep de omvorming voorstelt van de verschillende 
kinderbijslagregelingen tot een volksverzekering, waarin de fiscale kinderaf
trek wordt gei:ntegreerd. Ik heb aan deze oplossing steeds de voorkeur gegeven 
hoven de integratie van de kinderbijslag in de fiscale kinderaftrek. 
In de tweede plaats veronderstelt de werkgroep, dat er een aanvullende pen
sioenverzekering zal komen, zij het aanvankelijk aileen voor loontrekkenden. 
In de derde plaats gaat de werkgroep uit van een uitbreiding van de arbeids
ongeschiktbeidsverzekering tot het gehele volk, zonodig met de mogelijkbeid 
om de werknemers een aanvullende voorziening te geven tot bet huidige peil. 
Ook aan deze vorm beb ik altijd de voorkeur gegeven hoven een arbeidsonge
schiktheidsverzekering voor zelfstandigen. 
In de vierde plaats gaat de werkgroep uit van de ook door mij bepleite inte
gratie van de werkloosheidswet en de wet werkloosheidsvoorziening. 
In de vijfde plaats wil de werkgroep afschaffing van de werknemersbijdrage 
voor de werknemersverzekeringen en betaling van de volksverzekeringspre
mies door iedereen zelf. Ook hierdoor kan een belangrijke vereenvoudiging 
worden bereikt. 
Tenslotte bepleit de werkgroep bet zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van 
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de uitvoering van de verschillende takken van sociale verzekering, de gezond
heidszorgverzekering en de arbeidsbemiddeling op lokaal niveau, waardoor 
een belangrijke stap gezet zal worden in de richting van de door mij bepleite 
sociale supermarket. 

3. Ik ben van oordeel, dat de door de werkgroep ontwikkelde alternatieven 
een belangrijke bijdrage vormen voor de discussie over de vereenvoudiging 

· van de sociale verzekering. Zij verdienen aile aandacht. Slechts over twee pun
ten zou ik nog een korte opmerking willen maken. 
De eerste betreft de uitvoering van de aanvullende pensioenverzekering. Bij 
het eerste alternatiefverwerpt de werkgroep een verspreiding van de verzeker
den over de bedrijfsverenigingen. Op langer zicht begrijp ik dat wel en ik wil 
ook niet ontkennen, dat de commissie vrij sterke argumenten heeft aange
dragen voor haar positiebepaling. Evenwel, tussen de grote gedifferentieerd
heid van de pensioenvoorzieningen op dit ogenblik en een uiteindelijke inte
gratie, ligt, naar ik meen, een lange weg. Misschien zou een bedrijftaksgewijs 
tussenstation toch katalyserend kunnen werken. 
Mijn tweede opmerking betreft de vereenvoudiging van de premieheffing. Ik 
heb nooit onder stoelen en banken gestoken, dat ik een groot voorstander ben 
van overheveling van de to tale premieheffing naar de belastingdienst, gecoor
dineerd met de hefting van de loonbelasting. Men zou zich kunnen afvragen 
of nog een andere oplossing denkbaar is, n.l. afschaffing van de premieheffing 
voor de werknemersverzekeringen en opbrenging van de benodigde middelen 
via de BTW. Het zou op zijn minst genomen interessant zijn de micro- en 
macro-economische effecten van een dergelijke wijziging te bestuderen. Deze 
oplossing zou voor de vereenvoudiging van de sociale verzekering nog een 
belangrijk bijkomend voordeel hebben, doordat het grotere mogelijkheden 
schept voor de unificatie van het werknemersbegrip. Voor tal van restgroepen 
is immers vaak in het geding hoe voor hen de benodigde premie moet worden 
opgebracht. Die complicatie zou dan komen te vervallen. 

G. M. J. Veldkamp 
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Ten geleide 

Ben speciaal uummer van 'Socialisme en Democratie' over maatschappij
kritil;!k zou eigenlijk het vraagstuk moeten behandelen van de 'smalle 
marges van democratische politiek' en de weidse perspectieven die ons wor
den aangereikt door de maatschappijcritici. Op het moment echter dat de 
redactie zich beraadde over de opzet van dit nummer tekenden zich dergelijke 
marges nog niet zo duidelijk af, althans in het Iicht van de aanstaande ver
kiezingen was de manoeuvreerruimte nog niet in deze zin 'bepaald'. Br is 
overigens in voorzien om eventueel de krijtlijnen in het politieke hinkel
perk onder invloed van de beschouwingen in deze editie wat ruimer te 
kiezen dan wel deze nog wat strakker aan te geven. Ben artikel van Den 
Uyl sluit dit nummer immers af. Het is opgesteld nadat de schrijver kennis 
heeft kunnen nemen van de opvattingen van de andere auteurs. 

Maatschappijkritiek heeft een nieuwe dimensie gegeven aan het politieke 
bedrijf. Het raakt aile niveaus van besluitvorming in onze samenleving; 
het meest nog die welke lange tijd of nog steeds buiten de invloedssfeer 
van de parlementaire democratie zijn gebleven. Dit betekent allerminst 
dat het parlementaire stelsel zelf en het politieke bedrijf van aile dag vrij
uit zouden gaan. Buitenparlementaire acties vanuit een maatschappij
kritische houding markeren vaak de dode hoeken in het blikveld der poli
tici. Kritische leraren, dito vakbondsbestuurders en artsen stellen beheers
structuren in het Iicht die eerder aan horigheid doen denken dan aan mondige 
en vrije burgers. Ben internationale golf van studentenprotest deed velen 
moed vatten om hun eigen situatie en positie eens kritisch door te lichten. 
Kernvraag is hoe wij binnen dit decor het Iicht van socialisme en demo
cratie brandend kunnen houden. Sommigen voelen zich door de recente 
ontwikkelingen bedreigd of minstens onzeker over doeleinden en middelen 
van democratische politiek. Zij beseffen wellicht nauwelijks dat bestaans
zekerheid-weliswaar moeizaam bevochten-slechts een voorwaarde is 
om vrijheid en gelijkheid te realiseren. De mens hoort immers de beheerser 
van zijn eigen leven, zijn eigen milieu en zijn eigen toekomst te zijn. Ben 
ontwikkeling daar naartoe gaat met instabiliteit gepaard. Bestaande struc
turen laten zich niet zonder strijd en aanvankelijke desorientatie door nieuwe 
vervangen. 
Ben politieke beweging moet aangesloten blijven op de krachtbron die haar 
ruim een eeuw lang gevoed heeft. De impulsen van de maatschappij
critici lijken weidse perspectieven te bieden, maar weinig instrumenten en 
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nauwelijks een strategie. Het democratiscb-socialisme zoals bet zicb de 
laatste twintig jaar beeft gevormd, kan zicb gemakkelijk verliezen in be
stuurlijk perfectionisme als bet zicbt op een betere maatscbappij verloren 
gaat. Ideologiscbe droogzwemmerij pleegt dan de politieke aderverkalking 
te begeleiden. 
Hoe kunnen wij zonder de politieke democratie te verspelen processen 
van maatscbappelijke verandering op aile niveaus en terreinen in de samen
leving bevorderen en begeleiden? Dit dilemma is eigenlijk de centrale vraag 
die de redactie zicb gesteld beeft bij de opzet van dit nummer. Prof. de 
Rijk gaat in een openingsartikel in op de voorwaarden en mogelijkbeden 
van een maatscbappijkritiek. Deelgebieden met bete bangijzers als onder
wijs, wetenscbappelijk onderzoek, cultuur, centraal overleg tussen werk
gevers- en werknemersorganisaties, democratisering van de produktie, 
worden daarna besproken. Aan bet woord komen dr. E. J. W. Verwey en 
mevr. dr. H. Verwey-Jonker, ir. A. Voortman, Max Reneman, drs. G. J. 
van der Hoeven en prof. dr. H. J. van Zutbem. Enkele auteurs zijn van 
maatscbappijkritiscbe buize; andere bebben eerder een bestuurlijke of 
wetenscbappelijke reputatie. Ben verscbeidenbeid aan opvattingen, uit
gangspunten en toekomstperspectief wordt door deze opzet wellicbt ge
waarborgd. 

H. A. van Stipbout 
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L.M.DE RIJK 

De voorwaarden en mogelijkhe
den van een maatschappijkritiek 
Vanzelfsprekend is de eerste vraag die men zich moet stellen deze: Wat is 
nu eigenlijk maatschappijkritiek? Deze vraag lijkt niets minder uit te Iokken 
dan een keurige definitie, die het meest wezenlijke van het verschijnsel 
probeert te vatten, overigens alleen om zo precies mogelijk vast te leggen 
waarover men het zal hebben. Het zal duidelijk zijn dat men zijn definitie 
in eerste instantie moet halen bij degenen die zich in onze tijd op hun eigen 
speciale wijze bezighouden met kritiek op onze samenleving, de zgn. 'maat
schappijcritici'. Daarmee verrnijdt men in de huidige discussies een eerste 
rnisverstand, dat hierin bestaat dat men zelf heel ideeel vaststelt wat toch 
eigenlijk maatschappijkritiek dient te zijn en hoe weinig het streven en 
rei! en en zeilen der maatschappijcritici aan dat ideaal beantwoordt. 

Wat is 'maatschappijkritiek'? 

Men moet vooropstellen dat in feite onder 'maatschappijkritiek' steeds 
de kritiek op het Westers maatschappijmodel wordt verstaan. Dit brengt 
direct al met zich mee dat het een kritiek bedoelt te zijn op een democratisch 
(of zo men wil: een als democratisch bedoeld) model. Welnu, deze kritiek 
pretendeert radicaal te zijn in die zin dat zij het Westers democratisch 
model als zodanig aan de kaak wil stellen. 
Wat nu met 'maatschappijkritiek' door de maatschappijcritici wordt be
doeld kan men slechts begrijpen wanneer men het bovenstaande leest tegen 
de achtergrond van hun waardeoordeel over de mens en zijn ontplooiings
mogelijkheden in onze Westerse demooratie. Hier gaat het, volgens hen, 
primair om het constateren dat wij mensen in deze steeds meer gecompli
ceerde samenleving eigenlijk bitter weinig hebben in te brengen. Dat wij 
voor een belangrijk dee!, of beter: in de beslissende opzichten, worden 
voortgestuwd, worden geleefd, worden gemanipuleerd. Bovendien is het 
volgens hen voor de situatie als geheel kenmerkend dat men haar niet kan 
proberen te verbeteren door een aantallieden voor enig democratisch forum 
ter verantwoording te roepen, want in feite kan men niemand op het matje 
roepen. De eigenlijke macht die ons regeert en manipuleert, is namelijk 
anoniem. Het gaat er dus niet om iemand voor de vierschaar te dagen, 
maar het geheel van de structuren als zodanig fundamenteel kritisch door 
te lichten op zijn houdbaarheid. Het beslissende punt is met name die 
anonimiteit. Men wordt, wanneer het gaat om wezenlijke zaken, voort
durend door niet-grijpbare machten gemanipuleerd, en daardoor wordt men 
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gehinderd in zijn werkelijk vrij mens zijn, in een waarlijk zich zelf zijn. Die 
machten zijn niet grijpbaar binnen, en volgens de regels van, die structuren, 
want bet zijn die structuren zelf. En daardoor blijkt de democratie, die toch 
bedoelt te zijn de structuur die bet mogelijk maakt mensen ter verantwoor
ding te roepen en te corrigeren, zelf ontkracht te zijn, en te worden tot een 
schijnvertoning van zich zelf. 
Wat zal dan, in maatscbappijkritische zin, een werkelijke democratie, of 
beter: een werkelijke democratisering, moeten zijn? Men antwoordt: een 
proces waardoor de structuren van nu, die ons in onvrijheid en zelfver
vreemding bouden, zo snel mogelijk worden doorbroken. Meer concreet 
betekent dit dat juist bet ons zo dierbare democratiscbe instrumentarium 
bet eerste voorwerp van radicale kritiek is. Die kritiek draait, zoals bekend 
is, vooral om wat genoemd wordt de 'repressieve tolerantie', d.w.z. de 
hoeksteen der huidige democratie, de tolerantie, wordt aan de kaak gesteld 
als een verdraagzaamheid die goedgunstiglijk toestaat dat wij onze gal uit
spuwen over de gang van zaken en zelfs veranderingen propageren en ver
werkelijken, maar dit alles op voorwaarde dat men zich aan de democra
tische spelregels houdt. Immers, zo beet bet toch steeds vanuit bet establish
ment, men mag inderdaad aile democratische verworvenheden ten voile 
benutten, maar natuurlijk niet zodanig dat men de basis van die verworven
heden zelf ondermijnt, want dat zou neerkomen op een soort van con
tradictio in terminis, en bepaald meer dan in terminis. 
De maatschappijcritici antwoorden bierop dat er geen ware democratie kan 
zijn in een maatscbappijstructuur die juist daardoor wordt gekenmerkt dat 
steeds weer bepaalde groepen, de 'zwakkeren', slachtoffer worden, ook 
wanneer bet ingewikkeld raderwerk van die structuren keurig functio
neert. Juist dan is er volgens ben zoveel onrecht, zoveel wat eigenlijk, van
uit bet ideale mensbeeld gezien (andere zeggen: vanuit de christelijke visie), 
volstrekt onaanvaardbaar en intolerabel is. Terwijl men tot nu toe meende 
dat de democratische structuren de weliswaar onvolmaakte verwezenlijking 
zijn van iets wat als ideaal bet meest zegenrijke systeem is, bouden de maat
schappijcritici bet erop dat onze structuren in optima forma wellicht nog 
verderfelijker zouden zijn dan zij nu al zijn. 
De door de huidige maatscbappijstructuren gesanctioneerde onderdrukking 
wordt niet uitsluitend, en bepaald niet bij voorkeur, gezien in de onderdruk
kingsmaatregelen uitgaande van een overheid, al of niet met bebulp van 
politie e.d., maar juist in bet rustige en vredige klimaat waarin alles zo goed 
en geordend, in een woord: zo normaal, gaat. Ret stelsel van de parlemen
taire democratie behoort ook stellig hiertoe. In zeker niet mindere mate 
geldt dit voor de universitaire structuren, en meer in bet algemeen gesproken 
voor bet intellectuele Ieven en bet klimaat van de wetenschapsbeoefening. 
Steeds is bet punt van kritiek dat men in al deze sectoren zich altijd in te 
voegen beeft in de traditionele structuren, dat men een assimilatieproces 
moet ondergaan, voordat men, binnen die structuren, met zijn kritiek mag 
komen. 
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In een woord: de voorwaarden van de veelgeprezen tolerantie zijn zelf 
reeds belast, omdat zij worden gevormd en in hun werking bepaald door de 
in het instituut verankerde ongelijkheid. Zo zegt, bijvoorbeeld, Marcuse 
dat in onze Westerse maatschappij de tolerantie in feite wordt beperkt op 
basis van het gelegaliseerde geweld of de gelegaliseerde onderdrukking en 
ten gevolge van de sleutelpositie die door de heersende belangen en hun 
relaties wordt ingenomen.1 

De rol binnen de gevestigde orde 

Ook de linksoppositionele partijen in de Westerse wereld (evenals trouwens 
de communistische regimes elders) zijn volgens de maatschappijcritici vol
komen gecompromitteerd doordat zij deel van het establishment zijn en hun 
rol spelen binnen het kader van de gevestigde orde en volgens de daar gel
dende regels (of bij gelegenheid, in een slinks beproefde ontduiking er 
van, maar dat is een vorm van erkenning van die regels). Ook de massa van 
onderdrukten gedraagt zich als-weliswaar ontevreden-deel van de ge
vestigde orde en probeert slechts in een geaccepteerd rollenspel een wat 
betere rol te krijgen. 
Het ideaal dat de maatschappijcritici hiertegenover steilen is dat van de 
optimale ontplooiing van de ware menselijke vrijheid, d.w.z. het bevrijden 
van de mens van aile onderdrukking die, eventueel onder het mom van een 
handhaven van verdraagzaamheid, uitgaat van gegeven en algemeen aan
vaarde maatschappelijke structuren. De ware vrijheid kan niet individueel 
worden bereikt. Het is uitsluitend binnen de gemeenschap dat het individu 
zijn volle ontplooiing als mens bereikt. Deze opvatting heeft voor hen een 
belangrijk gevolg voor de wijze van besluitvorming in de gemeenschap. 
Deze is niet het gevolg van na rationele discussie verkregen instemming van 
een meerderheid van individuen, laat staan dat zij een door geven en nemen 
ontstaan compromis is. De deelname van het individu aan de besluitvorming 
heeft plaats doordat, en inzoverre, de individuen zich bewust worden van de 
in diepste aanleg gelijkgerichte wensen en verlangens die zij in die gemeen
schap verwezenlijkt willen zien. Het streven moet derhalve zijn een ieder 
zich bewust te Iaten worden van wat hij zelf, onvervreemd en in zijn diepste 
wezen, reeds verlangt. Aile overige door hem geuite verlangens en aile 
instemming zijnerzijds met het bestaande zijn het gevolg van de innerlijke 
onechtheid waarin hij is verzeild geraakt ten gevolge van de repressieve 
( dat is: de zijn eigenlijke verlangens en strevingen onderdrukkende) struc
turen waarin hij leeft. 
Die bewustwording is volgens de maatschappijcritici uiteraard een moeizaam 
en pijnlijk proces. Het zal nodig zijn de in het establishment levende mens 
tegen zich zelf te beschermen, hem de genoten rust en vredigheid te ont
nemen, hem los te wrikken van het traditionele en gezapige gedrags- en 
denkpatroon, in een woord hem er toe te brengen zich te bevrijden van aile 
manipulaties die de gevestigde orde met hem uithaalt. Dat hierbij geweld 
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moet worden gepleegd is vanzelfsprekend. Met nadruk wijzen de maatschap
pijcritici er overigens op dat ook die gevestigde orde niet slechts veel in
stitutioneel geweld in zich bergt (wat, dunkt mij, niet ontkend kan worden), 
maar zelfs niets anders is dan een officieel getolereerde gewelddadige struc
tuur. Men kan hen, naar hun mening, dus niet bestrijden met te zeggen dat 
de theoretisch noodzakelijke gewelddadigheid van hun methoden een 
beslissend argument vormt tegen de juistheid van hun theorieen. 
Een belangrijk punt dat in bet voorgaande al is aangeraakt, moet nog wat 
verder worden uitgewerkt, nl. bet statuut van de universiteit en de weten
scbap. Sinds bet opkomen, nu al weer een jaar of zes geleden, van de be
weging die zich 'Kritische Universiteit' noemde, is men steeds meer oog 
gaan krijgen voor bet belang van een kritisch doorlichten van de plaats van 
de universiteit in de samenleving Oees: haar toegewijde plaats en functie in 
en ten dienste van de gevestige orde), alsmede van de onderwijssituatie en 
niet in de laatste plaats van de nog altijd wei verdedigde stelling van de 
waardevrijheid van de wetenschap. De maatschappijcritici sluiten zich 
aan bij de velen die vroeger al de stelling van de waardevrijheid van de 
wetenschap hadden bestreden, en zij hebben van hun kant meer speciaal 
beklemtoond dat een ingenomen houding van waardevrijheid en van poli
tieke niet-gebondenheid in feite de instemming met, en de medewerking aan, 
de status quo en bet establishment insluit. 
Hun kritiek geldt in niet mindere mate de onderwijssituatie aan de univer
siteit en haar bestuursstructuur. Beide hebben in hun huidige vormen de on
vrijheid van de student gelegaliseerd en ge1nstitutionaliseerd. 
Nu kan men in dit verschijnsel twee aspecten onderscheiden. Men ziet ten 
eerste de universiteit als een educatief instrument in de banden van de 
huidige machthebbers, met behulp waarvan de toekomstige maatschappe
lijke !eiders door vorming en kennisoverdracht werden opgeleid, en wel 
bewust in de geest van deze maatschappij. Zo gezien is de universiteit het 
reproductie-organisme waarmee dit establishment zich prolongeert, zich 
voortzet en doorzet. 
Het tweede aspect is zonder twijfel van meer ingrijpende aard. De univer
siteit zelf is-afgezien van de machthebbers in wier dienst zij staat en aan 
wier dienst zij zich eventueel zou kunnen proberen te onttrekken-haars 
ondanks een integraal onderdeel van bet establishment. Dat wil zeggen: 
in haar eigen structuur is zij zozeer een verlengstuk van de huidige maat
schappij dat de door haar als onderwijs- en onderzoekingsinstituut ge
presteerde dienstverlening niet een in vrijheid gekozen akt is, maar slechts 
een onweerstaanbaar bijprodukt van haar eigen zijn. 
Dit tweede punt is bet belangrijkste. Daarom moet, zo zegt men, de univer
siteit die tot ware vrijheid wil voeren, beginnen met haar eigen structuren, 
inclusief haar eigen wetenscbapsstatuut, door te lichten en het dwangmatige, 
autoritaire, onvrije karakter bij zichzelf ontmaskeren. Daarna komt van
zelf baar functie als educatief instituut aan de orde. Pas als zij zich zelf 
heeft bevrijd, is zij in staat mensen op te voeden tot bet ware mens zijn, tot 
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de ontplooiing van een ware vrijheid. Ook hier is het derhalve, volgens de 
maatschappijcritici, zaak de structuren radicaal af te breken en het de stu
dent mogelijk te maken, onbelast door wat geweest is, een nieuwe start te 
maken en in zich zelf de voorwaarden te ontdekken om tot de onvervreemde 
menselijkheid, ook als wetenschapsbeoefenaar, te komen. Hierbij komt dan 
bovendien nog het streven de volgens hun inzichten gereorganiseerde uni
versiteit te gebruiken als uitvalspoort om de gehele maatschappij radicaal te 
vernieuwen. 

Kritiek op en verzet tegen deze opvattingen 

Laat ik beginnen met de nogal centraal staande visie van de maatschappij
critici op het wezen van de wetenschap en de taak van de universiteit. Hun 
afwijzing van het ideaal der waardevrije wetenschap is niet iets nieuws. 
In de onderzoekingen der laatste decennien is dat ideaal niet aileen ver
worpen, maar, wat belangrijker is, men neigt er steeds meer toe de tegen
stelling 'waardevrij-waardegebonden' als weinig gelukkig ter zijde te 
schuiven. Het vroegere ideaal van waardevrijheid bedoelde een dam op te 
werpen tegen de invloeden op de wetenschapsbeoefening van de zijde der 
overheid, met name van de kerkelijke overheid. 'Waarde-vrij' betekende in 
dit verband dat aan de wetenschap een eigenstandigheid toekwam die haar 
in staat moest stellen als wetenschap zichzelf te zijn en niet gebonden te zijn 
aan enige waarheid of waarde die haar van buitenaf zou reguleren; anders 
gezegd: 'niet-waardegebonden' betekende dat zij als wetenschap niet ge
bonden was om van buitenaf waarheden of waarden als uitgangspunten of 
verplichte conclusies in haar systeem op te nemen. Maar de gehele tegen
stelling blijkt vee! van haar scherpte te verliezen als men de positie van de 
wetenschapsbeoefenaar als mens erin betrekt. Hij kan namelijk niet, ook 
niet in het bedrijven van de wetenschap, waardevrij opereren. Voor een 
aantal onder de wetenschapsbeoefenaars betekent dit dat zij bij gelegenheid 
in botsing kunnen komen met hun geweten, dan wel met de wet of het ze
delijk bewustzijn van de gemeenschap waarin zij !even. Zo gezien kan de 
beoefenaar der wetenschap niet volkomen waardevrij opereren, en als hij 
meent dat wei te kunnen, bestaat de kans dat hij zich aileen niet bewust is van 
zijn in feite gebonden zijn aan een aantal conventionele, impliciete waarden. 
De verhouding 'waardevrij-waardegebonden' blijkt derhalve nogal ge
compliceerd te zijn. Men kan, dunkt mij, twee vuistregels opstellen: (1) er 
is een maatschappijgebondenheid, d. w.z. de 'wetenschap' als menselijke 
activiteit moet plaatsvinden in het besef (van de mensen binnen en van die 
buiten het wetenschapsbedrijf) dat de na te streven zowel als de in feite 
nagestreefde resultaten hun directe of indirecte implicaties hebben voor de 
maatschappij en (2) er is een statuut van de wetenschap als wetenschap, 
d.w.z. de wetenschap kan haar maatschappelijke rol aileen dan vervullen 
als zij d~ kans krijgt zichzelf te zijn. Als men de dienstmaagd voortdurend 
voor de voeten loopt, krijgt zij niet de kans haar werk te doen. 
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Hier ligt een bedenkelijke kant aan de wetenschapstheorie der maatschap
pijcritici. Het binden van de wetenschap aan een vooropgesteld wetenschap
pelijk ideaal denatureert haar en maakt haar derhalve tot een slechte die
naresse. Het behoort tot de aard van een wetenschappelijk onderzoek, dat 
het, eenmaal hetzij eigener beweging, hetzij op bestelling van start gegaan, 
zich niets meer van de eventuele opdrachtgever aantrekt en te werk gaat 
volgens de eigen regels, er voortdurend rekening mee houdend dat de uit
komst wei eens onverwacht of ongewenst kan zijn. Het onderzoek mag 
eventueel gerust uitgaan van een vooropgezette conclusie, maar dan slechts 
in het kader van een werkhypothese. 
Onze opponenten antwoorden dat dit nu juist de burgerlijke opvatting 
van 'wetenschap' is, een wetenschap die juist in haar onnozel streven naar 
objectiviteit dienaresse van het establishment is. Er is, zo zeggen zij, een 
ander wetenschapsstatuut noodzakelijk, nl. van een wetenschap die uit
sluitend gemotiveerd wordt door het maatschappelijk ideaal van de onver
vreemde mens. 
Nu is het bezwaar van onze kant niet dat dit feitelijke ideaal ons minder goed 
ligt, maar dat het wel afgewezen moet worden omdat het een innerlijke tegen
spraak inhoudt. De door hen gepropageerde wetenschap is er namelijk een 
die haar eigen grondslag en b~ginselen, en daarmee haar gehele statuut, 
principieel 2 buiten discussie stelt. Zij is niet kritisch ten opzichte van 
zich zelf en vervalt daarmee in de oude kwaal van het aan de lei band lopen 
van iets wat door de wetenschap niet wordt gecontroleerd. Immers, de maat
schappijkritiek blijkt zich in feite te richten op de verwerkelijking van een 
extreem links maatschappijmodel. De kritiek wijst in een v66raf bepaalde 
richting. Het is namelijk voor hen uitgesloten dat de politisering van de 
wetenschap zou leiden tot, bijvoorbeeld, een extreem rechtse maatschappij. 
Maar dit betekent dat men de wetenschap wederom bindt aan een tevoren 
vaststaand ideologisch gegeven. De zelfkritiek van de wetenschap mag zich 
volgens hen niet richten op haar eigen linkse instelling zelf. De politisering 
is derhalve kritiekloos ten opzichte van haar eigen inhoud en haar eigen 
richting. Bovendien, hoe komt dit niet-discutabele element tot stand? 
Uiteindelijk ook door menselijk denken. Zo gezien, gaat de maatschappij
kritische wetenschap zo ver dat zij een bepaald stuk denken als twijfelloos 
juist buiten de discussie stelt. Het autoritair-elitaire euvel dat hier aan de 
dag treedt, zal ik nog uitvoerig bespreken. 

Een maatschappijbewuste wetenschap kan als wetenschap zeer goed zijn. 
Een hoe dan ook gemanipuleerde wetenschap echter en evenzo een gemani
puleerde kunst, zijn zelfs als zij tot stand komen met instemming van de 
wetenschapsman of de kunstenaar, ondingen, omdat zij een innerlijke tegen
spraak pro beren waar te maken. Wetenschap moet, eenmaal van start gegaan, 
worden bedreven om wille van zichzelf. De idealistische, of minder idealis
tische, wetenschapsman, kan een onderwerp bij voorkeur aanvatten of ter 
zijde Iaten, de griezel kan zich desnoods verplichten aileen maar op bestelling 
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te werken, maar, eenmaal begonnen moet hij zijn wetenschappelijke, d.i. 
kritische instelling ook uitstrekken tot zijn uitgangspunten en zijn doel
stellingen. De sprongen in de wetenschappelijke vooruitgang zijn juist te 
danken aan de momenten waarop de mens zich wist los te maken van 
sacrosancte uitgangsstellingen en de moed had zijn oude gegevens te plaatsen 
in een geheel nieuw model van benadering, om daardoor nieuwe gegevens 
op het spoor te komen. 

Twee fouten 

Dit brengt mij vanzelf op de maatschappijkritische theorieen in het alge
meen. Ten eerste moet men hier wijzen op wat genoemd kan worden de 
fout van de historische discontinui:teit. Hun streven om zich radicaal los 
te maken van iedere vorm van establishment heeft ertoe geleid dat zij ook 
de traditie en de geschiedenis afwijzen. Marcuse heeft steeds aan het com
munisme verweten, dat het-door zich in de strijd tegen het in de loop der 
historie gegroeide kapitalistische systeem toch te orienteren (bijvoorbeeld 
in de Verelendungstheorie) 6p dat historische systeem- als het ware de 
gevangene bleef van dat systeem en daarom nooit verder kon komen dan 
van de verworpenen der aarde op hun beurt kleine kapitalistische macht
hebbertjes te maken. Het grote nadeel van Marcuse's opstelling is echter dat 
hij zich en de zijnen daardoor in een theoretisch vacui.im heeft verpakt. Dit 
theoretisch isolement heeft men in de praktijk, ondanks alle pogingen daar
toe sinds mei 1968 (men herinnert zich de broederlijke omhelzing door de 
studenten van de Renaultarbeiders) ook nooit kunnen opheffen. In het 
beste geval begrijpt de arbeider er geen barst van. Overal waar hij er wei 
wat van meent te begrijpen en de oproep om zich te Iaten gelden bij hem aan
slaat, blijkt bij de effectuering hiervan de man toch weer binnen het kader 
van het establishment te willen opereren voor positieverbetering binnen 
dat establishment, zodat, in de ogen van de maatschappijcritici, zijn einde 
erger moet worden geacht dan zijn begin. 
Deze theoretische fout van de historische discontinui:teit is niet slechts 
een verarming van het denken 3, dunkt mij, maar, wat beslissender is, zij 
ontneemt de maatschappijcritici in de praktijk, of de poging tot praktijk, 
hun klankbord. 
Een tweede theoretische fout is gelegen in hun strategie. Zij wreekt zich 
overigens in de praktijk op een fortuinlijke wijze. Een efficiente strategie is 
onmogelijk zolang men het eigen anti-autoritaire model ernstig neemt. Het 
is begrijpelijk dat degene die getraind en gedrild wordt in anti-autoritair 
denken, ook in de eigen kring het fenomeen van het leiderschap niet meer 
pruimt. De voor alle linkse bewegingen zo karakteristieke onenigheid is 
hier in optima forma aanwezig. Het gelukkige gevolg is dat er links nooit 
een fascisme kan ontstaan, omdat linkse individuen stuk voor stuk te eigen
wijs zijn. Voor fascisme is het immers nodig dat men achter een Ieider aan
loopt. Bij de linksen, en vooral bij de maatschappijcritici, is het steeds zo 

Socialisme en Democratie 11 (1970) december 515 



dat zij allen zelf ijverig over de zaken discussieren en vrijwel ieder zijn eigen 
kijk op de zaken heeft, zodat leiderschap geen kans krijgt. Zeker, bij 
emotionele activiteiten kan men komen tot fascistoide vormen van optre
den, in een gewelddadig doorrammen, maar een permanent fascisme is uit
gesloten, omdat dat onderlinge discussies uitsluit. Ben niet gering voordeel, 
moet ik toegeven. Maar een practisch nadeel (en in theoretisch opzicht: 
een innerlijke tegenspraak) blijft dat een strategie onmogelijk is, en dat juist 
op grond van diezelfde motivatie die Ieidt tot ingrijpende activiteiten. 
De innerlijke tegenstrijdigheid van bet gehele denksysteem zit trouwens 
veel dieper. Ook deze wreekt zich in de praktijk. Ik kies mijn uitgangs
punt weer in die praktijk. 
Men kent de gewoonte van de activisten om door voortdurend vragen te 
stellen een uiteenzetting van andere zijde te boycotten. En nu moet men, 
dunkt mij, niet zeggen: 'Dat past toch niet, dit is onverdraagzaam'. Nee, 
mijn bezwaar ligt elders: op bet Asva-congres in Amsterdam op 13 en 14 
maart 1970 heeft op een gegeven moment de congresvoorzitter oppositio
nele vragen uit de zaal afgewezen met de woorden: 'Ik zou bet een merk
waardig soort neo-liberalistische tolerantie vinden als men iemand aan 
bet woord zou Iaten die er zo duidelijk op uit is om de discussie te verstoren.' 
Met andere woorden: de discussie is niet open en vrij; hebt u kritiek? best, 
maar dan wei in de voorgeschreven richting. Ook hun praktijk kent blijk
baar al een soort van een door de theorie geprefabriceerde institutionali
sering. En daarmee stoten wij op de meest fundamentele moeilijkheid in 
hun gedachtengang. Men eist voortdurend discussie, maar wijst zelf sto
rende interventies af. Nu is bet een vee! voorkomend misverstand te menen 
dat dit uit een redeloos opportunisme geschiedt. Nee, men kan bet, met 
Marcuse, zeer wei argumenteren. Men moet, zo zegt deze, wei autoritair 
obstructie voeren tegen de verdedigers van het establishment, omwille 
van bet uiteindelijk te realiseren vrijheidsideaal. Dit heeft namelijk anders 
geen enkele kans om ingang te vinden in bet denken van de mensen. De 
bestaande, zgn. 'democratische' structuren verstikken bet tot vrijheid 
voerende denken immers bij voorbaat. 
Ret vrijheidsideaal moet er, desnoods tegen de wil van de meeste indivi
duen in, ingeramd worden. De massa moet namelijk nog gepolitiseerd wor
den, voordat zij zich, niet Ianger vervreemd, van haar eigen zijn bewust 
wordt. En massa dat zijn per definitie allen die zich op dit moment nog niet 
bewust zijn van hun onderworpenheid aan de gevestigde orde, een onder
worpenheid die ook aan de dag treedt in de thans nog door hen gekoesterde 
wensen tot verbetering. 

Inzicht is niet op te leggen 

Welnu, als men bet zo stelt, dan manoevreert men zich in een onafwendbaar 
en voor hen vernietigend dilemma. Men moet 6fwel (1) toegeven dat zijn 
analyse en principiele veroordeling van de huidige maatschappij uiteindelijk 
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onhoudbaar is, ofwei (2) erkennen dat de eigen theorie elitair is, en dus in 
wezen zelf weer voert tot een nieuwe autoritaire structuur. Immers hoe ver
klaart men dat Marcuse zeif en zijn adepten tot het voigens hen juiste in
zicht in de verderfelijkheid van deze maatschappij hebben kunnen komen, 
terwiji anderen dit er toch niet bij hen ingeramd hebben, sterker nog, terwijl 
(volgens hun eigen theorie) de estabiishmentstructuren het rijpen van zulk 
een inzicht juist radicaai piegen te verhinderen? Ofwei (ad 1) de gegeven 
structuren zijn helemaal niet zo siecht dat zij dit zouden verhinderen, en 
men heeft dan geen reden geweiddadig op te treden, ofwei (ad 2) de struc
turen zijn wet zo radicaal siecht als Marcuse en de zijnen beweren, en slechts 
de zeer begenadigde elite-denker heeft ze kunnen ontmaskeren en kan de 
niet-eiite slechts met geweld tot het bevrijdende inzicht brengen. Maar in 
het tweede gevai is hun theorie dus, ondanks alle ontkenningen van hun 
zijde, wei degelijk elitair, met het bovengenoemde gevolg, nl. dat zij wel moet 
voeren, niet uiteindelijk, maar onrniddellijk ai, tot een nieuwe autoritaire 
structuur, waarin een elite (d.w.z. een onbereikbare en oncontroieerbare 
groep) het denken en de dienst uitmaakt. Hun eigen theorie brengt hen in 
een rampzalige tegenspraak met zich zeif. Immers de gehele activistische 
beweging wordt opgezet tegen de van nature vervreemdende autoritaire 
structuren. En uitgerekend de acties waardoor de massa wordt gedwongen 
om tegen wil en dank in te gaan in de ware vrijheid, zijn autoritair. Anders 
gezegd: de nieuwe vrijheid waarin de mens zich zelf kan vinden en ont
plooien, kan alleen ontstaan als vrucht van het bevrijdend inzicht. Welnu, 
inzicht moet rijpen en kan niet worden opgedrongen. Wordt 'inzicht' (!) 
opgedrongen, dan is daarmee de basis voor nieuwe zelfvervreemding gelegd. 
Naar mijn mening moet men z6 de maatschappijcritici bestrijden. De nei
ging van de meeste tegenstanders van de activistische bewegingen is behalve 
pietluttig ook weinig effectief. Zij storten zich in de ethische verontwaar
diging over, bijvoorbeeld, een gewelddadig optreden. Naar mijn mening 
moet zelfs een revolutionair optreden waarbij eigendommen worden ver
nield, ons niet verleiden te zeggen: Wat een schande! Dit moge wei waar 
zijn, maar het is geen antwoord. Want dan kunnen onze opponenten niet 
ten onrechte opmerken dat het een vee! grotere schande is dat, ais alles 
keurig in het gareel blijft, heie grote groepen even keurig gemolesteerd wor
den. Ethische categorieen kan men bier beter buiten beschouwing Iaten. 
Het lijkt mij effectiever de juist voor de maatschappijcritici zelf onverteer
bare inconsistenties in hun systeem te ontmaskeren. 
Nu zal ieder die zich in diepgaande discussies met de maatschappijcritici 
heeft gemeten, wel weten dat men zich de laatste tijd, onmachtig, dunkt 
mij, om de theoretische tegenspraken op te lossen, graag terugtrekt op de 
stelling dat de beweging eigenlijk minder door een theorie of een ideoiogie 
wordt gedragen dan wei door een gezindheid. Men is wel ideologisch gedis
poneerd, men heeft wei ideologische ingredienten, maar nog (!) niet een con
sistente theorie. Men Iaat het dan, zo wordt minzaam toegevoegd, gaarne 
aan de theoreticus over om er een consistent geheei van te maken: 
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'Instead of ideology they have a mood wich a powerfull systematising mind 
might cast into an ideology coherently formulated and widely accepted. The 
world burgeons with potentialities for such an ideology, Marcuse, Louis 
Althusser, R. D. Laing, Foucault, Norman Brown, Fanon, Paul Barran, 
Ernest Mandel and others all offer some of the ingredients of an ideology. 
They are all minor prophets whose prophecies overlap with each other 
because they all contain the basic mood. A pervasive intelligence might 
articulate the mood into a doctrine' (Edward Shils, a.w., biz. 42). 
De uitvlucht is aardig gevonden, maar haalt niets uit. Wie in een discussie 
met een rationeel bezwaar geen weg weet, moet niet denken dat hij zich er 
af kan maken door te zeggen dat wat hij eigenlijk bedoelt zich niet in logische 
categorieen laat vangen, omdat het Ieven wei wat meer is dan pure ratio
naliteit. Want het is niet zijn geborneerd tationalistische tegenstander, 
maar niemand anders dan hij zelf die de logica, met aile gevolgen van dien, 
binnen haalt, doordat hij zijn uitlatingen lardeert met omdats en wanten. 
Wie losse beweringen uit, is inderdaad voor de logicus ongrijpbaar. Maar 
wie zijn ideeen met een theoretische onderbouw of flarden daarvan, in de 
vorm van want en omdat probeert te verkopen, steekt zelf zijn nek in de 
strop van de rationele discussie. Als hij dan faalt, en pas daarna de discussie 
als zodanig verwerpt, moet hij op zijn minst toegeven dat hij getracht heeft 
ons tot dan toe met het in wezen volgens hem zelf ondeugdelijke middel der 
redelijke overtuiging te bedriegen en te manipuleren. Dan wordt het be
paald huichelachtig, of onnozel, om te wachten op de 'grote profeet', 
die het allemaal mag rationaliseren ten behoeve van de afzet. Als deze sales
man een profeet moet zijn, dan zal hij moeten beschikken over een charis
matische warhoofdigheid. 
Nu moet men zich er wei van bewust zijn dat de innerlijke tegenspraak in 
het uitgangspunt funester is dan men op het eerste gezicht zou kunnen den
ken. Zij betekent niet minder dan dat men op grand van zijn eigen theorie 
voortaan alles, ook nieuwe tegenstrijdigheden, kan beweren. Het is net als 
met een wiskundig systeem; als men eenmaal twee tegenstrijdige axioma's 
toelaat, kan iedere stelling plus zijn tegendeel even deugdelijk worden be
wezen. Welnu, dat betekent in het geval van een in de praktijk toe te passen 
theorie het invoeren van rechtsonzekerheid als een legitieme mogelijkheid. 
En daar zit, dunkt mij, het cruciale punt. Een en hetzelfde zal, volkomen naar 
believen, recht en onrecht, tolerant en niet tolerant, verkieslijk en verwer
pelijk genoemd kunnen worden, en wei met dwingende bewijskracht. 
Weinig effectief voor een discussie, en daarom een uitnodiging om naar het 
meer effectieve middel van de gewelddadigheid te grijpen. 
Onze conclusie moet wei zijn dat de maatschappijkritiek, verstaan in de 
thans gebruikelijke zin, in vele opzichten ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk 
is. De theoretische tegenspraken waarvan men uitgaat frustreren de dis
cussies en de praktijk, en de theorie kan in feite niet leiden tot de gestelde 
doeleinden. 
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De mogelijkbeid van een kritiek op de huidige maatschappij 

Laat ik beginnen met enige opmerkingen vooraf over wat men zou kunnen 
noemen 'het statuut van het politieke'. Zij kunnen van enig beiang zijn voor 
de discussie binnen een partij van in diepste aanieg geiijkgezinden. 
De meeste mensen zullen wei op een of andere manier in onvrede Ieven met 
de gang van zaken in onze samenieving. Zo'n onvrede is trouwens, dunkt 
mij, niet Ianger het voorrecht van de progressief denkenden. Juist omdat 
in onze dagen alles op drift is geraakt, wordt 66k voor de behoudgezinde 
mens politiek bedrijven tot een opgave die, anders dan vroeger, uitgaat 
boven een conformistisch vasthouden aan het bestaande ais aan verzekerde 
waarden. De waarden immers zijn zeif niet Ianger hecht verankerd. Dit 
verschijnsei heeft geieid tot een sterke poiarisering der standpunten, met 
aile gevoigen van dien. Zo verdedigt, bij voorbeeld, de gezagsaanbidder 
niet het gezag van nu, (integendeei, hij spuwt er op), maar hij opteert voor 
een veei sterker gezag, zoais het, naar zijn mening vroeger bestond. 
Weinu, poiarisering brengt met zich mee een opbioei van ideoiogisch ge
tinte bewijsvoeringen. Men tracht zijn wat ongewone optreden te presen
teren ais een logisch uitvioeisei van een vruchtbare diepere gedachte, hoe 
ongewoon die op het eerste gezicht ook moge lijken. Zo hebben, bijvoorbeeid, 
Marcuse en de zijnen de op zich zelf wel wat paradoxale idee van de zgn. 
'repressieve tolerantie' tot hoeksteen van het eigen maatschappijontwerp 
gemaakt. 
Nu heeft zo iets gewoonlijk twee gevoigen: (1) een extrapoleren van sommige 
ideoiogische motieven tot onaantastbare waarheden en (2) een overschat
ten van het visionaire en een navenant onderschatten van de functie van een 
establishment. Over beide nog een enkele opmerking. 
In de feitelijke acties en de discussies erover heeft het ideologisch motief 
de neiging om de allure aan te nemen van een of andere boventijdelijke waar
heid waaruit de concretiserende acties ais het ware dwingend zouden vol
gen. Maar met wat men ziet ais boventijdelijkheid, is het nu juist vreemd 
gesteid. Reeds Marx heeft aangetoond dat het als boventijdeiijk voorgesteld 
normatief denken in feite zelf tot stand is gekomen, en nog altijd komt, 
door het rationaliseren en hypostaseren van een aantai in een bepaaid cul
tuurpatroon opgekomen denkvormen en ideeen, die dan ook duidelijk ge
bonden zijn aan een historisch moment. Het normatieve denken is niet 
primair ten opzichte van de maatschappelijke krachten en ontwikkelingen, 
maar het zijn juist die ontwikkelingen die de wijze determineren waarop de 
mens tot bewustzijn van zich zelf en van zijn mogelijkheden en verplichtingen 
komt. 
Hieruit volgt, lijkt mij, dat men bereid moet zijn het theoretisch motief 
(onder deze term vat ik alles samen wat men ook wei aanduidt met 'visie', 
'ideologie' en 'inspiratie'), hoe ernstig men het ook neemt, toch steeds weer 
te zien als een tijdgebonden grootheid en derhalve ais een werkhypothese. 
Dit betekent niet dat men zijn eigen uitgangspunt als willekeurig beschouwt 
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en niet serieus neemt; het voorkomt slechts dat men, door aan een feitelijke 
(geheiligde) formule te zeer vast te houden, zich zelf de mogelijkheden af
sluit om de nagestreefde waarden op een geheel andere manier te bereiken. 
Een voorbeeld. In onze maatschappij staan wij (naar mijn gevoelen terecht) 
pal voor de democratie als voor een in de loop der tijden beproefde waarde. 
Maar als wij niet bereid zijn de democratische gedachte van tijd tot tijd 
als onze werkhypothese discutabel te stellen, lopen wij gevaar dat wij ons 
vast bijten in wat wij nu, feitelijk, onder 'democratie' verstaan. Wij zouden 
dan wel eens meer een bepaalde concretisering van een waarde kunnen 
verdedigen dan die waarde zelf. 
Mijn tweede opmerking geldt de waarde en de beperktheid van het theore
tisch motief. Behalve dat het theoretisch motief een tijdgebonden, en dus 
niet-absoluut, karakter heeft, is het merkwaardig samengesteld. Het is 
namelijk niet van puur rationele aard, maar voor een deel ook emotioneel, 
of, als men wil, evocatief. Dit is in zekere zin zijn sterkte en zijn zwakte. 
Ik bedoel dit: bet theoretisch motief (visie, inspiratie enz.) kan men be
schouwen als de motor van het handelen en van de concrete programmering. 
Het is hiertoe zelfs onmisbaar, tenminste als men tot een samenhangend 
geheel wil komen. Maar anderzijds is bet theoretisch motief ijdele woord
kraam, als het niet onmiddellijk in een nader geconcretiseerde vorm wordt 
gepresenteerd. Visie en inspiratie kunnen niet buiten concretisering. Maar 
desniettemin is een vreedzame samenwerking uitgesloten. Er is namelijk 
daartussen een opmerkelijke spanningsverhouding. Men zou kunnen zeggen: 
visie en inspiratie moeten in de concreetheid ingaan om zich zelf waar te 
maken en om te ontkomen aan het gevaar slechts mooipraterij te zijn. 
Maar tegelijk-en dat is bet kritieke punt-is dat ingaan in de nadere 
concretisering de doodsvijand van ieder inspirerend theoretisch motief. 
Want het ingaan in de concreetheid, of, als men wil, de onvermijdelijke 
institutionalisering van welke verheven idee dan ook, heeft altijd een ver
kalkende werking op het ideaal. Men krijgt nu eenmaal steeds vuile handen, 
zo gauw men een idee, om het iets meer dan alleen maar een idee te doen zijn, 
in structuren gaat vastleggen. 
Hetzelfde verschijnsel treedt trouwens al op binnen het theoretisch motief 
zelf. Ook reeds om in de argumentatie te kunnen ingaan en aldus efficient 
te worden, moet bet eerst nader gethematiseerd worden en gerelateerd 
aan een bepaalde historische context. Twee voorbeelden. De evocatieve 
en voor ieder aansprekende idee van het 'recht op vrijheid voor alle volkeren' 
kan pas politiek efficient zijn wanneer zij wordt ingebed in een concreet
politieke formule (bijv.: 'De Amerikanen staan door hun optreden in Viet
nam dit recht in de weg', 6fwel: 'De Amerikanen garanderen door hun 
optreden in Zuid-Vietnam dit recht voor de Zuid-Vietnamezen'). Na deze 
thematisering kan men er pas mee de straat op; tevoren is de idee een slag 
in de Iucht. Maar tegelijk is de allen meeslepende kracht van de idee 'vrij
heid voor iedereen' in zoverre verdwenen, dat zij in twee tegenovergestelde 
richtingen gaat slepen. Enige tijd geleden hood de filosofie rond 'Johnson 

520 Socialisme en Democratie 11 (1970) december 



oorlogsmisdadiger' eenzelfde aanblik. Er verschenen linkse spandoeken met 
de suggestieve argumentatie: 'hoe kan een oorlogsmisdadiger een bevriend 
staatshoofd zijn?' Een kiene rechtse had kunnen reageren met een spandoek: 
'hoe kan een bevriend staatshoofd nu een oorlogsmisdadiger zijn?' Beide 
hangen aileen maar in de lucht. Politiek houtsnijden was pas mogelijk toen 
Delfgaauw lanceerde: 'Johnson oorlogsmisdadiger volgens de normen van 
Neurenberg en Tokio.' Maar tegelijk was door diezelfde binding aan 
Neurenberg en Tokio de evocatieve idee verzwakt. Want anderen kunnen de 
rechtsgrond van internationale tribunalen in twijfel trekken en men heeft 
in ieder geval de taak aan te tonen dat de daar geldende normen in feite 
toepasbaar zijn op het geval Johnson. Aldus leidde een geladen evocatie, 
juist toen zij probeerde om hout te gaan snijden, tot een puur academische 
discussie. 
Zo kan men, dunkt mij, in het algemeen stellen dat ieder ideaal in wezen 
(en dus niet aileen vanwege de menselijke beperktheid) onbereikbaar is. 
Immers, het moet om iets te betekenen geconcretiseerd worden, maar juist 
de concretisering ontneemt aan bet ideaal de glans en de evocatieve kracht. 
Utopia is fascinerend, tot op het moment dat het probeert een land te zijn 
waarin de mensen echt kunnen won en; vanaf dat moment stoot zij af door 
al haar feilen. 
Hierin ligt het meest intrigerende dilemma voor aile vernieuwingsbewe
gingen. Het praktizeren van de idealen eist een zich binden aan enige struc
tuur, een ingaan in enig establishment. Wie dit verafschuwt, verdoemt zich 
zelf tot dadenloosheid en zijn idealen tot woordkraam. 

Voorwaarden en mogelijkheden 

Na deze opmerkingen vooraf kan ik over de voorwaarden en mogelijkheden 
van een kritiek op onze maatschappij kort zijn. 
Ten eerste zullen wij ons moeten houden aan de ijzeren wet van de historische 
continwteit, die eist dat men voortbouwt _9]) datgene wat voorhanden is. 
Ben zich radicaal losmaken van wat met verachting wordt genoemd de 
massa die zich door het systeem heeft laten inkapselen, betekent dat men 
zich isoleert tot een getuigenisgroepering, zich tot visionaire tekenstellers 
maakt, maar niet wordt verstaan en een klankbord mist. 
Onmiddellijk hiermee hangt samen dat men zich bewust moet zijn van wat ik 
genoemd heb 'bet statuut van bet politieke.' Het bestaat hierin dat enerzijds ( 
politiek bedrijven (en in nog sterkere mate geldt dit voor politiek op lange 
termijn) niet mogelijk is zonder visie en inspiratie ('het theoretisch motief'), 
maar dat anderzijds de visionaire idee pas werkzaam kan worden door een 
zich concretiserend toesnijden op de praktijk, wat verlies van glans en .J 
meeslependheid betekent. Tussen beide ligt een onvermijdelijke en vrucht
bare spanningsverhouding. De politiek geengageerde heeft, om zo te zeggen, 
de keuze tussen een verzaligd zwijmelen in zijn ideale maatschappij, die 
hem nooit vuile handen zal bezorgen, en een daadwerkelijk aanpakken, 
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een keuze maken tussen reele alternatieven, die stuk voor stuk ten aanzien 
van het ideaal te kort schieten. Anders gezegd: hij heeft de keuze visionaire 
profeet te zijn 6f daadwerkelijk politicus. Profeten kunnen wel politieke 
bewegingen losslaan, maar de verwezenlijking van politieke idealen te 
kunnen leiden is meestal niet hun gave. Kunnen zij dit wel, dan gaat dat 
onvermijdelijk ten koste van hun profetische imago. In de ogen van Robe
spierre was Danton een defaitist en een opportunistische politicus, maar 
Danton van zijn kant zag Robespierre als een dadenloze dogmaticus. Voor 
Trotzki was Stalin een burgerlijke scharrelaar, terwijl de laatste Trotzki 
juist zag als de man die hem met zijn idealistisch ijveren voor permanente 
revolutie voor de voeten liep bij het streven om Rusland tot een sterke 
communistische staat te maken. Zo kon Stalin hem aileen maar zien als 
iemand die, ondanks zijn hogergestemd ideaal, uiteindelijk het Westers 
kapitalisme in de kaart speelde. Een zich nooit compromitterend, en dus ook 
zich niet engagerend, elitegezelschap van dogmatici, komt nooit uit hoven 
de status van een dispuutgezelschap, met alle sectarische verwarring en 
dadenloosheid van dien. 
Onze enige kans om de maatschappij te vernieuwen is de oude democratise he 
gedachte ernstig te nemen en de democratische structuren op hun incon
sequenties door te lichten. Wij moeten proberen om wat er nog allemaal 
bestaat aan autoritaire ( = niet-democratische) structuren, geleidelijk te 
doorbreken door ook op tot nu toe onverwachte punten ernst te maken met 
de democratische gedachte. Hierbij kan de maatschappijkritiek in Marcu
siaanse zin een vruchtbaar hulpmiddel zijn. Wij kunnen er namelijk moeilijk 
onderuit te erkennen dat de maatschappijcritici ons de ogen hebben ge
opend voor de zeer fundamentele feilen van de huidige democratische struc
turen. En als men zegt dat wij dat alles al veel langer wisten, dan blijft 
toch behalve de schande, staan dat na hun ingreep de zaak pas goed op 
gang is gekomen. Ook wanneer wij uiteindelijk toch blijven kiezen voor de 
geleidelijke ontwikkeling, moeten wij ons wel realiseren dat als het (sinds 
de mei-revolutie van 1968) bij een geleidelijke ontwikkeling gebleven zou 
zijn, wij nu nog niet eens in het vizier zouden hebben gekregen wat door de 
explosie van toen in gang is gezet. Maatschappijkritiek in Marcusiaanse 
zin mag, wat mij betreft, altijd blijven bestaan als een permanente angel 
in het tot gezapigheid geneigde vlees van ons, traditionele democraten. 
Zo'n kritiek kan ons steeds weer de hypocriete tegenspraken voorhouden 
in de door ons verdedigde, althans gehandhaafde, democratische structureD. 
Wat wij erin afwijzen is dan ook niet de radicaliteit, maar de nieuwe autori
taire structuur die in de theorie en methode onmiddellijk is gegeven. 
De democratische idee zal ook steeds de grondtoon van het socialisme moe
ten zijn. Dit betekent tweeerlei: (1) een maatschappij ontwerpen die voor 
ieder mens een optimale zelfontplooiing mogelijk maakt en (2) het feitelijke 
d~ken en de feitelijke wensen van de mensen, ook al volgt men die niet 
slaafs, ernstig nemen, en niet vanuit een elitair denken de mensen voorhouden 
wat zij m"Oefeii' denken. 
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Als ons dit niet lukt, geven wij aan de tegenstanders van daadwerkelijke 
vernieuwingen de kans om maximaal veel bij het oude te Iaten. 

l.Zie Herbert Marcuse, Geweld en Vrijheid. Politieke opstellen. Amsterdam (De Bezige 
Bij) 1968, biz. 27. 

2.Dit feite/ijk te doen zou geen bezwaar zijn. Voor bet bereiken van wetenschappelijke 
resultaten is dit een gezonde houding. Als men de wetenschapsfilosoof en de grondslagen
onderzoeker er de hele dag bijhaalt, is het tijd voor 'onvruchtbaar free-wheelen' geblazen. 

3.Soms is deze houding van een enigszins lugubere vermakelijkheid. Terwijl men enerzijds 
de geschiedenis definieert als 'little more than the register of the crimes, follies and mis
fortunes of mankind', waaruit men niets kan leren, neemt men toch gaarne ter kenschet
sing van bet huidige establishment de term 'Das System' in de mond, niet wetend dat de 
Nazi's destijds in deze geladen term geheel hun afkeer van de Weimar Republik en hun 
eigen remedie van terug naar het gezonde 'Volksempfinden' ventileerden. Zie het ook 
overigens in menig opzicht lezenswaardige artikel van Edward Shils, Plenitude and 
Society, The Anatomy of an International Cultural Crisis in: Encounter 1969 (biz. 37-
57), 42, n. 6. 
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H. J. VAN ZUTHEM 

Democratisering van de 
produktie, een nieuwe uiting van 
maatscha ppijkritiek? 
1. lnleiding 

Kritiek op het bedrijfsleven en op de arbeidsverhoudingen heeft in de loop 
der tijden nogal verschillende betekenissen gehad. Wanneer we-zoals 
gebruikelijk-de kritiek samenvatten tot de verdeling van inkomen, macht 
en maatschappelijke kansen, heeft elke tijd zijn eigen uitingen van kritiek 
gekend. Waar staan we nu? Ik beperk me tot macht en inkomen. 
Er is nog altijd kritiek op de inkomensverhoudingen, maar met de stijging 
van de algemene welvaart begint deze kritiek zijn humanitair elan te ver
liezen. Voorlopig valt er nog wei wat te doen (bejaarden, ongeschoolden 
bijvoorbeeld), maar als uiting van maatschappijkritiek heeft dit onderdeel 
naar mijn inzicht weinig toekomst. 
De machtsverdeling in de vorm van medezeggenschap en inspraak is 
volop in discussie. Afgezien van de betrekkelijk geringe belangstelling voor 
dit onderwerp bij werknemers, valt vooral op dat er veel onduidelijkheid 
bestaat over het machtsobject. Over wat moeten werknemers meer te ver
tellen krijgen? 
De nieuwe wetgeving met betrekking tot ondernemingsraden, enqueterecht, 
publikatieplicht en commissariaten stelt de (materiele) belangen van de 
werknemers centraal. Uiteraard is dit belangrijk en ik ben een groot voor
stander van meer zeggenschap van werknemers over de verdeling van het 
ondernemingsinkomen. 
Ik vraag me echter af, of deze vorm van democratisering wei voldoende 
inspeelt op 'de tekenen der tijden'. Er zijn rondom bedrijfsleven en arbeids
verhoudingen vormen van kritiek ontstaan, die meer omvatten dan de 
materiele belangen van werknemers. Kritiek op de vestiging van bedrijven 
(Progil, Hoogovens e.d.), protesten tegen gevolgen van industrialisatie 
(milieubederf), tegen agressieve reclame en produktlancering (de midi- en 
maximode bijvoorbeeld) en de internationale arbeidsverdeling (stimulering 
van industrie en landbouw in ontwikkelingslanden, bet beleid ten aanzien van 
buitenlandse arbeiders) kunnen worden samengevat als eerste uitingen van 
kritiek op de produktie zelf. Het is een kritiek op de aard en de plaats van de 
produktie. 
Misschien zijn deze eerste uitingen per saldo van weinig betekenis. Op grond 
van onderzoek (waarover aanstonds meer) geloof ik ook nog niet in een 
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massaal verlangen naar zeggenschap over aard en plaats van de produktie. 
Toch blijft het een dringende kwestie of de democratisering van de produktie 
moet worden bevorderd in een systeem, waarin het steeds onduidelijker wordt 
wie nu eigenlijk over de produktie beslist. 

2. Willen werknemers medezeggenschap? 

Wat leeft er eigenlijk onder de werknemers met betrekking tot de mede
zeggenschap? Helaas is er nog steeds erg weinig sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek gedaan in ons land op dit terrein. Van dit weinige lijkt mij het 
volgende relevant. 
Een zeer groot dee! van de werknemers {80 %) wil meer medezeggenschap.1 

Deze belangstelling wordt minder, naarmate het object van medezeggen
schap verder van hen afstaat en er meer sprake is van zelf meebeslissen. 
Men heeft het meest belangstelling voor onderwerpen als verdeling van de 
winst, sociale regelingen, werkmethoden, vorm van het beloningssysteem, 
inrichting werkruimte en de vaststelling van het grondloon. Het minst 
interesseert men zich voor de aanstelling van de directe chef, de materiaal
voorziening, de controle van kwaliteit en hoeveelheid produkt, de benoe
ming van de directeur en de samenstelling van het artikelenpakket. Slechts 
20% van de werknemers wil wat te verteilen hebben over de benoeming 
van de directeur en slechts 16% over de samenstelling van het artikelen
pakket. 
De intensiteit van dit verlangen naar meer medezeggenschap blijkt in het 
algemeen gering te zijn, d.w.z. dat de werknemers er maar betrekkelijk 
weinig macht bij willen hebben. Om het in percentages uit te drukken: de 
werknemers wensen voor zichzelf een invloedsuitbreiding van 34% met 
betrekking tot het bedrijf en 27% met betrekking tot de afdeling. Wanneer 
we hun wensen Iaten resulteren in een nieuwe bedrijfshierarchie, dan blijkt 
er per saldo weinig te veranderen. De directeur blijft aan de top en de werk
nemers zelf aan de basis van de hierarchie. 2 

Op grond van deze gegevens is er weinig aanleiding te concluderen, dat de 
kritiek en de wensen zich richten op de produktie zelf. Ik sluit Diet uit, 
dat er sinds 1966 {het jaar van onderzoek) het een en ander is veranderd. 
Ik kan aileen maar zeggen ( daarbij afgaande op hetgeen ik in bedrijven en 
van vakbondsbestuurders hoor), dat ik Diet de indruk heb dat de produktie
vraagstukken meer naar voren zijn gekomen. Wei lijkt het mij mogelijk, 
dat afgezien van het machtsobject, de intensiteit van de wens naar meer 
medezeggenschap is toegenomen. 
Het blijft overigens altijd een moeilijke kwestie, hoe je gegevens uit opinie
onderzoek moet interpreteren. Ik denk daarbij Diet aileen aan de moeilijk
heid, dat het registreren van wensen omtrent een in de praktijk zo onbekende 
zaak als medezeggenschap Diet ailes zegt over de menselijke behoeften. 
Moeten we ook Diet rekening houden met zoiets als een gebrekkig zelf
bewustzijn? Er is weer een duidelijke opleving van marxistisch geinspireerde 
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klasse-theorieen, waarin het denken en handelen van werknemers worden 
gerelateerd aan de klasse-verhoudingen.3 Het is hier niet de plaats de be
tekenis van dergelijke theorieen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 
Ik sluit bepaald niet uit, dat het weinig gunstig gesteld is met de processen, 
die tot een beter zelfbewustzijn en daarmee tot een kritischer instelling van 
werknemers kunnen leiden. Aan de andere kant moet het mij van het hart, 
dat mensen de neiging hebben de boel te Iaten verzieken door weg te !open 
van hun verantwoordelijkheid, hoezeer ik ook als socioloog besef dat ons 
denken en handelen mede kunnen worden bepaald door de samenleving 
waarin we Ieven en werken. 

3. Democratic en leiderschap 

Een dergelijk uitstapje over denken en handelen van mensen is voor mij 
allesbehalve een bijkomstige zaak. Het is uitermate relevant voor het denken 
over democratie en leiderschap. Democratie houdt voor mij in, dat mensen 
zelf kunnen oordelen en beslissen over de omstandigheden waaronder en de 
doelstellingen waarvoor zij willen Ieven en werken. De historische reductie 
tot lonen, sociale voorzieningen en werkomstandigheden lijkt mij onaan
vaardbaar. De gevolgen van de produktie dienen in het proces van demo
cratisering te worden betrokken. Deze benadering van de democratie im
pliceert voor mij niet, dat het beslissen over eigen leef- en werkomstan
digheden en doelstellingen altijd samenvalt met de waarheid of met het 
beste. In het verlengde hiervan kan zoiets als 'de wil van het volk' een 
griezelige zaak zijn. Leiderschap en deskundigheid zijn om tenminste twee 
redenen nodig. 
In de eerste plaats vereist het proces van besluitvorming ten aanzien van het 
beleid Ieiding bij de presentatie van standpunten, het kansen bieden aan de 
creativiteit en (niet in de laatste plaats) het poneren van alternatieven en 
consequenties. Het behoeft niet extra benadrukt te worden, dat dit aspect 
van Ieiding en deskundigheid kan ontaarden in misleiding en manipulatie. 
Binnen de democratie is de positie van leiderschap en deskundigheid nogal 
kwetsbaar. 
In de tweede plaats zal bij de uitvoering van het beleid voorrang gegeven 
moeten worden aan de inzichten van de Ieiding en de deskundigen. Wanneer 
er mogelijkheden zijn deze uitvoering te toetsen aan het beleid (dus aan de 
doelstellingen), behoeft de macht van Ieiding en deskundigen niet in strijd 
te zijn met de uitgangspunten van de democratie. 
Tegen de achtergrond van deze opvatting over democratie heb ik aan de 
ene kant weinig moeite met het vermelde gegeven, dat werknemers geen 
verandering willen aanbrengen in de machtshierarchie binnen de bedrijven. 
De uitvoering van de doelstellingen vereist een dergelijke hierarchie, ge
paard gaande met onderschikking van werknemers. Aan de andere kant 
meen ik, dat het vermelde gegeven een duidelijke lacune in de democrati
sering van het bedrijfsleven bloot legt. Werknemers zijn onttrokken en 
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onttrekken zichzelf aan de beslissing over de concrete doelstellingen van 
de bedrijven. 
De vraag kan nu worden gesteld, of deze conclusie niet mank gaat aan een 
al teeenzijdigevisie op het functioneren van onze maatschappij. Werknemers 
zijn toch ook consumenten? Worden de doelstellingen van de bedrijven wat 
betreft de aard van de produktie niet bepaald op de consumptie-markten? 
Het lijkt mij, dat op zijn minst gesteld moet worden, dat dit voor het ene 
produkt vee! meer geldt dan voor het andere. En wat zijn de tendenties? 
Ook al wordt zijn standpunt bestreden, bet betoog van Galbraith lijkt mij 
beklemmend genoeg om wat meer kritisch te gaan staan tegenover het 
democratisch effect van de consumptie-markten.4 Op dit punt wil ik best 
consequent zijn en erkennen, dat Ieiding en deskundigheid ook impliceren, 
dat er lieden moeten zijn die steeds weer andere en betere produkten komen 
aandragen. Ik vraag me echter af, of de beslissing over de produktie van deze 
zaken moet worden verkregen via de markt aileen. Is bet nu zo naief aan 
werknemers de vraag voor te leggen: vindt u bet zinvol aan deze produktie 
te beginnen? Ik begrijpt best, dat er dan meer moet gebeuren. Er zullen 
wellicht consumenten-organisaties ingeschakeld moeten worden, die dan 
zullen moeten afstappen van hun eenzijdige kwaliteits- en prijsaanpak. 
De reclame zal misschien aan banden gelegd moeten worden. De gevolgen 
van (gedemocratiseerde) produktiebeslissingen voor de werkgelegenheid 
vragen wellicht om een andere definitie van bet arbeidsmarktbeleid. Enzo
voort. 
Ik weet uiteraard niet, of deze uitbreiding van de democratisering aan de 
doelmatigheid ernstige schade zal toebrengen. Erkend moet worden, dat 
we hierover weinig weten.5 Je kunt je afvragen, of we langzamerhand niet 
welvarend genoeg zijn om (eventueel) dergelijke risico's te lopen. 

4. Condities voor een verdere democratisering 

Ik heb met bet bovenstaande reeds een begin gemaakt met een beschouwing 
over positie en taak van de deskundigen en met name van de wetenschap
pelijk gevormden. Hun positie is thans sterk gerelateerd aan de overheer
sende normen van rentabiliteit en groei. Uiteraard hebben deze normen 
een grote betekenis voor zeer belangrijke sociale zaken als inkomen en 
werkgelegenheid. Het is dan ook verre van mij de positie van wetenschaps
mensen als structured inhumaan te zien, ook al meen ik me te mogen af
vragen hoe belangrijk deze positie is voor de democratisering van bet be
drijfsleven. Kort gezegd: deze positie is bet thans niet, maar zou bet wel 
kunnen zijn. In de ontwikkeling van nieuwe produkten ligt de sleutel tot de 
verdere democratisering. Wanneer wetenschapsmensen leren inzien hoe 
belangrijk bet is aan hun referentiekader toe te voegen de norm van bet 
maatschappelijk nut (betekenis) van de produkten, zou een belangrijke ope
ningwor den gemaakt naar een herziening van bet besluitvormingsproces. 
Wanneer ik het bovenstaande zou moeten samenvatten, heb ik de neiging 
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te stellen dat ik het huidige proces van democratisering niet aileen eenzijdig 
vind (gericht nl. op de materiele belangen van werknemers), maar bovendien 
vooralsnog weinig belovend. Zowel de wensen van de werknemers zelf als 
de nieuwe wetgeving geven weinig blijk van een 'politisering van het pro
duktie-denken'. Beslissingen over de produktie blijven voorbehouden aan 
het management, de werking van de markten en (in mindere mate) aan de 
overheid.6 

Ik vind een ontwikkeling van de democratisering van de produktie echter 
niet onmogelijk, wanneer aan de volgende voorwaarden zou worden vol
daan. 

a. De economische orde 
Ik ben van mening, dat een verdere democratisering (in de zin dus van de
mocratisering van de produktie), niet zal gelukken zonder een wijziging 
van onze economische orde.7 Het complexe geheel van gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde beslissingen, waaruit onze huidige economische orde 
bestaat, zal de invloed van werknemers op het produktieprogramma als 
verstorend ervaren. Derhalve zal deze vorm van democratie wel niet ge
lukken zonder een aantal stabiliserende factoren als (indicatieve) planning, 
afremmen van de reclame e.d. Ik kom hier overigens op een vakgebied, dat 
het mijne niet is. Ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten, dat hetgeen ik wil 
(werknemers meer rechtstreeks Iaten beslissen over de produktie) gewoon 
niet kan. In dat geval zijn dan de grenzen van de democratisering van het 
bedrijfsleven voor mij veel duidelijker geworden.8 

Vooralsnog lijkt het mij de moeite waard na te gaan, wat er precies ver
anderd zou moeten worden in onze economische orde, teneinde het mogelijk 
te maken, dat werknemers gaan beslissen over de produktie. 

b. Een nieuw arbeidsethos 
Een van de belangrijkste voorwaarden is de wijziging van de gangbare op
vattingen over menselijke arbeid. De situatie van de menselijke arbeid ligt 
niet voor iedereen gelijk. Nuanceringen zijn hier op zijn plaats. Ik kan niet 
nalaten vooral te denken aan dat type arbeid, waarvan Fromm heeft ge
zegd dat het geen enkele relatie heeft tot de voorwerpen zelf.9 lets anders 
gezegd: arbeid heeft voor veel mensen een instrumentele betekenis (bron 
van inkomen), waarbij de vraag naar de aard en de zin van de produktie 
of dienst waaraan men werkt niet in het geding is. 
In het Nederlandse bedrijfsleven (en niet alleen daar overigens) is een psycho
logische en micro-sociologische aanpak van de menselijke arbeid gaan over
heersen, vooral vanuit het begrip drainage. Kuylaars sprak over geestelijke 
drainage van de arbeid, waarmee hij vooral doelde op het ontbreken van 
mogelijkheden tot zelfstandigheid en creativiteit in het dagelijkse werk.10 

Haveman heeft hierop een aanvulling gegeven door te spreken over de 
sociale drainage, doelend op het gemis aan onderlinge contacten en groeps
vorming in het dagelijkse werk.11 Is er echter niet aile aanleiding ook te 
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spreken over politieke drainage van de arbeid? Ik bedoel hiermee, dat voor 
veel mensen niet de vraag aan de orde is, waartoe de produkties waaraan 
zij werken eigenlijk dienen, wie er eigenlijk om gevraagd heeft en welke 
maatschappelijke gevolgen zij hebben. 
Hoe beklemmend deze situatie eigenlijk is, blijkt uit de discussie over milieu
verontreiniging. Aan deze discussie nemen ook de werknemers deel, die 
door hun arbeidsverrichtingen de milieuverontreiniging veroorzaken. 
Uiteraard, zij worden juridiscb niet aansprakelijk gesteld, maar het is 
beangstigend en zeer ontdekkend voor ons arbeidsdenken, dat zij zicb ook 
niet verantwoordelijk voelen. 
Ben nieuw arbeidsetbos zou inbouden, dat ook werknemers zich verant
woordelijk gaan voelen voor de functies (en de effecten) van de onderne
ming, ook voor de scbadelijke. Hier ligt naar mijn inzicbt een veelbelovend 
vormingsideaal voor het onderwijs, maar ook voor de bedrijven zelf, de 
vakbonden en de politieke partijen. Wanneer dit eenmaal gesteld is, kan 
ik niet anders dan weinig entbousiast zijn over bet beleid van werkgevers, 
vakbonden en politieke partijen inzake de democratisering van het bedrijfs
leven. Ik druk me gematigd uit, wanneer ik het beb over een gemiste kans. 
Ik vind bet onbegrijpelijk, dat met name vakbonden en die politieke par
tijen, die uit zijn op verbetering van de maatscbappelijke positie van de 
arbeider, alsmaar de kern van bet democratiseringsvraagstuk missen. 
Teneinde misverstanden te voorkomen merk ik nogmaals op, dat het 
streven naar betere en veiliger maatscbappelijke posities in de zin van 
goed inkomen, sociale zekerheid en vast werk voor mij niet minderwaardig 
is. Hier ligt gewoon de kern van het democratiseringsvraagstuk niet. Die 
kern is vandaag: hoe Ieren we mensen verantwoordelijkheid te dragen en 
hoe ontwikkelen we sociale vormen, waarin mensen zoveel mogelijk ver
antwoordelijkheid kunnen dragen voor bet beleid. 

c. Samenhang van de medezeggenschapsvormen 
Tenslotte wil ik nog als voorwaarde noemen de gewenste samenbang van 
de verschillende medezeggenschapsvormen. Het is in Nederland gebruik 
te zweren bij een bepaalde vorm. Werkgevers leggen grate nadruk op de 
medezeggenscbap in bet dagelijkse werk. Sommige vakbonden verwacbten 
veel van controlerechten, anderen vinden het overleg in de ondernemings
raad begin en einde van alles. Experimenten, die wij vanuit de afdeling 
bedrijfssociologie van de Vrije Universiteit hebben opgezet, bebben ons 
bet sterke vermoeden gegeven, dat de ene vorm waarschijnlijk zonder de 
andere niet zal gelukken.12 Mag men veel belangstelling voor het overleg 
in de ondernemingsraad verwacbten, wanneer de werknemers tenslotte 
niets te beslissen hebben in de top van de onderneming? Kun je wel enthou
siast zijn voor werkoverleg, wanneer er elk ogenblik in je dagelijkse werk
omgeving dingen veranderen, die buiten je om door de directie worden be
slist? 
Ben veelzijdige aanpak van bet democratiseringsvraagstuk kon wel eens 
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nodig zijn. Ook al is de kern van de democratisering gemist, toegegeven moet 
worden dat de wetgever in de afgelopen jaren deze veelzijdigheid wei heeft 
nagestreefd. Ik kan de betekenis hiervan niet goed schatten. Het is mogelijk, 
dat deze wetgeving bijdraagt tot het beleven van de samenhang in die zin, 
dat in toenemende mate de beslissende betekenis van de produktie zelf 
naar voren komt. 

5. Stimuleren van maatschappijkritiek 

Wanneer ik me bij mijn onderwerp houd betekent stimulering van maat
schappijkritiek voor mij hetzelfde als bevordering van de politisering van het 
produktiedenken. Dit laatste is om een groot aantal redenen wenselijk. 
Ik besef, dat ik me daarmee verhef hoven al degenen, die daaraan niet den
ken. Ik besef ook (met voile instemming), dat ik het pad der waardevrije 
wetenschapsbeoefening niet bewandel. Dit alles lijkt me niet zo ernstig, 
zolang ik ook maar blijf beseffen dat ik best ongelijk kan hebben. 
Ik heb een nogal vast uitgangspunt, nl. de verantwoordelijke mens. Het is 
volgens mij de taak van de sociologie maatschappelijke vormen te helpen 
ontwikkelen, waarin mensen verantwoordelijke mensen kunnen zijn. De 
vrijblijvendheid en de vaagheid van dit uitgangspunt kan worden terug
gebracht, wanneer we een uitwerking gaan zoeken in de democratie. Welnu, 
mijn opvatting over verantwoordelijkheid impliceert, dat mensen zelf 
m6eten oordelen en beslissen over de omstandigheden waaronder en de doel
stellingen waarvoor zij !even en werken. Hieruit volgt niet, dat iedereen een 
evengrote verantwoordelijkheid moet hebben. Ik verwijs naar hetgeen ik 
hierboven gezegd heb over beleidsbeslissing en beleidsuitvoering,l3 
Deze menselijke verantwoordelijkheid kan volgens mij worden bevorderd 
langs de weg van de politisering van de produktie. Ik heb al gewezen op de 
betekenis van de vorming voor deze ontwikkeling. Ik voeg er graag een 
aantal opmerkingen over de structuur van de bedrijven aan toe. Ik kies 
daarvoor de beslissingen over de investeringen als uitgangspunt. Als het 
nu eens zo geregeld zou kunnen worden, dat werknemers zelf meebeslissen 
over de investeringen van de bedrijven, zouden zij dan meer betrokken 
raken bij de betekenis van de produktie voor mens en maatschappij? 
Hoe belangrijk ook, voldoende lijkt me deze structurele verandering niet. 
Een ander uitgangspunt is misschien een herziening van de financiering 
van de collectieve voorzieningen. De huidige wijze van financiering via het 
fiscale stelsel schept grote zekerheden omtrent doelmatigheid en recht
vaardigheid, maar komt ook terecht in de toenemende spanning tussen 
individuele bestedingen en collectieve voorzieningen. Iedereen beseft, 
dat dit een politiek vraagstuk is van de eerste orde, maar knutselaars aan de 
democratie zoals ik kunnen het toch niet laten te vragen of een gedeelte 
van de financiering van de collectieve voorzieningen niet naar de bedrijven 
kan. Ik ben bij voorbaat onder de indruk van de vele bezwaren, maar dring 
(misschien uit onwetendheid) toch aan op een onderzoek in deze richting. 
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Ik noem een voorbeeld ter toelichting. Ons onderwijs gaat steeds meer geld 
kosten. Hiervoor moet meer belasting betaald worden, hetgeen weinigen 
met plezier doen. Kunnen de politieke spanningen niet worden verminderd 
en kan tegelijkertijd de democratie worden bevorderd, wanneer de bedrijven 
rechtstreeks een deel van het onderwijs gaan financieren? Om te beginnen 
bijvoorbeeld het technisch onderwijs? Financiering van dit deel van het 
onderwijs zou dan een onderdeel moeten zijn van het investeringsbeleid van 
het bedrijf. Ik denk verder aan voorbeelden als uitbreiding en onderhoud 
van wegen, stankbestrijding en recreatiemogelijkheden. Deze voorbeelden 
geef ik voor betere. De bedoeling is werknemers rechtstreeks te confron
teren met de consequenties van hun wensen. 

6. Eenheid van behoefte, verantwoordelijkheid en beslissing 

Mijn overwegingen en suggesties richten zich op maatschappelijke vormen, 
waarin behoefte, verantwoordelijkheid en beslissing bij elkaar zitten en in 
hun onderling verband worden gezien. De verleiding ligt nu voor de hand 
te zeggen, dat de moderne samenleving zich kenmerkt door een steeds 
verder uit elkaar groeien van behoefte, verantwoordelijkheid en beslissing. 
Ik geef aan die verleiding toe, want hier ligt naar mijn inzicht een vruchtbaar 
uitgangspunt voor het denken. 
Je kunt in ooze samenleving straffeloos allerlei behoeften opwekken. Je 
kunt deze behoeften straffeloos uiten. Dit type samenleving vindt behoeften, 
ongeacht hun aard en omvang, legitiem.14 Je wordt meestal alleen via een 
zeer gecompliceerde weg, en wat de beleving betreft in feite helemaal niet 
geconfronteerd met de gevolgen van je eigen wensen. Je krijgt je zin of je 
krijgt je zin niet. We hebben geleerd te reageren in termen van tevredenheid 
en ontevredenheid, van geluk of pech. Structureel gezien kunnen de meeste 
mensen ook niet meer doen dan op deze wijze reageren. Men is vervreemd 
van de beslissingen. Aan de ene kant is het gelukkig, dat zij vakbonden en 
politieke partijen hebben die hun belangen willen behartigen. Aan de andere 
kant dragen deze organisaties tragisch genoeg bij tot de vervreemding van 
de macht, want de dagelijkse arbeidssituatie is politiek gedraineerd mede 
dankzij de centralisatie van de beslissingen. Ik heb er geen behoefte aan het 
heil te zoeken in andere uitersten. Ik geloof niet in een samenleving, waarin 
!eiders slechts de kruiers van het volk zijn. Maar het lijkt er op, dat er nu 
toch wei iets verkeerd gegaan is. 
Ik behoor tot degenen, die menen dat bij de noodzakelijke hervormingen het 
bedrijfsleven en de arbeidsverhoudingen niet mogen worden vergeten. 
Wat er tot nu toe aan democratisering tot stand is gebracht staat in wezen 
met het gezicht naar het verleden. Democratisering van de produktie is 
voor mij een nieuwe uiting van maatschappij-kritiek en als zodanig een 
zaak van heden en toekomst. 
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G.J. VANDERHOEVEN 

Het centrale overleg; 
inkapseling in de kapitalistische 
orde of buitenparlementaire 
oppositie? 
In de moderne Westerse maatscbappij bestaan een aantal formele en infor
mele instellingen die beogen bet overleg tussen verschillende maatscbap
pelijke groeperingen, met name werkgevers en werknemers, mogelijk te 
maken. Nederland kent wat dat betreft een rijke sortering van allerbande 
instituten op verschillende niveaus: de onderneming, de bedrijfstak, en de 
nationale economie. Naast bet informele instituut van bet cao-overleg-in 
feite de oudste vorm van contact tussen werkgevers en werknemers-kunnen 
onder meer de zogenaamde centrale overlegorganen als de Sociaal-Eco
nomiscbe Raad en de Sticbting van de Arbeid worden genoemd. 
Met name de centrale overlegorganen liggen in bet kruisvuur van de maat
scbappijcritici. De pogingen om op enigerlei wijze overeenstemming te 
bereiken tussen partijen met verschillende doelstellingen, worden in som
mige kringen zelfs als een ontoelaatbare verdoezeling van de klassenstrijd 
gezien. 
Het is niet mis wat in dit verband de Nederlandse vakbeweging-door velen 
bescbouwd als bet laatste bolwerk van de gevestigde orde-wordt aange
wreven. 
Zo scbrijft 'De Groene Amsterdammer' van 17 oktober jl.: 'Waar men mee 
omgaat, wordt men door besmet. Zo is bet ook de vakbeweging vergaan. 
Het bebartigen van de materiele belangen van de arbeiders in nauwe samen
werking met overbeid en werkgevers beeft, wellicbt ongewild en onvoor
zien, tot gevolg gebad dat de vakbeweging elk streven naar zeggenscbap 
door de arbeiders over de produktie beeft Iaten varen. Een principieel 
verzet tegen de grondslagen van de kapitalistiscbe orde komt men in de top 
van de vakbeweging nauwelijks meer tegen.' 
De kritiscbe vakbondsbestuurders menen dat een andere strategie gewenst 
is: bet zwaartepunt van de vakbewegingsactiviteit zal moeten worden ver
legd van de topoverlegorganen naar gespreks- en actiegroepen met de leden 
in de bedrijven. 
Kortom, de maatscbappijcritici vinden dat de vakbeweging niet door middel 
van overleg aan bet buidige systeem moet prutsen, maar voorop moet lopen 
in de strijd voor radicale structuurveranderingen. 
Naarl mijn opvatting worden in de maatscbappijkritiscbe bescbouwingen 
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aangaande de (centrale) overlegorganen verschillende dingen door elkaar 
gehaald: 
a. het bestaan van instellingen die beogen het contact tussen partijen te 

vergemakkelijken; 
b. de inbreng van de vakbeweging in het overleg, in principe gebaseerd op 

de in de constituerende organen geformuleerde doelstellingen; 
c. de uitkomsten van het overleg, die niet geheel overeenkomstig de doel

stellingen op Iangere termijn van de vakbewegingen behoeven te zijn, 
en die in vele gevallen-met name het centrale overleg-niet door de 
Ieden behoeven te worden geratificeerd. 

Het is zeker de moeite waard de inbreng van de vakbeweging en de uit
komsten van het overleg aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 
Evenzo kan men de vraag opwerpen of aangaande belangrijke zaken die 
bij voorbeeld in de SER aan de orde komen, een andere interne beslissings
procedure bij de vakbeweging moet worden ontworpen. Met deze vraag
stukken worden in feite doelstellingen, tactiek en interne vakbewegings
democratie aan de orde gesteld. Het is evenwel niet gerechtvaardigd deze 
problematiek aan de kapstok van het (centrale) overleg op te hangen. 
Van Zuthem heeft dan ook een kunstmatig dualisme gecreeerd in zijn onder
scheid tussen de correctie- en de emancipatiefunctie van de vakbeweging.1 

Hij ziet een spanning tussen 'de distantie tegenover ons voortbrengingssy
steem, de vrijheid om kritiek uit te oefenen, de onafbankelijkheid bij de 
behartiging van groepsbelangen', en 'de participatie en mede-verantwoor
delijkheid in de a]gemene gang van zaken'. Maar mijns inziens is de vak
beweging niet gedoemd als het ware op twee gedachten te hinken, heen en 
weer geslingerd tussen actie en compromis, indien men distantie, actie, 
staking en bedrijfsbezetting (aldan niet onder de vlag van de maatschappij
hervormende voorhoede) ziet als verlengstuk van het overleg. Het probleem 
waarvoor de vakbeweging staat-tot hoever kunnen wij gaan met het over
leg?-is dan van een onvruchtbare ruzie over ideologische Ieerstellingen 
teruggebracht tot het vraagstuk van de te kiezen tactiek. Die keuze is oven
gens moeilijk genoeg. 
Overigens Ieert de vergelijking met het buitenland, dat er nauwelijks enig 
verband bestaat tussen het wei of niet deelnemen aan het centrale overleg 
en de radicaliteit van de vakbeweging. 
Zo kent de Engelse vakbeweging een ver doorgevoerde decentralisatie en 
een sterke geneigdheid tot directe actie. Toch kan de Engelse vakbeweging 
moeilijk a]s een drijvende kracht achter de maatschappijhervorming worden 
gezien. Daartegenover nemen de t.o.v. de maatschappij-structuur zeer 
radicale CGT (Frankrijk) en CGIL (Italie) niet aileen deel aan het overleg 
in met de SER vergelijkbare organen op nationaal niveau, maar zij hebben 
ook hemel en aarde bewogen-en met succes-om tot het EEG-overleg 
in Brussel te worden toegelaten. 
Ten slotte: de resultaten van het centrale overleg in Nederland moeten 
bepaald niet worden onderschat. Op het gebied van de sociale verzekeringen, 
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het minimumloon en de medezeggenschap zijn door de vakbeweging sue~ 
cessen geboekt, die zonder het bestaan van de SER vermoedelijk niet 
zouden zijn behaald. Deze resultaten kunnen natuurlijk geringschattend 
als 'kurieren am Symptom' worden afgedaan, waar tegenover het primaat 
van de 'actie aan de voet' kan worden gesteld. Maar men moet dan wel 
bedenken dat men terwille van ideologische zuiverheid, terwille van idealen 
voorbij de horizon, de uitbouw van de sociale zekerheid ten gunste van de 
zwakste groepen in onze maatschappij en de aanzet tot democratisering 
van het bedrijfsleven prijsgeeft. Ret is daarom goed dat de vakbeweging 
zich in haar dagelijkse beleid niet al te veellaat be:invloeden door toekomst~ 
visioenen die een volstrekte distantie van de huidige economische orde 
vereisen. 
Een tactisch gebruik van het centrale overleg, niet gehinderd door ideolo~ 
gische theorieen, staat de maatschappelijke vooruitgang niet in de weg
integendeel. 

Ret centrale over leg in de SER wordt niet alleen door de maatschappij~ 
critici met een scheef oog bekeken. Ret roept ook bedenkingen op bij die~ 
genen die menen dat parlementaire beslissingen niet wezenlijk door het in de 
SER verenigde bedrijfsleven mogen worden be:invloed. De SER zou zich 
in die zienswijze te veel zeggenschap op sociaal~economisch gebied aanmati~ 
gen. Nu is het een beetje merkwaardig dat men de SER invloed verwijt, 
die anderen het hebben toegekend. Ret parlement vindt blijkbaar een una~ 
niem advies van de SER zo zwaarwegend, dat het veelal niet ten principale 
protesteert als de regering een wetsontwerp conform de hoofdlijnen van 
het SER~advies indient. Neen, elk parlement krijgt de SER-en in het 
algemeen gesteld-de buitenparlementaire oppositie die het verdient. 
Afgezien daarvan: unanieme adviezen van de SER hebben terecht een groot 
gezag, omdat zij geformuleerd zijn door de 'sociale partners', die hun be~ 
langentegenstellingen weliswaar niet principieel overbrugd hebben, maar 
blijkbaar met meer of minder moeite toch op bepaalde punten overeen~ 
stemming met elkaar hebben weten te bereiken. Deze belangentegenstellin~ 
gen worden ook door de diverse Kamerfracties verwoord. Ret ingewikkelde 
en onoverzichtelijke politieke stelsel van Nederland maakt het evenwel vaak 
moeilijk op doelmatige wijze 'zaken te doen'. 
Anders gezegd: het SER~advies behoeft niet veel af te wijken van wat het 
parlement ook had kunnen bedenken, maar zonder SER~advies niet tot 
uitdrukking had kunnen brengen. Retzelfde geldt uiteraard voor de rege~ 
ring. 
Overigens ligt het voor de hand dat het parlement niet maatschappelijk 
ge:isoleerd kan werken. Dat betekent dat het niet voetstoots voor iedere 
pressiegroep moet wijken, maar wel een zwaar gewicht moet toekennen 
aan het gezamenlijke oordeel van werkgevers~ en werknemersorganisaties 
die in het bedrijfsleven met de gevolgen van allerlei wettelijke regelingen 
worden geconfronteerd. 
Ret centrale overleg is weinig populair bij diegenen, die bij voorbaat de 
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voorkeur geven aan acties aan de voet of in bet parlement. Als schrik
beelden worden ons voorgetoverd een in de buidige kapitalistiscbe orde 
ingekapselde vakbeweging of een door sterke buitenparlementaire pressie
groepen bebeerste regering en parlement. Het valt allemaal wei mee als 
men de betekenis van bet centrale overleg ziet in zijn juiste proporties: 
voor de vakbeweging een tactiscb instrument, voor parlement en regering 
een bron van nuttige wenken en mededelingen. 

l.Bijdragevan prof. dr. H. J. vanZuthemin 'Vakbewegingnuenstraks'. 
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E.J.W. VERWEY EN H. VERWEY-JONKER 

Kritiek op bet onderwijs -kritiek 
op de maatschappij 
In bijna de gehele wereld heeft zich in de zestiger jaren een kritische ge
neratie gepresenteerd, die in de kern bestond uit studenten. Aan alle univer
siteiten is onrust ontstaan, zijn democratiseringsbewegingen op gang ge
komen, is hevig tegen de interne orde geprotesteerd. Maar ook overal is dit 
interne protest na kortere of langere tijd uitgegroeid tot een protest, meer 
gericht op algemeen maatschappelijke verhoudingen. Kritiek op de maat
schappij blijkt in het verlengde te liggen van kritiek op het onderwijs. 
Dit is begrijpelijk want wie bet onderwijs kritisch bekijkt ontdekt spoedig, 
dat de fouten, die er aan kleven, algemeen maatschappelijke oorzaken 
hebben en niet een simpele oplossing vinden binnen eigen universiteit of 
school. Bovendien: studentenlevens duren kort en wie enkele jaren geleden 
een 'kritische student' was, staat nu als 'kritische leraar' voor de klas of 
als 'kritische arts' in het ziekenhuis of wei hij schrijft als een kritisch jour
nalist in de kranten en Ievert kritisch radiocommentaar. De primaire be
langstelling voor school en universiteit is dan weggevallen, de algemeen 
kritische instelling bleef over. 
Bij een aantal, die bleven aan de universiteit, gaan nog andere elementen 
meespelen. V elen zien dit instituut als een betrekkelijk onafbankelijk cen
trum van wetenschappen, als bij uitstek gescbikt om een motor te zijn voor 
maatscbappelijke veranderingen-jonge predikanten en priesters hopen het 
zelfde van bun kerk. Hier speelt het oude ideaal van Mannbeim mee, dat 
van de 'freischwebende Intelligenz', verjongd door Marcuse, die niet meer 
gelooft in de revolutionaire kracht van de arbeidersklasse en aileen nog 
specifieke groepen, zoals negers en studenten, als dragers van de revolutie 
kan zien. 
Ook in Nederland heeft de jeugdkritiek zich in belangrijke mate gemanifes
teerd onder studenten en ook hier richtte zij zich sterk op bet onderwijs. 
Kritiek op het onderwijs beeft drie uitgangspunten en richt zich daardoor 
ook op drie verscbillende doelstellingen. Aile drie vinden we terug bij het 
studentenprotest. 
De drie uitgangspunten zijn: 
l.Het klassekarakter van ons onderwijs. Het Europese onderwijs is ge

groeid uit twee systemen, die aanvankelijk weinig met elkaar van doen 
hadden: de culturele vorming van een maatschappelijke elite in Latijnse 
school en universiteit en de vakscboling van ambachtslieden. In de loop 
van de negentiende eeuw zijn die twee systemen naar elkaar toegegroeid, 
maar de beroepsopleidingen bleven cultuurarm en de elitescholen accep-
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teerden maar met moeite de gedachte, dat men jonge mensen opleidt 
voor een functie in de maatschappij. Een goede aansluiting van de beide 
principes heeft ook de Mammoetwet niet gebracht. 

2.De autoritaire verhouding tussen leermeester en leerling. Versterkt, voor
al in Nederland doordat ook de leermeester niet zelfstandig kan werken, 
maar op zijn beurt afhankelijk is van een schoolbestuur, een rigide pro
gramma, exameneisen enz. Op universitair niveau is vooral in de eerste 
studiejaren de directe leermeester van de student een wetenschappelijk 
ambtenaar, die geheel afhankelijk is van een verre en veelal ontoeganke
lijke hoogleraar. 

3.De heersende opvatting, dat de school hoofdzakelijk moet functioneren 
als opleidingsinstituut voor de maatschappij en dan met name voor het 
bedrijfsleven. Er ontstaat verzet tegen de gedachtengang, achter de woorden, 
die jonge mensen hun hele schooltijd door vervolgen: zorg, dat je overgaat, 
haal je diploma, anders kan je niets worden in de maatschappij! 

Geen van deze vormen van kritiek is helemaal nieuw, maar alleen de eerste 
heeft al eerder tot actie geleid: we zien al vanaf het midden van de vorige 
eeuw in alle emancipatie-bewegingen de eis opkomen voor beter onderwijs 
voor allen (ook de schoolstrijd kan men in dit licht zien) en alle politieke 
partijen zetten de eis van 'gelijke kansen' in hun program. Een zekere de
mocratisering van ons onderwijs kan men ook erkennen: de aanneming 
van de Wet Limburg-waarbij Hbs-ers in bepaalde faculteiten tot de 
universiteit werden toegelaten-was een mijlpaal en de Wet op het Lager 
Onderwijs van 1920-waarbij de klasse-school verdween-eveneens. Maar 
er zijn telkens weer aanwijzingen, dat die democratisering niet ver genoeg 
gaat, met nieuwe uitdagingen: op het ogenblik zijn dit bijv. de ontdekkingen 
van Van Heek en anderen over het belang van de taalschat van het jonge 
kind en de waarschuwing van Michael Young tegen een meritocratie. 
Het is dus mogelijk verdere actie voor democratisering van ons onderwijs 
ter versterking van 'gelijke kansen' onder te brengen in reeds bestaande 
kanalen: onderwijs-research, politieke actieprogramma's gericht op kleinere 
klassen en fiexibeler overgangsystemen, extra aandacht en geld voor scholen 
in volksbuurten, vergroting van de taalschat van het kleuterschoolkind, 
enz. 
Er bestaan echter geen kanalen voor acties, die gericht zijn tegen het auto
ritaire karakter van het onderwijs, want daarbij komen geheel nieuwe doel
stellingen te voorschijn. Het streven naar een minder autoritaire verhouding 
tussen leerling en meester is op zichzelf niet geheel nieuw, zeker niet in 
Nederland, waar Maria Montessori haar grootste aanhang had en waar 
experimenten als de 'vrije school' en de Werkplaats van Kees Boeke konden 
ontstaan. Dergelijke experimenten werden echter binnen zeer enge beper
kingen gehouden juist door het streven naar gelijke behandeling van alle 
scholen en leerlingen, dat aan onze onderwijswetgeving ten grondslag ligt. 
Wilden ze hun subsidie niet verspelen, dan waren ze toch aan strakke leer
plannen en exameneisen gebonden. Bovendien ligt het grote probleem hier 
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niet in de persoonlijke verhoudingen in de klas: de doorsnee onderwijzer in 
Nederland is niet zo autoritair ingesteld, moet dat aileen dikwijls worden 
omdat de klassen veel te groot zijn. De autoritaire verhouding wordt hem 
vooral opgelegd door het strakke systeem, waarin hij werken moet. 
Dit alles geldt in versterkte mate voor de universiteit. Oorspronkelijk was 
daar wellicht in vele gevallen de verhouding tussen leermeester en leerling 
die van een (wetenschappelijke) autoriteit ten opzichte van een weet
gierige student, maar de grote toeloop van studenten heeft deze verhouding 
tot een mythe gemaakt. De leermeesters, die de student primair ontmoet zijn 
wetenschappelijk ambtenaren, die zelf nog geen wetenschappelijke autoriteit 
hebben kunnen verwerven, die het doceren en leiding geven nog moeten 
leren en die in hun onzekerheid en overbelastheid ook wel eens moeten 
neigen tot autoritair gedrag. De verre hoogleraar kan dat nauwelijks corri
geren en staat zelf aan nog groter spanningen bloot omdat hij als docent 
gehuurd is maar eigenlijk een manager moet zijn. Het is ook een mythe, dat 
aile studenten naar de universiteit komen, begerig naar wetenschap. Een 
groot aantal studenten is geconditioneerd door ouders en leraren in de 
overtuiging, dat zij een hogere vakschool betreden en dat frustreert dan 
weer hun leermeesters, die aan overdracht van wetenschappelijke waarden 
denken. 
De wederzijdse frustratie heeft geleid tot al die bewegingen, die we kunnen 
aanduiden als 'kritische universiteit': projectgroepen in plaats van colleges, 
experimenten met zelfbestuur, enz. In deze gedachtenwereld spelen mee de 
algemene afkeer van autoriteit en establishment in deze jeugdgeneratie, 
de bewondering voor het Joegoslavische economische systeem, de oude 
liberate afkeer voor overheidsmacht en een romantische afkeer van 'het 
bedrijfsleven'. 

Centraal plan nodig 

Tegenover deze gedachtengang moet worden gesteld, dat geen vorm van zelf
bestuur mogelijk is zonder dat het ingebed is in een centraal plan-ook niet 
in Joego-Slavie. In dit geval in drie plannen: een wetenschapsbeleid, een 
onderwijsbeleid en een financieel beleid. Want scholen en universiteiten in 
ons land worden betaald uit de belastinggelden en kosten zo enorm veel, dat 
budgettering en controle door het parlement dringend noodzakelijk zijn. 
Deze centrale planning-die tot dusver alleen op het financiele terrein 
bestaat, maar dringend moet worden uitgebreid tot de beide andere ter
reinen-vraagt ook om een Ieiding ter plaatse, die verantwoordelijk is aan 
de centrale overheid-en die uit beroepskrachten bestaat. Als tegenspelers 
kunnen dan de betrokkenen-en dat zijn indezegedachtengangzowelhoog
leraren en ander personeel als studenten, respectievelijk leraren en leer
lingen-hun bijdrage leveren. In dit opzicht gaat zelfs de Wet Veringa 
te ver. Daarbij dreigt nl. de huidige autonomie van de hoogleraren vervangen 
te worden door een autonomie van instituten en faculteiten, met alle nare 
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gevolgen van inteelt, gebrek aan coordinatie en verspilling van wetenschap
pelijk talent en geld. 
Moeten we dus de kritiek op bet autoritaire karakter van de universiteit 
en de school maar Iaten vailen en genoegen nemen met een heel klein stuk
je inspraak in universiteitsraad en schoolparlement? Om daarop een zinnig 
antwoord te geven moeten we kijken naar de derde bron van kritiek: de 
functie van bet onderwijs in de maatschappij. 
Die kritiek is zonder twijfel gegrond: vrijwel aile werkgevers en een heel 
groot deel van de ouders beschouwen bet onderwijs niet anders dan als 
'opleiding'-ze zien uitsluitend de relatie van de school en de universiteit 
en bet latere beroep. Maar Marcuse heeft ongelijk-in elk geval voor de 
Europese verhoudingen-als hij meent, dat de school daarom uitsluitend 
ook opleidingsinstituut is. Integendeel: de mensen, die zelf in bet onderwijs 
werken, zetten zich vaak met kracht tegen deze visie af. Dit stamt gedeel
telijk uit oude romantische perioden: ook bijv. het Engelse conservatisme 
heeft zich steeds met kracht tegen bedrijfsleven en industrie afgezet en deze 
houding is in de scholen en universiteiten nog levensgroot terug te vinden. 
In Nederland is er een moderne stroming in lager en vooral ook nijver
heidsonderwijs, die wil uitgaan van bet kind: de capaciteiten van het kind 
ontwikkelen in aile richtingen (vooral ook de creatieve), zonder in eerste 
instantie aan het beroepsleven te denken. De onderwijzer ziet zichzelf graag 
als de gene, die in een beschermd milieu het kind zich vrij laat ontplooien. 
Het beeld, dat de ouders van de school hebben is, zoals gezegd, een totaal 
ander; die zien allereerst de maatschappelijke ladder opdoemen achter de 
gradaties in de school. Het beeld van de leerlingen en studenten zelf is, 
vrezen we, met geen van beide in overeenstemming; die zien in de school 
de plaats, waar zij onbegrijpelijke dingen moeten leren, die voor hen noch 
relaties hebben met hun wensen of kunnen, noch met hun toekomstver
wachtingen. Ze merken, dat er onvervulbare eisen worden gesteld en dat de 
school als een zeef werkt, waar ze voortdurend doorheen dreigen te vailen. 
Vooral het nog steeds sterke inteilectualisme staat hen tegen: aileen intel
lectueel zeer begaafde kinderen gaan in ons systeem met plezier naar school. 
Beoordeling van de relatie school en maatschappij wordt sterk door deze 
vooroordelen bepaald. Om bier doorheen te dringen, is het wellicht nuttig 
een paar dingen in het oog te houden: 60% van de huidige mannelijke 
beroepsbevolking en 80% van de vrouwelijke bezit geen diploma. Van 
de schoolverlaters gaat ongeveer 40% op het ogenblik de maatschappij in 
zonder zelfs een nijverheids- of mavoschool te hebben voltooid. Toch heeft 
een deel van de huidige beroepsbevolking in de praktijk een zeer behoorlijke 
beroepscarriere gevolgd en hetzelfde zal vermoedelijk het geval zijn met de 
jongere generatie. Van aile jonge mensen, die in de maatschappij treden, 
zal ongeveer 20% een functie vinden bij de Overheid, of bij door de Over
heid gesubsidieerde instellingen, maar bij de universitair afgestudeerden is 
dit bijna 50%. Van de universitair afgestudeerden komt slechts 18% (vol
gens de Volkstelling 1960) in 'het bedrijfsleven' terecht. Bij de andere 
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'schoolverlaters' is dit ongeveer 70%, waarvan zowat de helft in de industrie 
komt en de andere helft in dienstverlenende bedrijven. 
Het beeld, dat we hieruit krijgen, verschilt dus aanmerkelijk van aile hier 
hoven geschetste: een diploma is bepaald minder belangrijk dan vaak wordt 
aangenomen, het bedrijfsleven doet nog slechts in beperkte mate een be
roep op universitair gevormde krachten, de Overheid is (in toenemende 
mate) een belangrijke werkgever. 
Als we-gezien deze tendenzen en ook lettende op het feit, dat de arbeid in 
onze maatschappij steeds minder een centrale positie gaat innemen-probe
ren tot een actie te komen, waarin tussen al die verschillende opvattingen 
van de rol van de school een zekere mate van eenheid ontstaat, dan moeten 
we komen tot een poging om de school te herstellen als centrum van onder
wijs, de plaats, waar men alles kan leren, nuttig of niet nuttig, waar aile 
capaciteiten worden ontwikkeld, ongeacht de vraag of er 'brood in zit'. 
In deze gedachtengang moet de beroepsopleiding en daarmee de beroeps
keuze worden verlegd naar een later tijdstip: zeker 15 jaar. Deze beroeps
opleiding zal dan een zaak moeten zijn van zowel een gespecialiseerde 
school als een bedrijf of een beroepsorganisatie, waarbij men kan denken 
aan leerlingenstelsels of stages. Naast die beroepsopleiding moeten nog 
allerlei mogelijkheden bestaan om dingen te leren, die niets met het beroep 
te maken hebben: 'lifelong learning' moet beslist niet aileen op het beroep 
worden georienteerd. 
Het bovenstaande vraagt veel doordenking van praktische problemen, maar 
het vraagt vooral ook een bewuste verandering in de motivatie bij ouders 
en leerlingen: niet 'wat kan ik in de maatschappij worden?' staat centraal, 
maar 'wie ben ik' en 'wat kan ik zijn?' 

Drieledige rol voor universiteit 

Het vraagt ook veel doordenking ten aanzien van de rol van de universiteit. 
Die rol zou drieledig moeten zijn: 
In de eerste plaats moet de universiteit als vakschool worden erkend en 
mikken op kortere opleidingen, primair gericht op kritisch en zelfstandig 
denken en niet met nadruk op grote feitenkennis, maar met stages en uit
bouw van de na-scholing en met integratie van het hoger beroepsonder
wijs. 
In de tweede plaats moet de universiteit centrum van wetenschapsbeoefening 
blijven-binnen het raam van een nationaal wetenschapsbeleid. Dat betekent 
niet aileen vorming van wetenschappelijke werkers-ook een vorm van 
opleiding-maar het betekent ook, dat aan mensen in en na hun scholing 
de kans geboden wordt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen
als vorm van creativiteit of als beroep. 
In de derde plaats moet de universiteit-veel beter dan zij dat thans doet
orgaan zijn van cultuuroverdracht en dat betekent, dat zij een rol moet gaan 
spelen als instituut voor 'lifelong-learning'. Hiervoor is de ontwikkeling 
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nodig van extta-murale activiteiten, die uitetaard mbeten aansluiten op 
behoeften en noden van de maatschappij. 
In alle drie deze aspecten moet de universiteit evenals de school zijn een 
dienstverlenend instituut. Niet dienstverlenend aan het bedrijfsleven of de 
overheid, maar aan de hele maatschappij. Dat heeft consequenties voor 
de opname-capaciteit en voor de verdeling over de faculteiten. Want bij 
behoorlijke longterm-planning zal deze bepaald moeten worden door ge
schatte behoeften en niet door de toevallig ter plaatse aanwezige hulp
middelen. Het heeft ook verdere consequenties. Want het ideaal zou moeten 
zijn, dat iedereen op elk niveau alles zou moeten kunnen leren. Dat hoeft 
niet te betekenen, dat hij de garantie krijgt, dat hij op ieder niveau voor elk 
willekeurig beroep moet kunnen worden opgeleid: Als een groot aantal 
mensen belangstelling heeft voor archaeologie dan betekent dat wel dat z:ij 
er cursussen in moeten kunnen volgen en boeken over moeten kunnen lezen, 
maar het verplicht de maatschappij niet om al die archaeologen werk te 
verschaffen en te honoreren: de universiteit heeft ook een dienende taak 
voor de vrijetijdsbesteding! 
Planning voor beroepsopleidingen moet dus aansluiten op de vraag in de 
maatschappij, planning voor onderwijs op de vraag bij de betrokken leer
lingen. Het zal nog wel even duren voor we die twee uit elkaar hebben ge
haald, maar die kant moet het toch uit. 
Het is misschien te optimistisch om te verwachten, dat een scheiding van 
onderwijs en opleiding zonder meer z:alleiden tot het ontstaan van minder 
autoritaire verhoudingen op school en universiteit. Dat zal het zeker niet, 
want daarvoor moeten ook andere autoritaire houdingen worden afgebroken. 
Maar in het onderwijs is de voorwaarde voor het realiseren van die andere 
verhoudingen: wijziging van de motivatie, afbraak van het examenstelsel 
en de diplomajacht en planning. 

Punt voor actie 

Hiermee zijn wij dus al op een punt, waarop veranderingen in het onderwijs 
afhankelijk zijn van veranderingen in de maatschappij en hier z:ou dus actie 
in de maatschappij kunnen worden bepleit. 
Maar de echte kritische studenten gaan veel verder. Die willen de totale 
wetenschap en de totale universiteit in dienst stellen van een totale omwen
teling. Het is moeilijk om daarbij duidelijk te zien hoe de gedachtengang 
gaat. Zijn zij onder de indruk van degenen, die spreken over 'verweten
schappelijking' van de samenleving en denken zij dus, dat een anders ge
richte wetenschap ook min of meer automatisch zou leiden tot een andere 
maatschappij? Dan moeten we tegenwerpen, dat geen enkele wetenschap 
enige maatschappelijke toepassing kan vinden z:onder een stuk techniek, 
en omvangrijke apparaten, waarin die techniek is toegepast. Dat geldt in 
de eerste plaats voor de natuurwetenschappen, maar het geldt evenzeer 
voor de sociale wetenschappen. Men ·kan een sociaal verschijnsel uitvoerig 
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analyseren, maar als men er wat aan wil doen, moet men beschikken over 
een beleidsapparaat. Zo kan men ook (interdisciplinair) milieuwetenschap
pen studeren en alle oorzaken van lucht-, water- en stadsvervuiling op
sporen. Milieubeheersing volgt daar niet automatisch op. Dat is een zaak 
van technische, juridische en financiele apparatuur. Wetenschappelijke 
macht, met andere woorden, is een belangrijke macht. Maar ze wordt ge
frustreerd als ze niet wordt overgenomen door doelgerichte politieke en 
economische macht. En het vormen van die macht is een andere zaak. 
Het is ook een illusie om te denken, dat die politieke macht wel kan worden 
gevormd of overgenomen door een vastberaden intelligentia. De Franse 
en de Russische revolutie konden nog worden voorbereid en geleid door 
intellectuelen, die een 'alternatieve' maatschappij voor ogen hadden. Een 
ongeletterde en miserabele volksmassa was geneigd hen te volgen toen de 
ellende te groat geworden was. De huidige volksmassa's zijn noch ongelet
terd noch miserabel en ze weten precies wat ze wel en niet mogen verwachten 
van een intelligentia. Ze zullen graag erkennen, dat sommige wetenschappen 
hen hebben geholpen bij de verbetering van hun positie. De economische 
wetenschap bijv. heeft sinds Keynes een grate bijdrage geleverd tot de 
democratisering. Maar de bijdrage van de vakorganisaties is nog altijd 
tien maal zo groat geweest. Ieder voorstel voor een 'alternatieve' maat
schappij wordt daarom beoordeeld niet alleen naar de normen van een 
heersende klasse, maar ook naar die van een mondige arbeidersklasse, die 
zijn eigen doelen stelt. 
Betekent dit, dat de 'alternatieve generatie' nu zal doodlopen op de respec
tievelijke establishmenten en geen enkel resultaat geboekt heeft of nog 
boeken kan? 0, neen, daarvoor heeft ze een te belangrijke schok toegebracht 
aan het conventionele denken, met name ook in de PvdA. Zij heeft het uit
sluitende welvaartsdenken veroordeeld en verruimd. Ze heeft ons voor de 
noodzaak gesteld om een oplossing te vinden voor het vraagstuk van de 
spanning tussen politieke democratie: beheersing van de maatschappij 
door overheid en parlement en sociale democratie: meebesturen van onder 
op, tussen planning en inspraak. Ze kan nog een belangrijke rol spelen als 
motor voor verdere democratisering van ons onderwijs en onze economie. 
Handhaving van hetjuiste evenwicht tussen de twee polen van de democratie 
is misschien het grootste probleem, waarvoor zij staan. De PvdA en zijn 
voorloper de SDAP hebben in dit opzicht een grate tradidie (Plan van de 
Arbeid, Weg naar Vrijheid, em .. ). Een Plan van het Onderwijs is een nood
zakelijk antwoord op de 'educational revolution', die we nu beleven. 
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AREND J. VOORTMAN 

Notities over de 
maatschappelijke functie van 
de sociale wetenschappen 
Toen ik klaar was met mijn aantekeningen voor deze bijdrage over de 
mogelijkheid en wenselijkheid van 'maatschappijkritisch onderzoek', 
bladerde ik nog geruime tijd in een vergeelde Aula-pocket met C. Wright 
Mills' 'De sociologische visie'. Het viel me op, hoe sterk mijn denken over 
deze problematiek bei:nvloed is door vroegere lezing en bestudering van het 
unieke werk van deze uitbijter in de Amerikaanse sociologie van voor 1962 
(het jaar van zijn te vroege dood). Schokkender was het, opnieuw te be
seffen dat dit ondogmatisch-kritische boekje oorspronkelijk (als 'The socio
logical imagination') in 1959 is uitgegeven; in een tijd waarin de hoofd
stromingen van de Amerikaanse sociale wetenschappen (de theorievorming 
a la Parsons en het wereldvreemde empirisme a la Lazarsfeld) pas effectief 
het Europese continent begonnen te inunderen. 
De Nederlandse vertaling verscheen in 1963 en ik weet niet of het een 
bestseller geworden is. Zeker geen best-lezer- ben ik geneigd aan te nemen 
op grond van het feit dat nog vijf jaar later de meeste sociale wetenschappers 
in ons land uit hun rose droom gewekt moesten worden door heel andere 
en veel meer agressieve vormen van kritiek. Die droom was dan ook te 
mooi om waar te zijn: Zij ging over de sociale wetenschappen zelf, die snel 
op weg waren om als maatschappelijk uitermate waardevolle disciplines 
aanvaard te worden, ondanks methodische onvolkomenheden en een zekere 
theoretische onvolwassenheid. Maar in de natuurwetenschappen hadden 
de grote omvattende theorieen immers ook niet aan het begin van de-uit
eindelijk hoogst belangrijk blijkende-ontwikkelingen gestaan; en juist 
aan de methodologische verfijning van het onderzoekgereedschap werd 
in de sociale wetenschappen toch hard gewerkt. Bij het wreed ontwaken 
stonden de activisten voor de deur; ze schreeuwden leuzen, zo ongearti
culeerd dat 'kritiek' en 'ideologie' al gauw niet meer te onderscheiden waren. 
Maar het waren duidelijk i-klanken, geen o-klanken meer. 
De discussies hebben zich sedertdien afgespeeld tegen de achtergrond van 
het aloude (ken-theoretische) vraagstuk van de 'waardevrijheid' van de 
wetenschap. De kritiek vanuit kringen van studenten en jongere onder
zoekers richtte zich frontaal tegen de 'officiele' wetenschap als geheel, die 
in dit opzicht volstrekt probleemloos en daarmee conformistisch ten aanzien 
van de heersende maatschappelijke waarden scheen te zijn. Dat was dan 
misschien niet zo bedoeld, maar toch wei degelijk het gevolg van een samen-
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stel van factoren: het type van de gekozen onderwerpen van onderzoek, 
de beperktheid van de sociale en historische context waarbinnen deze wer
den aangepakt, de preoccupatie met vragen van methodiek, de afhankelijk
heid van allerlei opdrachtgevers, etc. 
AI met al ging het niet zo zeer om een conflict tussen 'waardevrijheid' en 
'waardegebondenheid' als wel tussen een gebondenheid aan de maat
schappelijke status quo en de daarmee verweven en daardoor gecorrum
peerde wetenschappen enerzijds en een maatschappij- en wetenschapskri
tische instelling van de onderzoeker anderzijds. Daartussen zou het nu nog 
moeten en ook kunnen gaan, als zich niet steeds meer een situatie ging af
tekenen waarin de starheid van de status quo-denkers de in potentie veel 
kritischer denkers voortdurend verder in een onkritisch radicalisme drijft 
en hen ertoe verleidt om hun heil te zoeken in !outer ideologische verkla
ringsschema's in plaats van in de formulering en empirische verifiering van 
kritische sociale theorieen. 
De situatie waarin de sociaal-wetenschappelijke disciplines op het ogenblik 
verkeren, moet mede uit hun eigen ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis 
begrepen worden. Alle vinden zij hun oorsprong in de al eeuwen oude ge
schiedenisfilosofie en sociale filosofie: ongedifferentieerde ('omvattende') wij
zen van denken over de samenleving en haar geschiedenis met sterk specula
tieve kenmerken, waarin feiten uit de sociale werkelijkheid alleen maar 
illustratieve betekenis hadden. De nu bestaande disciplines hebben zich in 
de loop van de 19de en 20ste eeuw achtereenvolgens hieruit losgemaakt. 
Als algemene kenmerken van deze emancipatieprocessen kunnen genoemd 
worden:- het lichten van een aspect (of van enkele samenhangende aspec
ten) uit de sociale werkelijkheid om dat (die) tot het specifieke thema van 
studie te maken;-het ontwikkelen van eigen vraagstellingen en theorieen;
het ontwikkelen van een eigen methodiek van onderzoek, waarbij het 
voor-beeld van de natuurwetenschappelijke methode telkens weer als 
ideaalbeeld opduikt en gehanteerd wordt. 
Hoewel maatschappelijke factoren een belangrijke invloed hebben op het 
ontstaan en de ontwikkeling van een wetenschappelijke discipline, treedt 
daarin toch geleidelijk aan ook een min of meer autonoom proces aan de 
dag. Dit is gericht op de 'verwetenschappelijking' van de discipline; het 
streven naar methodische ontwikkeling (eventueel perfectionering) kan 
daarbij heel sterk gaan overheersen. De hiervoor noodzakelijke verder
gaande abstractie kan op den duur tot een zodanige versmalling en 'ont
werkelijking' van de vraagstelling leiden, dat niet meer duidelijk valt aan te 
geven wat de maatschappelijke betekenis of functie is van een dergelijke 
sociale activiteit die wetenschappelijk onderzoek heet. Zo'n ontwikkeling 
moet-lijkt mij-in ieder geval funeste gevolgen hebben, als ze zich vol
trekt aan een sociale wetenschap. 
Zij heeft zich zeker ook ten aanzien van de natuurwetenschappen voorge
daan en doet zich daar nog altijd voor in gevallen van verregaande specia
lisatie met een 'zuiver' (niet op directe toepassing gericht) karakter. Voor 
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de natuurwetenschappen als (geinstitutionaliseerd) geheel had het probleem 
zich echter 'vanzelf opgelost', zodra deze disciplines in hun technologische 
fase kwamen en hun ontdekkingen en uitvindingen op enige schaal toepassing 
gingen vinden. Toch is het goed om hierbij een aantal historische subfasen 
te onderscheiden: Kwamen technologische toepassingen van natuurweten
schappelijke ontdekkingen en vindingen aanvankelijk met een sterke 
vertraging tot stand, met de toenemende industrialisering en dynamisering 
van de samenleving werd dit proces ook steeds meer versneld en hoefden 
nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten steeds korter (meestal maar 
enkele jaren) op technologische realisering te wachten. Op een gegeven 
moment worden als het ware 'oorzaak en gevolg verwisseld' en wordt 
vanuit een geleide technologische ontwikkeling gericht onderzoek verricht 
naar toepasbare resultaten. 
De vraag naar de maatschappelijke functie van het wetenschappelijk onder
zoek en naar de positie van de onderzoekers krijgt daarmee geleidelijk aan 
andere accenten, zoals met deze reeks kan worden verduidelijkt:-heeft 
de wetenschappelijke activiteit maatschappelijke gevolgen? ;-hoe lang 
zal het duren, voordat ze gevolgen krijgt? (waarbij nog stilzwijgend ervan 
kan worden uitgegaan dat dit bedoelde en positieve gevolgen zullen zijn) ;
wat zijn de gevolgen van een wetenschap die steeds minder autonoom is 
in haar ontwikkeling maar dee! uitmaakt van een complexe sociale acti
viteit waarin wetenschappelijk onderzoek nauw verweven is met industriele 
activiteiten en doelstellingen? (het bewustzijn van mogelijk negatieve ge
volgen treedt hierbij op de voorgrond) ;-eindfase: met toenemend inzicht 
in de structurele inbedding van het wetenschappelijk onderzoek stijgt de 
behoefte aan een maatschappelijke storing van wetenschap en technologie 
vanuit vooropgestelde maatschappelijke doelstellingen. 
Met voorbijgaan aan de specifieke problemen van kennisverwerving, objec
tiviteit en waardevrijheid zou ik als bijzonder in de ontstaans- en ontwik
kelingsgeschiedenis van de empirische sociale wetenschappen willen aan
geven, dat ze in de eerste fase van (autonome) ontwikkeling gekomen zijn 
in een historische periode waarin de natuurwetenschappen al een eindweegs 
hun technologische fase waren ingegaan. De maatschappelijke vraagstukken 
die door de industriele ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande ver
stedelijkings- en proletariseringsprocessen ontstonden, vormden op zich
zelf een aansporing tot de ontwikkeling van empirische vormen van sociale 
wetenschap. Deze problemen kwamen echter af op disciplines die nog in hun 
kleuter- of peuterfase waren: bij hun streven naar methoden die het natuur
wetenschappelijk model evenaarden, en naar theoretische volwassenheid 
voegde zich de uitdaging van een steeds complexer wordende maatschap
pelijke werkelijkheid. 
Het is goed om zich een-door nader wetenschaps-historisch onderzoek te 
verifieren-voorstelling te maken van de frustraties waartoe het collectieve 
tekortschieten in de vervulling van deze opgaven moet hebben geleid bij de 
beoefenaren van de jonge sociale wetenschappen. Deze omstandigheid 
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zou mede een verklaring kunnen worden voor de onkritische graagte waar
mee de sociale wetenschappen gebruik gemaakt hebben van de mogelijk
heden die hun in de afgelopen dertig jaar geboden zijn; al tijdens de tweede 
wereldoorlog in de Verenigde Staten en-mede onder invloed daarvan
sedert het begin van de jaren '50 in West-Europa. 
De economie-in allerlei opzichten een buitenbeentje, toch ook weer een 
model-was hun daarbij voorgegaan. Deze was haar jeugdcrisis betrekkelijk 
gemakkelijk doorgekomen en lag daarbij dan ook een fase v66r (wat op 
zichzelf wellicht al niet toevallig is). Door een proces van verregaande ab
stractie van de sociale werkelijkheid had zij een hoog niveau van theoretische 
ontwikkeling bereikt. Tegelijkertijd was de economie door de aard van de 
problemen waarmee zij zich bezigbield (en de nauwe verwevenheid daarvan 
met de industrieele ontwikkeling) snel in haar tecbnologiscbe fase gekomen. 
De overgangscrises die zij in het verdere verloop van haar ontwikkeling 
bad doorgemaakt, waren overwonnen; met de receptie van de ideeen van 
Keynes leek de weg open te liggen voor een definitief gevestigde, algemeen 
erkende en geeerde, economiscbe wetenscbap. 
Vanuit een kritiscb (extra-systematiscb) gezicbtspunt kunnen uiteraard 
reeksen van vraagtekens worden geplaatst bij de maatschappelijke functie 
die de economie sedertdien in snel toenemende mate is gaan vervullen: 
Haar moderne en sterk op de voorgrond tredende ontwikkeling voltrok 
zich voornemelijk in symbiose met de recente natuurwetenschappelijk
tecbnologische ontwikkelingen, die steeds duidelijker gaan functioneren als 
sturende factor bij uitstek in de maatschappelijke ontwikkeling als geheel. 
De 'officiele' economische wetenschap is daardoor in een verhouding van 
dienstbaarbeid geplaatst, die bet haar beoefenaren erg moeilijk blijkt te 
maken om voor een kritiscbe begeleiding van de meer structurele econo
miscbe ontwikkelingen zorg te dragen. Een kritische (ten dele neo-marxis
tisch georienteerde) 'school' van economen is in opkomst, maar deze zijn 
er nog op geen stukken na in geslaagd om de zekerbeden van de in bet kapi
talisme geintegreerde economische wetenschap te ondergraven. 
In de ontwikkeling van de overige sociaal-wetenschappelijke disciplines 
(met name in de sociologie) is veel terug te vinden van de 'basis-processen' 
die hiervoor in bet kort en heel grof geschetst zijn voor de natuurweten
scbappen en de economie. Deze gedragswetenschappen werden te hulp 
geroepen bij pogingen tot mee- en bijsturing in de sfeer van de 'sociale 
begeleiding' van tecbnologische en economische processen in een bisto
rische peri ode waarin ze helemaal niet daartoe bij machte waren. De kwalijke 
kansen die dit inhield, zijn heel duidelijk te illustreren aan de empirische 
sociologie: Toen zij in de tweede wereldoorlog in de Verenigde Staten haar 
zegetocht begon, was zij theoretisch onderontwikkeld. Zij is dat ook ge
bleven, doordat ze toen en naderhand (ook in West-Europa) geroepen werd 
en zich geroepen voelde tot het leveren van toepasbare resultaten binnen een 
maatschappelijke context, tot de kritische structurele doorlichting waarvan 
zij niet in staat was. Met een meer 'klassieke' orientatie had zij in principe 
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weliswaar meer kunnen bereiken, maar die instelling miste zij nu eenmaal 
met haar ideologisch bepaalde pragmatisme. Kortom: De sociologie, tuk 
op het tonen van haar maatschappelijke bruikbaarheid, stevende in snel
treinvaart af op een positie van dienstbaarheid binnen een geheel van or
ganisatievormen, wier structuur en ontwikkeling in sterke mate gedeter
mineerd was door zich relatief autonoom voltrekkende technologisch
economische processen. 
In de naoorlogse situatie was het ideologisch klimaat in ons land bijzonder 
gunstig voor de ontlening van inzichten en methoden aan de Amerikaanse 
sociale wetenschappen, die tijdens de oorlog een sterke impuls gekregen 
hadden. Vooral sedert het begin van de jaren '50 begonnen de publikaties 
hierover de wereldmarkt te overstromen. Afgezien van de in principe 
aanwezige mogelijkheid om (op basis van een meer empirische orientatie) 
direct aansluiting te zoeken bij een aantal klassieke theoretici, waren er 
ook geen alternatieven beschikbaar: In Duitsland hadden de sociale weten
schappen een periode van stilstand doorgemaakt sedert de machtsovername 
door Hitler in 1933, terwijl er-nog afgezien van de overbekende ideologi
sche barrieres-op grond van wetenschappelijke overwegingen allerminst 
aanleiding bestond om nog verder naar het oosten te kijken. De opkomende 
nieuwe generaties hadden ook steeds minder aanvechting om de traditie 
te volgen van de sociografische school van Steinmetz, die sedert 1913 het 
Nederlandse toneel op een heel aparte marrier beheerst had maar in de 
vooroorlogse periode niet tot overweldigende resultaten had kunnen 
komen. 
In toenemende mate vond dan ook een modellering naar Amerikaans model 
plaats van de tot ontwikkeling komende empirische sociale wetenschappen. 
Dit betekende vooral dat aansluiting werd gezocht bij het daar in zwang 
zijnde a-theoretische empirisme, dat volgens Lazarsfeld (aangevuld en ge
interpreteerd door Mills, biz. 68-69) gekenmerkt is door:-een verschuiving 
van de nadruk van de geschiedenis van instellingen en ideeen naar het 
concrete-sterk psychologisch opgevatte-gedrag van mensen, alsmede 
door een consequente vermijding van structurele problemen ten gunste 
van milieuproblemen ;-een neiging om sectoren van menselijk lev en in 
statisch verband met andere sectoren te bestuderen;-een voorkeur voor de 
bestudering van sociale situaties, waarin massale aantallen mensen deel
nemen aan eenzelfde activiteit die zich cyclisch herhaalt (bij voorbeeld 
verkiezingen) ;-een volstrekt a-historische orientatie, die al in voorgaande 
punten besloten ligt en die er erg gemakkelijk toe leidt dat niet-essentiele 
problemen geformuleerd worden. 
Op deze problemen wordt dan een-nog steeds groeiend-arsenaal van me
thoden en technieken losgelaten, die aile mogelijke 'horizontale' correlaties 
meten met een mate van nauwkeurigheid die een beter doel waardig zou 
zijn. Wat hun maatschappelijke werking betreft, hebben de resultaten van 
dergelijke onderzoekingen uiteraard de tendentie om de aanpassing van 
individuen en kleine groepen aan de bestaande maatschappelijke structuur 

548 Socialisme en Democratie 11 (1970) december 



te bevorderen. Daarmee komen ze dan ook verregaand tegemoet aan de 
wensen van de in hoge mate sturende bureaucratieen in de sfeer van het 
openbaar bestuur en het grote bedrijfsleven. 
Theoretische arbeid die de zwakheden van het overvloedig verrichte em
pirische onderzoek zou hebben kunnen opheffen, is bijzonder schaars ge
weest in de afgelopen dertigjaar, zowel in West-Europa als in de Verenigde 
Staten. Voorzover zij wei verricht werd door grootmeesters als Talcott 
Parsons, voltrok ze zich op een zo hoog abstractie-niveau en ging ze zich 
te buiten aan een zodanige woorden- en begrippen-orgie dat ze geen enkel 
gevolg had voor het sociologische veldwerk. Het theoretische werk van 
Parsons heeft overigens een aantal opmerkelijke gebreken gemeen met het 
empirisme van Lazarsfeld, waartoe het niet in een werkzame relatie staat: 
het is op integratie van en binnen de bestaande structuren gericht; het 
werkt sterk legitimerend en niet onthullend of kritiserend ten aanzien daar
van; het is volstrekt a-historisch. 
Ook in dit opzicht heeft zich in ons land een zeker epigonisme voorgedaan; 
theoretische studies kwamen hier ook nogal eens tot stand los van daarop 
aansluitend empirisch onderzoek. Soms ging het daarbij om beschrijvingen, 
analyses en vergelijkingen van theoretische opvattingen van bepaalde 
individuele sociologen van naam of van door hen gevormde scholen. Voor
zover deze studies de aandacht vestigen op vergeten 'klassieke' theoretici 
(als Karl Marx en Karl Mannheim), kunnen zij wellicht een fundamentele 
herorientatie van de huidige sociale wetenschappen helpen inleiden. 

Richting voor heroritintatie 

Impliciet liggen in voorgaande beschouwingen al enige aanwijzingen besloten 
van de richting, waarin ik een dergelijke herorientatie zou willen zoeken. 
Tot besluit zou ik daar graag een paar globale opmerkingen over maken, 
in het besef dat ik daarmee niet meer verschaf dan een paar aangevertjes 
voor een voortgezette discussie: De activiteit van het sociaal-wetenschap
pelijk onderzoek zal een veel minder kortademig karakter moeten krijgen. 
In plaats van op gedrags- en milieu-variabelen en hun onderlinge relaties 
binnen een gegeven maatschappelijke structuur zal het gericht moeten wor
den op ontwikkelingen van beheersende sociale structuren. De sociaal
wetenschappelijke onderzoekers behoren in verband hiermee weer in toe
nemende mate het accent te leggen op de formulering van adequate sociale 
theorieen en op een systematische en zorgvuldige toetsing daarvan aan de 
hand van empirisch materiaal. In de hier bedoelde theorievorming zal de 
historische dimensie van de sociale werkelijkheid van beslissende betekenis 
zijn; het empirisch materiaal ter toetsing hiervan zal bijgevolg ook heel 
anders zijn samengesteld dan in de naoorlogse jaren gebruikelijk is geweest. 
Een herontdekking van 'klassieke' sociale theoretici is in dit verband abso
luut noodzakelijk (men denke aan Marx, Mannheim en Norbert Elias); 
het is overigens opmerkelijk dat deze terugkeer tot een inspirerend stuk 
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sociaal-wetenschappelijk denken uit het verleden in de Verenigde Staten 
eerder op gang gekomen is dan in ons land. 
Theorievorming en empirische onderzoekingen die aan zulke hoge eisen 
voldoen, zullen op zichzelf a! een belangrijke kritische functie vervullen 
ten aanzien van de bestaande maatschappelijke structuren. Naar mijn stel
lige overtuiging zal een aldus gerichte sociaal-wetenschappelijke activiteit 
de thans ontbrekende openingen kunnen forceren voor bewust en welover
wogen in gang gezette structurele veranderingsprocessen. V oorwaarde 
voor zo'n diep ingrijpende operatie is natuurlijk wei, dat een groot aantal 
onderzoekers hiervoor gemobiliseerd wordt. Ten dele zullen deze zich nog 
moeten vormen via processen van creatieve wetenschappelijke oefening, 
die in allerlei opzichten verschillen van de bestaande universitaire opleidin
gen op het gebied van de sociale wetenschappen; het weloverwogen aan
kweken van ideologische vooroordelen zie ik in dit verband niet als een 
vernieuwing of verbetering. Velen die op dit ogenblik al hun sociaal-weten
schappelijk onderzoekwerk verrichten binnen het kader van structureel 
en ideologisch vastliggende doeleinden, zullen daar groepsgewijs van moe
ten emanciperen. Dit betekent-om te beginnen-dat zij een stuk eigen 
verantwoordelijkheid terug zullen moeten nemen, dat zij uit handen gaven 
bij hun intrede in de (publieke of private) bureaucratie waarbinnen zij als 
onderzoeker moeten functioneren. 
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MAXRENEMAN 

De culturele revolutie 

Denkend aan Holland 
zie ik brede autobanen 
onstuitbaar door oneindig 
steenland gaan, 
rijen onaantastbare 
limozines 
als dooie torren 
langs de bermen staan; 
en in de razende 
ruimte verzonken 
de wegenwachters 
verspreid door het land, 
benzinepompen, garages, 
gesloopte steden, 
fabrieken en hekken 
in een strak verband. 
de lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 
in gore eentonige 
dampen gesmoord, 
en in aile gewesten 
wordt de dreun van benzine 
met zijn eeuwige stanken 
gevreesd en gehoord. 

Zo zingt Klara, de zingende zuster van het Deskundologisch Laboratorium, 
gevoelvol begeleid door het Resistentie Orkest. Om aile misverstanden te 
voorkomen, Zuster Klara vertolkt geen romantisch heimwee naar voorbije 
dagen en verloren cultuurpatronen. Ze is een moderne (beeldschone) vrouw 
die zich de kanker rookt, jaarlijks 30 000 km autobaan met haar aftrekbare 
dienstauto consumeert, en 's avonds thuis in haar flatje bij de televisie 
gulzig geniet van aile heerlijke gaven die de consumptiemaatschappij 
biedt. 
Toch is de Culturele Revolutie, waar we nu met een te dikke tong over spre
ken, van en voor haar en niet van en voor de kunstzinnige elite die nu nog 
heel autoritair bepaalt wat zij mooi zou moeten vinden (en wat zij zou 
moeten zingen). De Culturele Revolutie is namelijk niet de zoveelste nieuwe 

Sociali~me en Democratie 11 (1970) december 551 



kunstrichting, -isme of avant-gardisme voor kunstgevoelige society kringen, 
kunstdeskundigen en kunstminnaars, maar de erkenning dat naast die 
culturele elite, de massa, het volk, de burger, Jan publiek, de arrebeijer een 
eigen cultuur heeft die zich in een eigen omgeving ontwikkelt en wil mani
festeren. De Culturele Revolutie is revolutie rood de eigen plaats, omgeving, 
met een duur woord milieu-identificatie. De eigen plaats is nu eens niet 
dat eigen fl.atje of eengezinswoning, waarin het eigen interieurtje gebouwd 
kan worden of het eigen privebezit geplaatst kan worden, maar de eigen 
buurt, wijk of stad. 
J arenlang ging het in de woningbouw om niets anders dan om meer vier
kante meters, meer tegels hoven het aanrecht en meer aansluitingen, voor 
meer huishoudelijk gerief in de privesfeer. Enorme positieve verlangens, 
maar ineens is de bevolking die zo veilig opgeborgen scheen zich gaan roeren 
en gaan zoeken naar contacten buiten het huis en tot haar schrik zag ze 
dat die contactmogelijkheden in haar eigen omgeving weg waren. De 
straat was voor de auto, het openbare groen verboden, de Kerk en de 
markt weg; aileen een paar kleuterspeelplaatsjes, een paar tochtige lift
portalen, en griezelige smaile galerijen achter tralies waarop men elkaar 
net kon passeren. Als een razende is men sportveldjes, zwembaden, sport
hailen en andere nuttige zaken gaan bouwen. Maar nog steeds ontbreken 
de plaatsen waar de culturele contacten op aile verschillende niveaus 
plaats moeten vinden. Wie buiten de horecasfeer een ander wil ontmoeten, 
moet lang zoeken naar een geschikte plaats. 
Tot nog toe liet de politicus de 'culturele zaken' over aan deskundigen, 
commissies, kunstraden, bevoegde insteilingen, semi-openbare lichamen, 
kortom aan een kleine elite, een kunstzinnige bovenlaag van betere komaf 
en met verfijnde smaak en zeden. Die kleine elite bezat exclusief de maat
staven waarmee kunst en cultuur gemeten moesten worden, ze wist onfeil
baar wat belangrijk en onbelangrijk, in en out, modern en ouderwets, le 
rangs en 2e rangs was. Zij bepaalde waar de cultuur en de kunst genoten 
moest worden: in de kunsttempels, de schouwburg, de concertzaal, de 
musea, de betere boekhandel. De massa moest daar heen gesleept worden 
om voorgelicht, opgevoed, ontwikkeld, uitgelegd en bijgebracht te worden, 
door rondleiders, critici, bevoegden die naar hogere en diepere niveaus 
wezen. 
Tot voor kort was het hoogste ideaal van een kunstenaar, een door hem ge
signeerd meesterwerk in het Stedelijk Museum, een solistisch optreden met 
het Concertgebouworkest, een gastrol op de planken van de Stadsschouw
burg, een gedichtenbundel via de erkende uitgever in de betere boekhandel. 
In een paar jaar is de zaak grondig gewijzigd. Velen voelen zich al gege
neerd als ze als bezoeker van bovenstaande etablissementen gesignaleerd 
worden. 
Nu moet ik oppassen, voordat ik het weet krijg ik een paar etiketten om mijn 
hals: gefrustreerd, maoi:st, tweederangs kunstenaar, links of rechts, of naar 
believen wat niet deugt. Plechtig verklaar ik dus dat meneer Oster, De 
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Wilde, Haitink en alle andere kunst- en cultuurdirigenten vakbekwame en 
hoogst nuttige lieden zijn, dat alleen de plaats en de functie waar ze mee 
opgescheept zitten steeds beperkter wordt. 

Dagje uit 

Kunst in die grote 19e eeuwse tempels, mausolea, zal nog best een tijdlang 
een grote hoop publiek trekken. Maar het wordt: een dagje uit in de grote 
stad, kunstenaartje kijken en voeren, leuke dingen bekijken die je thuis niet 
hebt; wat je in Artis niet vindt, zoek je in de kunstreservaten. Daar helpt geen 
modernisatie meer, ook al speelt het concertgebouworkest in C & A kos
tuums, ook al gaan de acteurs in de pauze gratis koffie en koek aan het pu
bliek serveren, de pluche Iucht is er met geen duizend deodorants te ver
drijven. Het blijft opgezette kunst, kunst op sterk water. Kunst, losgesneden 
van zijn natuurlijke omgeving, van zijn natuurlijke functie, wordt kunst 
met een waterhoofd, kunst-kunst, opgezette kunst. 
Waardoor en hoe het zo geworden is, weet ik niet. Ik ben geen cultuur
filosoof. Misschien wei door de pop, de underground, de flower-, protest-, 
provo-kabouter-power etc. die zich bewust buiten die bestaande orde plaat
ste. Misschien wei door een groep kunstenaars die zich niet meer lekker 
voelde binnen de kunstreservaten, of er buiten gezet werd omdat ze niet 
beantwoordde aan de speciale kwaliteitsnormen die de bevoegde kunst
autoriteiten hanteerden. 
Misschien ook wei door de massa zelf die (nog) binnen de gevestigde struc
tuur is gaan woelen en door een toegenomen welvaart een consumptie
macht is gaan vormen en zodoende een cultuurpatroonveranderaar is ge
worden. 
Zeker is dat de behoefte invloed uit te oefenen op de eigen omgeving en de 
kritiek hierop niet alleen meer komt van artistieke en semi-artistieke kringen, 
van hunkeraars naar exotische culturen of van zuivere natuuraanbidders. 
Ook de voorheen nette burger die tevreden was binnen zijn interieurtje 
is naar buiten gekomen en sloeg met schrik gade de omgeving die men hem 
had toegemeten en raakte zo bewust of onbewust verstrikt in de culturele 
revolutie en de maatschappijkritiek. 
Wat kan de politicus nog doen? Niet nog meer subsidie, steun, reisjes, 
prijsjes en andere goedbedoelde zoethoudertjes naar kunstenaars. Niet nog 
meer geld naar de grote kunstinstituten, verzamelingen, representatieve 
lichamen, concert- en schouwburgzalen. Het zijn bodemloze putten en er 
zijn er genoeg. 
Wei meer subsidies en faciliteiten naar kunstgebruikers, nieuwbouwwijken, 
woningbouwverenigingen, woningbouwbeleggers en -producenten (al zijn 
ze nog zo rijk), sportcentra, fabrieken, ziekenhuizen, winkelcentra en andere 
natuurlijke ontmoetingsplaatsen. Daar profiteren de kunstenaars vanzelf 
weer van. En zo weinig mogelijk deskundigen die bepalen hoe het er uit 
moet zien. Als de opdrachtgevers, architecten, bouwers en gebruikers van 
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die omgevingen nu nog niet voor cultureel of artistiek 'vol' worden aange
zien worden ze het nooit. 
'Dat wordt een grote rotzooi', hoor ik nu al weer de ijveraars voor 'betere' 
kunst, 'nieuwere' kunst en voor meer geld naar de kunstenaars roepen. 
Inderdaad wordt dat een grote rotzooi. Maar daar ben ik niet bang voor. 
Vox populi, vox Dei is in een democratie ook een culturele norm en een 
kunstnorm. 
Om een voorbeeld met man en paard te noemen. Heden lees ik in De 
Volkskrant, en dat is toch een nette krant die je rustig naast De Telegraaf 
kunt lezen, dat in Brabant een nieuw paleis gebouwd wordt voor de Pro
vinciale Staten, 103 meter hoog. Ik ben er niet tegen, noch tegen de 40 of 60 
miljoen die het kost. Wel tegen de ruim 1 miljoen aan kunstzinnige ver
siersels die er aan geplakt worden, van een dikke bronzen deur tot een 
wagonlading wandtapijten. Ik ben niet tegen de kunstdeskundigen die al 
dat fraais hebben uitgezocht, want het zal wei weer verschrikkelijk mooi of 
representatief zijn. Ik ben wel tegen de politici die niet opstaan en in heldere 
taal zich hardop afvragen: 'Zijn we nu helemaal gek geworden?' Hadden we 
die kunst of desnoods wat minder fraaie kunst niet wat dichter bij de nieuw
bouwwijken kunnen brengen. En als dat niet kan wat mankeert er dan aan 
die omgevingen die we met onze toestemming bouwen en waarbinnen geen 
plaats is voor eigentijdse cultuurbeleving. 
Een ander voorbeeld. Amsterdam hoopt spoedig een nieuw stadhuis te 
bouwen. Het mooiste ontwerp is gekozen uit duizend mooie ontwerpen. 
Ofliciele kosten vorig jaar nog 60 miljoen, nu al 80 miljoen, terwijl iedere 
aannemer nu al op de achterkant van zijn lucifersdoosje met zijn stompe 
potlood 120 miljoen heeft geschreven. Ik ben er niet tegen (alhoewel, zit 
een failliete stad, met nog wel een paar andere problemen, daar om te sprin
gen?). Ik ben wei tegen de paar miljoen die nu al uitgetrokken worden om 
kunst tegen dit zoveelste regeerpaleis aan te plakken en tegen de kunstenaars 
die nu al de stoep van de architect schoonlikken om er een graantje van 
mee te pikken. Voor datzelfde geld, plus drie km pretentieuze autobaan 
minder in de Bijlmermeer, kunnen in en om de reuzenfiats in diezelfde 
Bijlmermeer vele culturele ontmoetingsplaatsen gebouwd worden waarin 
weer van alles kan gebeuren, van schaken en kaarten, knutselen, lezen, 
toneelspelen, dia's kijken en ruzie schoppen, tot weet ik veel op ieder niveau. 
Wat nu nog enorme opbergrekken zijn, enorme sing-sing gevangenissen in 
openlucht, kunnen dan weer ontmoetingsplaatsen worden waarin herken
bare, culturele vormen worden opgebouwd en waar dan ook de kunst ge
integreerd een functie kan vervullen. 
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J.M. DEN UYL 

Socialisme en nieuwe 
maatschappijkritiek 
Er gaat tegenwoordig nauwelijks een vergadering voorbij sprekend over 
vorming voor werkende jongeren, de bestuursvorm van de universiteit, 
de subsidiering van creches, of er staat wel iemand op die verklaart dat en 
de inleider en de discussianten maar wat staan te kletsen, want dat er toch 
niets gebeurt, zolang de maatschappij niet verandert. Het systeem deugt 
niet, het gaat om een andere structuur. De politieke partijen en de vakbon
den, de Kamer en de regering zijn aile onderdeel van een goed geoliede 
machinerie, het establishment ofwel de gevestigde orde. Binnen die orde kan 
er wel wat gesleuteld worden aan probleempje x of vraagstuk y, maar 
wezenlijk verandert er niets. Je kunt je daarom het beste maar niet inlaten 
met die kleine verbeteringen, die de politici zo ijverig bepleiten. Verbete
ringen verzwakken het verzet tegen de bestaande structuur; ze werken ver
dovend en verhuilend, terwijl het juist aankomt op polarisatie, verscher
ping van tegenstellingen en bewustmaking daarvan. 
De criticus opereert vanuit de zekerheid, dat hij als minderheid een grote 
samenzwering bevecht, waarbij hij zich voortdurend tegen inkapseling 
moet verweren. Daarom is hij ook niet uit O.E discussie, maar op gEuige_!?is 
en protest. Men behoort tot het establishmentorrotde voorbodenvande 
nieuwe maatschappij en de nieuwe mens, tot het bestel of tot het verzet daar
tegen. 
Een zo beperkte aanduiding van het functioneren van nieuw opgekomen 
maatschappijkritiek zegt nog bitter weinig over de onderscheidende ken
merken van maatschappijkritiek-nieuwe stijl. De Rijk heeft in zijn beschou
wing in deze aflevering een compacte beschrijving gegeven van het Mar
cusiaanse model van maatschappijkritiek. Ze knoopt aan bij de maclrte
ioosheidvan de mensen, 1e weinig ieVerteilen hebben in een gecompli
ceerde samenleving. e verzet zich tegen een anoniem gewordetliiiacht. 
I;-het systeem is niemandaanspreekbaar voor de tekorten en de ongelijk
heid. Het democratisch instrumentarium is het meest verwerpelijke element 
in het stelsel. Door de verdrukkende verdraa zaamheid wordt de machte
loosheid van de mensen, en daarmee het systeem, in St'iiiid gehouden. Kritiek 
is aileen geoorloofd binnen het systeem. De democratie is een schijnde
mocratie. De wetenschap staat in dienst van de gevestigde orde. De uni
~t is een reproduktie-mechanisme van de huidige machthebbers. 
Autoritaire verhoudingen worden met behulp van het institutionele geweld 
in stand gehouden. Een dergelijk gesloten, zichzelf regulerend systeem is 
aileen door het bevrijdende eweld te doorbreken. De randgroepen (stu-
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denten, kunstenaars) met de minste binding aan het systeem zijn geroepen 
als dragers van dit bevrijdende geweld op te treden. 

Marcusianisme en neo-marxisme 

Nu is het voor een beoordeling van maatschappijkritiek nodig te onder
kennen dat naast dit Marcusiaanse model sprake is van een h~rleving van 
het marxisme. Die twee modellen mogen niet worden verward, hoeveel 
kruisverbindingen er ook zijn. Voor de marxisten is het probleem niet, dat 
de mensen zo weinig te vertellen hebben, maar dat de verkeerde mensen het 
voor het zeggen hebben. Voor hen is de macht helemaal niet anoniem, 
het zijn de geldmagnaten, de grote concerns en hun imperialistische hand
langers. De parlementaire instellingen zijn in kapitalistische landen welis
waar niet essentieel, maar als forum niet te versmaden. Zij schimpen niet 
op de tolerantie, maar profiteren daar graag van. Zij zijn tegen de be
staande autoriteiten, maar leiden plaatsvervangende autoriteiten zorgvul-

.1 dig op. Zij geloven niet in de spontane creatie van bevrijdend geweld, wei 
in de hardnekkige voortzetting van de klassestrijd. Zij zwijgen bij voor
keur over het gebruik van geweld, zonder er als machtsmiddel op beslissende 
momenten afstand van te doen. 'De communisten achten het beneden hun 
waardigheid, hun inzichten en bedoelingen geheim te houden. Zij verklaren 
openlijk, dat hun plannen slechts verwezenlijkt kunnen worden door de 
gewelddadige omverwerping van aile tot dusver bestaande maatschappelijke 
orde. De heersende klassen mogen voor een communistische revolutie 
beven'. Zo staat het in het Communistisch Manifest en zo maakt het een 
integrerend onderdeel uit van het marxisme-leninisme. 
De verhouding tussen beide vormen van maatschappijkritiek manifesteerde 
zich tijdens de mei-revolte in Frankrijk in 1968. In de contestatieperiode 
hield de PCP zich afzijdig, appelleerde zelfs heel duidelijk aan de afkeer 
van de Franse arbeider van straatgeweld. Toen het op een werkelijke kracht
meting uit scheen te lopen haastten de communisten zich de Ieiding van de 
opstand in handen te krijgen. En daarin was het gebruik van het grote ge
weld verdisconteerd, ook al kwam het er niet van. 
Wat communisten en Marcusianen verenigt is de totale afwijzing van de 
bestaande structuur en de potentiele aanvaarding van het geweld als mid
del in de strijd tegen het kapitalisme, resp. het systeem. Daaruit ontstaat 
een zekere wederzijdse be!nvloeding en soms tijdelijke bondgenootschappen. 
Zo heeft in ons land de CPN in een latere fase het studentenverzet gesteund 
en hebben omgekeerd vooraanstaande mensen uit het studentenverzet 
zich bij de voorjaarsverkiezingen verenigd in een oproep om op de CPN te 
stemmen. En dat terwijl de maatschappijcritici niet hebben nagelaten de 
communistische stelsels en partijen als autoritaire, bureaucratische in
stituten te kijk te zetten. 

t De politieke werkelijkheid is, dat en in opvattingen en in terminologie maat
schappijkritiek-nieuwe-stijl en neo-marxisme dooreen !open. En dat leidt 
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er weer toe, dat libertaire en totalitaire maatschappij-opvattingen, die 1\ 
elkaars doodsvijanden behoren te zijn, op een wonderlijke manier samen- . 
spelen in het verzet tegen de bestaande maatschappij. Het rode boekje van 
Mao en het rode scholierenboekje lijken ten onrechte verwisselbaar. De 
macht uit de geweerloop en de zelfbevrijding van de schoolautoriteit zouden 
niets met elkaar van doen moeten hebben, maar het streven naar democrati
sche maatschappijvernieuwing is als gevolg van deze grensvervaging flink 
op de tocht komen te staan. 

Democratisch socialisme en structuurhervormingen 

In de opkomst van Marcusianisme en neo-marxisme lijkt het democratisch 
socialisme de grote afwezige. Zoals het ten tijde van de mei-revolte geen 
identiteit toonde. Toch was en is de positie van het (democratisch) socialisme 
evenzeer afgestemd op structurele hervorming als van de stromingen die 
via het studentenprotest, de buitenparlementaire acties, de dreiging met 
het gebruik van geweld zoveel vorderingen op de politieke markt hebben 
gemaakt. Met het magische woord structuur bedoelen we immers de in 
instituties vastgelegde machtsverdelingTn de samenleving. Die machtSvef: 
dcling Ievert het beeld van grote ongelijkheid, weinige machtigen en vele 
machtelozen. Heel de socialistische actie is erop gericht geweest, die machts
verdeling fundamenteel te veranderen om de grote massa van de bevolking 
van haar machteloosheid te bevrijden. Power to the people. Algemeen kies- J 
recht, bescherming van burgerlijke vrijheden, sociale wetgeving, beperking 
van de zeggenschap over het particulier bezit, gelijker verdeling van rechten. 
De kapitalistische structuur is veranderd en uitgehold. Ben rechtsorde met 
niet aileen formeel gelijke rechten is tot ontwikkeling gekomen. 
Maar in die ontwikkeling is kortsluiting opgetreden. Het beeld van betrek
kelijke harmonie van de sociale verzorgingsstaat van de vijftiger jaren met 
uitzicht op geleidelijke groei naar groter gelijkheid is grondig verstoord. 
Daniel Bell heeft onlangs in Encounter betoogd ('Unstable America'), dat 
althans voor Amerika de betrekkelijke stabiliteit van de 50er jaren met de 
verwachting van groeiende harmonie als uitzondering op het algemene 
patroon moet worden gezien. De turbulenties van de 20er en de crisis
verschrikkingen van de 30er jaren zijn meer kenmerkend voor de ontwikke
lingsgang van de Amerikaanse samenleving, dan de rust van de Eisenhower
aera. De chaotische verhoudingen na 1963 (dood van Kennedy) typeren een 
maatschappij in een wanhopig conflict met zichzelf. De parallel met West
Europa dringt zich op. Het crisiskapitalisme van v66r de Tweede Wereld
oorlog is afgelost door het gecontroleerde kapitalisme van de sociale ver
zorgingsstaat. De verwerkelijking van volledige werkgelegenheid, per
manente groei van welvaart en sociale zekerheid hebben een adempauze 
geschapen. Nu lijkt de sociale verzorgin sstaat in een bijna even fundamentele 
crisis geraakt als waarin het crisiskapitalisme van de30efTaren verkeerde. 
De socialistiscne partijen, architecten en bouwers van de sociale ven~or-
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gingsstaat, zijn daardoor aangetast. De linkse maatschappijkritiek richt 
zich veelal het venijnigst tegen socialistische partijen omdat deze door de 
aanpassingen en verbeteringen, die zij in de sociale orde hebben aange
bracht, de gebleven machtsongelijkheid zouden versluieren. 
Die kritiek is vaak onjuist, maar wel verklaarbaar. Het werken binnen 
bestaande structuren aan de hervorming van die structuren, zoals socialisten 
doen, bergt het gevaar in zich van een vereenzelviging met die structuren. 
Het program op lange termijn, het socialistisch maatschappijbeeld mag dan 
wel op papier staan, het functioneert niet meer als herkenningsteken. Een 
goed voorbeeld daarvan vormt wat de PvdA overkomen is met het centraal 
stellen van de leefbaarheid. De bedreiging van het welzijn door de welvaart, 
de noodzaak van inperking van ongeremde economische groei terwille van 
de leefbaarheid, de noodzaak ook van doelbewuste opvoering van de be
lastingdruk en afremming van de particuliere consumptie is het eerst 
door de PvdA onderkend. Het verkiezingsprogram voor de kamerverkie
zingen in 1963 werd het land ingestuurd onder de titel 'Om de kwaliteit 
van het bestaan'. Het was geen populaire leus, vel en weten de verkiezings
nederlaag die erop volgde aan het hatelijke gedram voor opvoering van 
milieubeschermende overheidsuitgaven en belastingdruk. In de ogen van 
nieuwkomers in het politieke veld is de PvdA echter veel meer herkenbaar 
aan de activiteiten van socialistische gemeentebestuurders voor het aan
trekken van vervuilende industrieen dan aan het opkomen voor de kwaliteit 
van het bestaan. 
Dat een dergelijk effect kon optreden heeft alles te maken met de verstopping 
van communicatiekanalen, die op grote schaal plaats vond. De bewerk
tuiging van de sociale verzorgingsstaat betekende bovenal een enorme ver
takking en verfijning van de organisatiestructuur. Behalve voor de inge
wijden viel er nog maar weinig te overzien, laat staan te doorzien. De ~ote 
v_ervreemding tussen bestuurders en bestuurden greep om zich heen. De 
maatschappijkritiek uit zich niet in een strijd van het volk tegen een bepaalde 
machtsgroep, maar in het verzet tegen een onpersoonlijk geworden econo-

f J!!isch-politiek machtsap~t. Datverzet kenmerkt zich door een afKeer 
van hierarchie en centralisatie, de eis van directe democratie, nadruk op 

I spontanei:teit, afwijzen van formalisme. 'Het wantrouwen jegens de bestaan
de politieke partijen heeft een algemene afkeer doen ontstaan van het ver
schijnsel organisatie, dat op zichzelf volgens velen al leidt tot rigiditeit, 
politieke apathie van de volgelingen en conservatisme'. (Aldus W. G. Wolters 
in een lezenswaardig stuk 'Onmacht en almacht' in De Gids no. 6, 1970). 

In dit verband moet ook gesteld worden, dat socialistische partijen de ge
volgen van de technologische revolutie hebben onderschat. Het socialisme 
heeft de technische ontwikkeling in het algemeen toegejuicht om de wel
vaartsgroei en de bevrijding van het vuile handwerk, dat ermee gepaard 
ging. De vrees, dat de machine tot werkloosheid zou leiden bleek theore
tisch ongefundeerd en praktisch ongegrond. De technische ontwikkeling 
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werd gestimuleerd via subsidies en onderwijs, maar in de richting die ze koos 
en in de technocratische structuren die ze veroorzaakte, ongemoeid gelaten. 
Het gevolg is geweest, dat de concentratie van ondernemingen en daarmee 
van economische macht werd bevorderd, binnen de grote ondernemingen 
de zeggenschap werd voorbehouden aan hen, die de geheimtaal der tech
nologen verstaan, en de richting van de produktie minder door de consument 
en meer door technisch noodzakelijke rendementen werd bepaald. De strijd 

1 tegen het democratisch model werd daardoor een strijd tegen de klasse der 
specialisten en vakidioten. 
Het beeld van een technocratische samenleving, die zich onttrekt aan de con
trole en inspraak van de mensen om wie het begonnen is, heeft een vacuum 
geschapen, dat zich vult met wantrouwen en achterdocht. Waar de moge
lijkheid van rationele controle ontbreekt, ontwikkelt zich een agressteve 
liTiitlonaliteit. De actie tegen de volkstelling levert er een goe voor ee d 
van. Wil het socialisme met zijn ingeboren voorkeur voor een rationele or
dening van de samenleving greep op de ontwikkeling krijgen of herwinnen 
dan zal het dat grote vacuum tussen bestuurlijk en technocratisch handelen 
en de massale passiviteit van de mensen zinnig moeten vullen. 
Ben vergrovend anti-kapitalistisch marxisme en een maatschappijkritiek, I 
die zich richt op de mobilisatie van irrationele krachten hebben aileen kans 
in een klimaat, waarin een gedemocratiseerd socialisme het laat afweten. 
De situatie voor socialistische partijen is in het bijzonder penibel omdat 
'rechts' van het traditionele socialisme het grote democratische tekort soms 
eerder en beter onderkend is dan door de logge apparaten van de grote 
socialistische partijen. 

Een democratisch antwoord op nieuwe maatscbappijkritiek 

Wat het socialisme zou moeten doen in het gezicht van de technocratische 
maatschappijontwikkeling en de daaruit voortgekomen maatschappij
kritiek is in enkele hoofdpunten samen te vatten. 
1. Welbewust breken met het ongerichte welvaartsstreven, dat het socialisme 
zich door het kapitalisme heeft laten opdringen. Van huis uit weten soda
listen beter. De religieus-socialisten, maar ook socialistische theoretici 
als Tawney hebben steeds de keuze van de doelstellingen van de samenleving 
primair gesteld. Niet macht en rijkdom, maar ~enselijke zelfontplooung en 1 
dienstbaarheid moeten norm van de ontwikkeling zijn. De onderschikking 
van economische groei aan bescherming van het 'natuurlijk' milieu en leef
baarheid lijkt vandaag een algemeen aanvaarde norm. Het is echter woor
denspel als in het economisch mechanisme zelf niet die normering wordt 
ingebouwd. De hervorming van de onderneming is daarbij toetssteen. 
Aileen door onderschikking van de investeringsbeslissingen in de onder- j 
neming aan een democratisch geformuleerde afweging van produktiedoel- J 
einden kan aan het domineren van de economie over menselijke betrekkin- J 

gen en levensomstandigheden een einde komen. 
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2. De controle op wat wordt aangeduid als het militair-industriele complex 
vraagt om een eigen, aangepast controle-apparaat. De produktie van wapens 
en militaire apparatuur behoort niet aan de particuliere onderneming te 
worden overgelaten. Het vraagstuk is slechts ten dele oplosbaar in nationaal 
verband. Evenals de greep op de multi-nationale onderneming is de relatie 
tussen defensieuitgaven en particulier economische macht slechts via nieuw 
te scheppen bovennationale gezagsorganen democratisch te ordenen door 
openbaarheid van feitelijke toestanden, toetsing en besturing. 
3. Voorran,g geven aan permanente vorming. Duidelijk onderscheiden 
tussen vakopleiding en onderwijs om het onderwijs. De zelfbeschikking in 
verschillende vormen en gradaties tot gelding brengen in aile 'geledingen' 
van onderwijs. 
4. Zelfbeschikking over de omstandigheden waarin en het doel waarvoor 
me;}Werkt. Een dergelijke zeggenschap van de basis af zich Iaten ontplooien. 
Experimenten met arbeiderszeltbestuur. 
5. ~ensen interesseren voor hun eigen toekomst. Instituten van overheid, 
universiteiten en particulieren, die zich bezig houden met toekomstver
kenning een integrerende plaats geven in de beleidsbepaling. 
6. Het model van de .1~arlementaire democratie openstellen voor aanvulling 
en verandering. De kiezers rechtstreekse invloed geven op de vorming van 
een regering. Het parlement voorzien van zuignappen op buitenparle
mentair~ acties. De vertegenwoordigde democratie meerin oud geven door 
te waarborgen dat gekozen volksvertegenwoordigers ook doorlopend iets 
vertegenwoordigen. 

De methode van maatschappijverandering 

Maar, zal men vragen, biedt een zich vernieuwend socialisme als aangeduid, 
enige waarborg dat een meer gelijke verdeling van macht en zeggenschap tot 
stand komt? Verandert de structuur van de samenleving op deze manier? 
Is er enige garantie dat langs de weg van onderwijshervorming en van zelf
beschikking in de arbeidssituatie een nieuwe motivatie optreedt, die de 
concurrentiejacht doorbreekt en cooperatie tot een leidend motief maakt? 
Is het door hervorming van bestaande instituties mogelijk de vervreemding 
te overwinnen en in een samenleving, waarin verdringing en agressie inge
bakken lijken, 'onvervreemde menselijkheid' een kans te geven? 
De links-revolutionairen hebben bet antwoord. Maar voor hen is de westerse 
maatschappij een total loss, waar aileen de bulldozer nog kan helpen. Neo
marxisten van bet type Mandel mikken op de grote Kladderadatsch, waarin 
de arbeiders, de van macht verstokenen, gewelddadig de macht en daarmee 
de vrijheid zullen veroveren. Langs parlementaire weg achten zij dat uit
gesloten. De massa van de arbeiders hangt in hun ogen verdoofd door het 
zinloze werk 's avonds voor de televisie en blijft een gemakkelijke prooi 
voor de partijen van bet behoud. Het algemeen kiesrecht en bet daarop 
gebaseerde parlementaire stelsel is in hun ogen geen doeltreffend middel 
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om de machtsverhoudingen te veranderen. De reformistische partijen hebben 
geen kans, want de industriele en financiele giganten bebeersen de commu
nicatiemedia. Tegenover deze versluierende dictatuur past slechts het be- I 
vrijdende geweld van de bewuste voorhoede van arbeiders, studenten en . 
muitende intellectuelen. Door bedrijfsbezettingen en zorgvuldige infiltratie 
in bestaande machtsapparaten moet het mogelijk zijn een grootscheepse 
onteigening van de bezitters af te dwingen en daardoor de poorten naar het 
rijk van de vrijheid open te stoten. 
In een recente discussie met Mandel heb ik deze beapplaudiseerde opvatting ll 
een wanhoopsfilosofie genoemd, gebaseerd op een karikatuur van de maat
schappelijke werkelijkheid. 
Het is zaak het begrip structuur te ontmythologiseren. Structuren, ook 
machtsstructuren, zijn geen onverwrikbare, vastliggende gegevenheden. 
De verdeling van macht is permanent in beweging, de verhoudingen ver
schuiven voortdurend. De ontwikkeling van de laatste eeuw is ruwweg 
geweest een beperking van de mll:.cht van bezitters en regenten en een g~i 
van de macht van de georganiseerde arbeiders, de ambtenaren, de in~llec
tuele beroepen en de middelbare en 'hogere' werknemers.'bie ontwikkeling 
is doorkruist door de ~ach~~ng aan de specialistel!. in aile bestu
rende apparaten, waardoor de politieke democratie is uitgehold in een fase, ~ 
waarin de sociale democratie nog nauwelijks van de grond gekomen was. 
De westerse 'democratieen' verkeren daarom wei terdege in ademnood. 
Maar er is geen reden tot wanhopen. De opkomst van de kritische generatie 
is een produkt van Ianger en beter onderwijs, meer welvaart en grotere 
uitingsmogelijkheden. Die ontwikkeling is niet omkeerbaar. Welke restaura
tiegolven nog over ons heen zullen spoelen-onze samenleving zal niet meer 
terugvallen op de fletse elite-democratie, die het produkt was van de 
burgerlijke revolutie in een periode, waarin de strijd om het dagelijks brood 
en de bestaanszekerheid allesbeheersend was. ~edemocratiseerd onderwijs I 
schept de voorwaarde om de macht verder te verschuiven van de weinigen A 
naar de velen. Ze schept ook devoorwaarde om de zelfbeschikking over de 
arbeidssituatie in de onderneming te verleggen naar allen, die daarin werken. 
Langsde weg van de democratisering van de - politleke partijen kan de 
politieke democratie gevitaliseerd worden en technocratische toestanden 
overwonnen. De massale groei van het aantal studerenden Ievert de voor
waarden tot vergemeenschappelijking van het kennismonopolie, dat in de 
huidige fase belangrijker en profijtelijker is gewor en dan e geldmono
polie. De spreiding van informatie en communicatie heeft een doorbreking 
van een traditionele groepsmoraal en een vrij algemene aanvaarding van 
nieuwe leefvormen mogelijk gemaakt. Een nieuwe mentaliteit en een nieuwe 
motivatie wrnt terrein met belangrijke politieke gevolgen. Milieupolitiek is 
nu even onontkoombaar als het lang geheiligde gedram voor e astmg
verlaging nu vulga1r en verouderd aandoet. Het gaat niet aan dit alles af te 
doen als sluw bedachte aanpassingsmanoeuvres van kapitalistische heren, 
die achter de schermen aan de touwtjes trekken. 
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Het socialisme in zijn consequent democratische variant heeft nog een lange 
weg te gaan naar de klasseloze maatschappij, waarin mensen goed toegerust 
zelf vorm geven aan hun bestaan. Er is echter geen enkele reden om zich te 

f 
Iaten afdringen van een rationele politiek, die gebruik maakt van dat kost
bare werktuig voor maatschappijvernieuwing, dat met veel opoffering ge

J wonnen werd en dat parlementaire democratie heet. Men kan daarbij niet 
voorbijgaan aan de maatschappijkritiek van de jaren '60, omdat ook waar 
die kritiek ontaardt in wanhoopsfilosofie, socialistische zelfverblinding 
mede schuldig is. Maar socialisten moeten zich keren tegen het drijven de 
wetenschapsbeoefening te binden aan een vooropgesteld wetenschappelijk 
of maatschappelijk ideaal. Onderwijs en wetenschap, die bewust zijn af
gestemd op dienstbaarheid aan een nieuwe maatschappijvorm bedreigen 
vrijheid en openheid even hard als de onderschikking aan de verdediging 
van het bestaande. 

I Het moet zich keren tegen de historische discontinww t, de gewilde breuk 
met de geschiedenis, <fe"idee, dat bestaande structuren vernietigd moeten 
worden alvorens een ontwikkeling in vrijheid mogelijk wordt. Op rui:nes 
groeit tiberhaupt weinig. Elk veranderen van structuren heeft aileen 
blijvende betekenis als bet is gebaseerd op een verandering van de instellingen 
en mentaliteiten, die bestaande structuren dragen. De fout van bestaande 
instellingen voor overleg en advies is niet, dat ze er zijn maar dat ze als 
bureaucratische apparaten, los van de mensen voor wie ze bestemd zijn, 
fungeren. Dat geldt voor de SER en voor de KNVB en duizend andere or
ganen, die wei produkten afscheiden, maar een bloedarm bestaan leiden. 
En op den duur raken die produkten dan vergiftigd. 
Een gelijker verdeling van macht kan ook niet gebaseerd zijn op een afbraak 
of uitholling van de bestaande produktieorganisatie. Er is technisch veel 
mogelijk en die organisatie moet gedemocratiseerd worden. Maar de actievoor 
welzijn, milieubescherming en de onderschikking van de economie kan niet 
voorbijgaan aan enorme gebleven welvaartstekorten. Sterker, de verwerke
lijking van leefbaarheid, een menselijker arbeidssituatie en een rechtvaar
diger verdeling van de welvaart in de wereld vereist een uiterst rationele 
organisatie van produktie en planning. Daarom is het mij niet erg duidelijk 
wat van Zuthem precies bedoelt met zijn pleidooi om de werknemers te 
Iaten beslissen over de vraag wat er geproduceerd zal worden. Ik begrijp 
zijn streven de werknemers mee te Iaten beslissen over investeringsbesluiten. 
Maar de produktieordening kan toch niet afhankelijk worden gemaakt 
van het groepsoordeel van de werknemers in een bepaald bedrijf. Ik meen, 
dat de arbeiders over de vraag, waartoe de produkties waaraan zij werken, 
eigenlijk dienen en welke maatschappelijke gevolgen deze hebben, behoren 
te oordelen in de politieke orde, als lid van een partij. Zoals ik ook de idee, 
dat bedrijven collectieve voorzieningen zouden moeten financieren een toon
beeld van een willekeurige ordening vindt. De Philipsschool en de Philips
sportclub is me al te veel. Maar goed, de tegenwerping is hier gemaakt 
om te illustreren, dat de concrete vormgeving van verhoudingen 'waarin 
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mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het 
beleid' vol voetangels en klemmen zit. 
Dat is niet erg. De weg naar zelfbeschikking is lang, we beginnen pas in een 
situatie, waarin veel verkeerd is gegaan en gedaan. 
De opkomst van nieuwe maatschappijkritiek heeft de socialistische partljen 
gedwongen zich opnieuw rekenschap te geven van het soort van samenleving, 
dat zij tot stand willen brengen. Het heeft een proces van denken en her
orientering op gang gebracht, dat nog allerminst is afgesloten. Socialistische 
politiek speelt zich af in een samenleving, die mede dank zij socialistische 
actie in allerlei opzicht grondig verandert. Die veranderingen zijn geen aan
leiding inzichten en verworvenheden van vroegere perioden overboord te 
gooien. Wel om elementen van de nieuwe maatschappijkritiek over te 
brengen in het verband van politieke actie, die gericht blijft op een verder
gaande hervorming van de maatschappij. 
Het is niet te voorspellen welke afmetingen de golf van maatschappijkritiek 
zal aannemen. Ebt ze terug, gaan de golven hoger, is het mogelijk het ratio
nele van het irrationele te scheiden, is het mogelijk het gebruik van geweld te 
voorkomen? Het is goed te bedenken, dat de strijd om een nieuwe maat
schappijvorm zich afspeelt in een situatie, waarin de beide supermachten 
geconfronteerd worden met scherpe interne tegenstellingen, die verwantschap 
vertonen. In beide staten is de strijd aangespannen tegen technocratische 
overheersing en een vrijheidsbeperkend klimaat. Amalrik spreekt over de 
'samizdat', de Beweging, in vaak vergelijkbare termen, waarmee Ameri
kaanse jongeren over de 'Movement' spreken. Wat hen verenigt is de strijd 
voor een socialisme met een menselijk gezicht. Die strijd is in het westen 
alleen te winnen met gebruik van de verworven vrijheid. Zoals Salvador 
Allende, de Chileense president, in antwoord op een gelukwens van het 
Bureau van de Socialistische Internationale antwoordde: 'lk kan u verzeke- I 
ren dat mijn regering zal staan voor een weg naar het socialisme binnen het l 
raam van democratie en met eerbiediging van de wet en de publieke vrij
heden'. 
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DE PEN OP PAPIER 

Waarom moet er zoveel op de basisschool? 

In S. en D. van september 1970 worden door Dijksterhuis, Jongman en 
van Weringh in een artikel enige kritische opmerkingen geplaatst ten aan
zien van het huidige Nederlandse onderwijs, waarbij men tevens suggesties 
aan de hand doet in de trant van 'hoe het zou moe ten'. Op enkele van hun 
opmerkingen zou ik wat nader willen ingaan. 

1. Zij pleiten voor een minimumprogramma op de basisschool. Dit pro
gramma, zeggen zij dan later, moet elke leerling in eigen tempo kunnen 
afwerken, dus geen zittenblijven meer. 
Ik meen hierbij een kanttekening te moeten plaatsen. Alleen eigen tempo 
lijkt me nog te veel geredeneerd vanuit de 'uniformiteit'. Ook belangstel
ling en aanleg dienen hierbij genoemd te worden. Wie belangstelling en/of 
aanleg voor iets heeft, moet reeds op de basisschool in de gelegenheid 
worden gesteld daaraan uiting te geven. Maar nu komt het probleem: 
moeten er toch niet ongeacht die aanleg, belangstelling en dat tempo mini
mumeisen worden gesteld? Moet bijv. toch niet geprobeerd worden alle 
leerlingen even vlot te leren lezen, schrijven en praten? Dat hangt uiteraard 
af van het doel dat men zich stelt. De schrijvers kijken daarbij naar de maat
schappij, zoals die zich ontwikkelt. En dan zeggen zij: je moet kunnen dis
cussieren (democratie nietwaar?), je moet kunnen rekenen Ue loonbriefje), 
je moet weten hoe we bestuurd worden (alweer democratie). Maar als er 
nu leerlingen zijn die dit allemaal geen barst kan schelen? Wat dan? Ze 

I 
toch in die richting duwen? M.a.w., mag iemand in een democratie ook het 

1.' recht hebben om te zeggen: politiek interesseert me niet? 
De schrijvers mer ken op: bij verschillende gelegenheden kan men waar
nemen, bijv. bij televisie-discussies dat leden van de zgn. werkende jeugd 
veel moeilijker uit hun woorden komen en slechter formuleren dan middel
bare scholieren. Wie dat zegt redeneert vanuit een bepaald patroon: het 
patroon van de middle-class. De werkende jeugd drukt zich niet zo genuan
ceerd uit, ze uiten hun bezwaren directer; maar of men dan kan zeggen ze 
komen moeilijker uit hun woorden 'en/of formuleren slechter, weet ik 
niet. 
Ze formuleren anders, maar ook slechter? Hoeveel middle-class-vooroor
deel spreekt hiermee? Tot goed begrip: ik heb alle waardering voor de reeds 
op gang gekomen pogingen om de kinderen uit handarbeidersmilieus met 
een speciaal taalprogramma tegemoet te treden. Maar toch: moeten alle lo
wer-class-kinderen middle-class-kinderen worden? 
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2. De schrijvers pleiten voor aparte lessen in vrije-tijdsbesteding, ja, indien 
noodzakelijk voor langere lestijden. 
Dit lijkt me niet nodig. Verhoog het aantal uren tekenen, handvaardigheid 
en muziek, verminder het aantal uren rekenen en taal, opgelost is het. Alleen ., 
liefst weer niet zo uniform. Wie wil rekenen, laat hem o aar rekenen. 

3. Verleen de onderwijzers een andere status, zeggen de schrijvers. De 
toekomstige onderwijzer(es) client zelfs een academicus(ca) te zijn. De 
schrijvers poneren dat anders het gevaar ontstaat dat slechts zij, die niet 
voor hogere vormen van voortgezet onderwijs geschikt zijn, de pedago
gische academie als opleidingsinstituut zullen kiezen. Waarop baseren zij 
deze uitspraak? Ik geloof daar in eerste instantie niet zo veel van. 
Wei geloof ik dat het probleem ergens anders ligt. Voor bepaalde acade
mici geldt de onderwijzer als een pseudo-intellectueel. Maar dat ligt, dacht 
ik, niet aan die onderwijzer. Hier speelt de arrogantie van bepaalde acade
mici de voornaamste rol. Echter om dante zeggen: alle onderwijzers (essen) 
moeten academici worden, lijkt me foutief. En dan: zou salarisverhoging 
statusverhogend werken? 
'Slechts de besten mogen naar de pedagogische academie', zeggen de 
schrijvers. Dat klinkt goed, maar het zegt niet veel. Want hoe 'best' moet men 
zijn om een goed onderwijzer te kunnen worden. Zo lang het nog ontbreekt 
aan een verantwoorde functie-analyse op dit terrein, weet men er in feite 
niets vanaf. 
Toch wil ik er in dit verband wei iets van zeggen. Er bestaat de neiging het 
goede lesgeven zuiver en alleen te zien als een technische aangelegenheid. 
Dat lijkt me foutief. Het is mede een zaak van: hoe benadert zo'n leer
kracht zijn of haar leerlingen. Een belangrijk punt daarbij is de overtuiging 
dat leerkracht en leerling gelijkwaardige individuen zijn, hetgeen o.a. het 
volgende impliceert: 

'geringe frequentie van uitdrukkingsvormen van macht, sterkte, zeggings-
kracht en hierarchische superioriteit over anderen, 1 

hoge frequentie van reversibele verbale uitingen' 
(uit Tausch: Psychologie over opvoeding en onderwijs) 

Uit diverse onderzoekingen is wei gebleken, dat een dergelijke benadering 
de gemotiveerdheid van de leerlingen doet toenemen. Het probleem waar 
in dit verband de opleiding voor a.s. leerkrachten bij het basisonderwijs 
mee te maken krijgt, is: hoe krijgt men de mensen zover? 
Een mogelijkheid is om ze zelf tijdens de opleiding op een dergelijke wijze 
te benaderen. Maar hoe krijgt men de docenten op deze academies dan zo 
ver? Wie geen vreemde is in het wereldje van de pedagogische academies 
weet dat daar nogal het een en ander aan schort. Daarbij: is het werkelijk 
mogelijk iemands attitude op een zodanige wijze te beinvloeden dat succes 
op dit terrein gegarandeerd is? 
Uiteraard spelen ook hier structurele problemen een rol. Een gelijkwaardige 
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benaderingswijze in een structuur die een ander uitgangspunt huldigt, 
geeft botsingen. Echter die structurele problemen zijn niet de grootste, 
hoe dit op het eerste gezicht ook anders mag lijken. Ben structuurwijziging 
alleen vormt geen garantie voor het doorbreken van reeds bestaande refe
rentiekaders. 
Tot slot nog een opmerking: Wie het basisonderwijs wil veranderen, zal 
er ook geld in moeten steken. Of er voldoende geld komt, is een politieke 
beslissing. Wie wil dat dit geld er komt, zal aan dit onderwijs een bepaalde 
prioriteit moeten geven. Scherper gesteld: moet het onderwijs de hoogste 
prioriteit krijgen? 
Wie geneigd is ja te zeggen (en dat ben ik), wil ik toch v66rhouden: wat 
dacht u van de woningbouw en de milieuverontreiniging? We leven in een 
consumptiemaatschappij, waar de hoogste prioriteit althans sinds ± 1960 
is gegeven aan de particuliere consumptie en besteding. 0 .a. daardoor hebben 
bepaalde collectieve voorzieningen een achterstand opgelopen. Willen we 
nu de particuliere bestedingen inperken? Willen we nu in de sector van de 
collectieve voorzieningen prioriteiten stellen? Ik hoop het, maar ik blijf 
seep tisch. 

J. Noordzij 

566 Socialisme en Democratie 11 (1970) december 



BOEKBESPREKING 

Wetenschapsbeleid: planning en democratisering. A. P. Oele, J. Delcour, 
M. van Hassett, A. P. H. van Meurs, F. W. Sluijter, E. J. W. Verwey, 
R. van Boven e.a.: W.B.S.-cahiers, Studieproject Gelijkheid, deell. Kluwer, 
Deventer 1970, 87 blz. 

Het eerste rapport van het ambitieuze WBS-studieproject 'Gelijkheid' is ver
schenen. Het is opgesteld door de sectie Industriepolitiek en Wetenschaps
beleid van de Wiardi Beckman Stichting, onder Ieiding van dr. ir. A. P. 
Oele. Secretaris was drs. R. van Boven. 
Illustratief voor de versnippering van het wetenschapsbeleid in Nederland 
mag de lengte van het hoofdstuk over de organisatie van dit beleid heten: 
33 van de 69 bladzijden welke het rapport (exclusief voorwoord en bijlagen) 
telt! Ongelooflijk gecompliceerd en ondoorzichtig is deze organisatie, een 
belangrijke reden dan ook waarom nauwelijks van beleid, om nog maar 
te zwijgen van spanning en democratisering van dit beleid, sprake kan zijn. 
Het rapport toont dit op vele plaatsen overduidelijk aan. Om enkele punten 
van kritiek te noemen: 
-te weinig controle door volksvertegenwoordiging op het wetenschaps

beleid en -budget, niet alleen omdat het Parlement zelf onvoldoende 
geequipeerd is, maar vooral omdat beleid en budget zonder voldoende 
coordinatie aan de top versnipperd zijn over diverse departementen; er 
is geen bewindsman die in laatste instantie verantwoordelijk is voor de 
grote lijnen van het wetenschapsbeleid; 

-er zijn geen meerjarenbegrotingen voor onderzoek- en ontwikkelingswerk, 
waardoor het zo noodzakelijke inzicht in de voortgang van met name de 
kostbare projecten ontbreekt; 

-de criteria voor de verdeling van overheidsgelden voor wetenschapsbe
oefening zijn onvoldoende uitgewerkt; 

-de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RA WB; het hoogste 
adviesorgaan van de regering op dit terrein) opereert te veel in besloten
heid; zijn adviezen worden of in het geheel niet, dan wei met grote ver
traging aan het Parlement ter beschikking gesteld, waardoor het laatste 
ook weer van deskundige kritiek op deze adviezen door buitenstaanders 
verstoken blijft; de RA WB en meer in het algemeen alle belangrijke ad
viescolleges op dit terrein zouden meer contact met politici moeten heb
ben; juist daardoor zou de vicieuze cirkel (namelijk dat praten met poli
tici geen zin heeft omdat zij toch geen verstand hebben van zulke 'bij 
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uitstek technische zaken') doorbroken kunnen worden en bet wetenschaps
beleid wat meer voorwerp van politieke besluitvorming kunnen worden; 

-de wetenschapsbeoefening aan universiteiten en hogescholen onttrekt 
zich vrijwel geheel aan centrale beleidsvorming; vrij veel van de gelden 
voor 'onderzoek' komt in de praktijk bij 'onderwijs' terecht, hetgeen 
praktisch oncontroleerbaar is; 

-de beoordeiing van objecten van wetenschappelijk onderzoek en van 
hun financiering is te veei een onderonsje van geieerden en hooggeleerden 
zelf ('judgment by scientific peers'); uiteraard kunnen aileen deskundige 
vakgenoten oordeien over bet wetenschappelijk gehalte van te verrichten 
onderzoekingen, maar er zijn naast wetenschappelijke ook nog andere 
criteria! 

Wat bet WBS-rapport doet is op overzichtelijke wijze aspecten van de weten
schapsproblematiek inventariseren en op een rijtje zetten. Naast de reeds 
genoemde beschrijving van de organisatie van bet 'beieid', komen zaken 
aan de orde ais de roi van de overheid in dit alles en de reiaties die zij op 
dit terrein met bet bedrijfsieven heeft, resp. zou moeten hebben, de behoefte 
aan democratisering van bet wetenschapsbeieid, actuele beieidsvraagstukken 
op verwant gebied (octrooi-, industrie- en mededingingspolitiek, concrete 
onderzoekprojecten) enz. Het rapport is daarmee een handige wegwijzer 
in kort bestek geworden voor de leek, die wat meer inzicht wii hebben in de 
wijze waarop de winkel der wetenschap is georganiseerd. 
Maar is dat voidoende voor een pubiikatie die de Ieden van een socialistische 
partij wil 'stichten', zeker in bet kader van een studieproject waarvan de 
opzet blijkens bet Voorwoord is 'bestaande ontwikkelingstendenties en 
structuren te toetsen uit bet oogpunt van menselijke gelijkwaardigheid en 
waar nodig alternatieven uit te werken'? Ik heb de indruk dat de werkgroep 
is blijven steken in de-zonder twijfel goed en beknopt beschreven
registratie van de wijze waarop bet wetenschapsapparaat in Nederland is 
gei:nstitutionaliseerd, een indruk die versterkt werd door de als bijlage bij 
dit rapport opgenomen briefwisseiing tussen WBS-directeur Van Stiphout 
en werkgroep-voorzitter Oele. Van Stiphout stelt in feite de vraag die ook 
bij mij opkwam na Iezing van bet rapport, namelijk naar de maatschappelijke 
en poiitieke relevantie van de wetenschapsbeoefening en naar bet kiezen van 
mogelijke nieuwe politieke uitgangspunten bij de vormgeving van bet weten
schapsbeleid. Oeles antwoord komt er op neer dat daarover in de werkgroep 
weliswaar lang en breed is gepraat, maar dat men een compleet alternatief 
niet zo erg zag zitten en men zich toen maar heeft beperkt tot bet leveren 
van een bijdrage 'tot een beter begrip van de bestuurbaarheid van weten
schap en technologie'. 
Ik moge dit bezwaar wellicht aan de hand van een voorbeeld nader toe
lichten. Een van de vier criteria die bet rapport noemt als doorslaggevend 
voor de toewijzing van wetenschapsgeiden is bet maatschappijcriterium 
('de maatschappelijke hoedanigheden van bet voorgenomen onderzoek'). 
Dit nu had mijns inziens wei iets meer mogen worden uitgediept. Wei wordt 
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hier en daar gerefereerd aan het vraagstuk met betrekking tot de maat
schappelijke gevolgen van het wetenschappelijk onderzoek. Waar de werk
groep echter stelt: 'Er is als het ware een verdieping in de mededinging van 
de markt in de richting van het laboratorium opgetreden' (blz. 12), zou 
het voor de hand hebben gelegen indien zij de consequenties daaruit voor 
haar eigen terrein van onderzoek zou hebben getrokken en aspecten van 
het machtsvraagstuk daartoe had gerekend. Waarmee we komen op het 
terrein door Van Stiphout omschreven als de vraag naar 'de rechtvaardiging 
voor de autonomie van de particuliere onderneming als het gaat om het 
vastleggen van middelen en mobiliseren van mankracht voor wetenschap
pelijk onderzoek' (blz. 79). 
Karakteristiek voor de aanpak van het rapport is in dit verband dat het 
praktisch alleen maar rept over wetenschapsbeleid waar het gemeenschaps
gelden betreft. Geven Oele c.s. daarmee te kennen dat particulier gefinan
cierde wetenschapsbeoefening zich onttrekken kan en mag aan politieke 
oordeelsvorming in het kader van het wetenschapsbeleid? 

Conclusie: een overzichtelijk, goed geconcipieerd en geschreven, beknopt 
overzicht van alle 'ins' en 'buts' van het wetenschapsbeleid; het onderwerp 
had echter een meer fundamentele aanpak verdiend. 

Piet de Ruiter 

Tussen heme/ en aarde, stad en land, door H. G. M. Derks. Kritiek van het 
religieus kapitalisme. Eurosboekje 1970/1 Wolters-Noordhoff 

De probleemstelling van deze publikatie vindt de lezer niet in de tekst 
van het boekje maar op de achterflap. Dat is altijd nog beter dan helemaal 
geen probleemstelling. De vraag voor de schrijver is hoe het komt dat oor
spronkelijk antithetische wereldbeschouwingen en maatschappelijke stelsels 
als christendom, kapitalisme en marxisme zich steeds meer aan elkaar 
conformeren op weg naar de gelukzaligheid in de heme! en in ieder geval 
hier op aarde. Dit speelt zich vandaag de dag af in Europa, dat dichtgeslibd 
is tot een stad, een grote metropolis badend en stinkend in overvloed. Een 
Stad die steeds rijker wordt en het Land (de zgn. ontwikkelingslanden) 
steeds armer. Acht miljoen gastarbeiders zijn van het land naar die stad 
gelokt en gekomen. Een dergelijk complex gebeuren heeft zich volgens de 
schrijver al vaker afgespeeld en vandaar is in dit boekje getracht de relatie 
Stad-Land en Hemel-Aarde te onderzoeken. 
Op deze twee dimensies wordt de ontwikkeling naar de huidige situatie 
verkend. Hemel-Aarde is de politieke beheersing van de samenleving. De 
schrijver onderzoekt de legitimering van deze beheersing. Aanvankelijk 
was deze van religieuze en mythische aard. Onder invloed van de reformatie 
werd godsdienst prive-zaak en losgemaakt uit de kerkelijk-maatschappelijke 
banden van de standenorganisaties. 
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Het rationalisme heeft er niet weinig toe bijgedragen de samenleving als 
manipuleerbaar te zien, politieke beheersing wordt een zaak van techniek. 
Enige matiging van dit mens-vijandige standpunt komt voor rekening van 
Rousseau, die hiermee wellicht heeft bijgedragen tot de 19e eeuwse, liberale 
godsdienstige standpunten. Over zijn betekenis in dit verband wordt in het 
boekje nogal uitgeweid. 
Op de tweede dimensie wordt het proces ontleed van toenemende arbeids
deling en kapitaalaccumulatie waarvoor de grondslagen gelegd zijn in het 
middeleeuwse stedelijke samenlevingspatroon. Tot aan de Franse Revo
lutie heeft zich overigens een proces afgespeeld dat in het teken stond 
van de bestrijding van het beginsel om rente te vragen. 
In het hoofdstuk over het religieus kapitalisme bespreekt de schrijver de 
gedragsbeheersing welke mogelijk is gebleven in onze (kapitalistische) 
samenleving ondanks de eeuwenlange kritiek op verrijking door middel van 
speculatie en het rentebeginsel en kritiek op de hierarchische ondemocra
tische organisatievormen in de staat, de kerk en het economisch Ieven. Een 
verklaring wordt gezocht in wat de auteur noemt de wederzijdse conforme
ring van rationalistisch en godsdienstig denken. De godsdienst bracht als 
het ware de gedragsbeheersing in door middel van haar organisatievormen, 
de economische praxis stelde de waarde van winst en privaat-eigendom cen
traal. De godsdienstige elite zette haar onderdanen aan deze waarden na 
te streven. In dit Iicht worden een aantal zaken kritisch besproken van de 
Pieterspenning, de katholieke sociale leer tot het falen van het socialisme 
in haar streven de samenleving fundamenteel te veranderen. De schrijver 
ziet momenteel een toeneming van burgerlijke (organisatorische) vrijheden, 
die wijzen op conformering aan de door de hierarchie opgestelde normen. 
Voorts wijst hij op vluchtgedrag (drugs), toeneming van geestelijke armoede, 
integratie van godsdienst en kapitaal in een jacht naar overvloed, verzelf
standiging van het produktieproces. 
Het boekje wordt helaas afgesloten op het moment dat deze beklemmende 
vragen aan de orde worden gesteld. De lezer heeft zich dan eerst door zestig 
bladzijden compacte tekst over staatsopvattingen en economische geschiede
nis moeten heen werken. De behandelde stof is stellig relevant wanneer we 
onze hedendaagse problemen in hun historiciteit willen zien. Maar wat 
lost een dergelijk betoog op wanneer de schrijver geen eigen opvatting weer
geeft over de autonomie van de mens als persoon en als sociaal wezen dat 
de normen voor gedragsbeheersing zelf moet stellen. De schrijver zou er 
goed aan gedaan hebben zijn niet geringe kennis te 'vertalen' in de problemen 
die hij aan het einde van zijn beschouwing noemt. Immers de ontwikkelingen 
van sociale democratisering, vluchtgedrag, maatschappijkritiek en sociale 
actie zijn slechts te begrijpen tegen de achtergrond van de fase waarin de 
politieke democratie gekomen is. Wij hangen wellicht tussen hemel en aarde. 
In dit opzicht hangt deze publikatie wat in de Iucht. 

H. A. v. Stiphout 
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